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Senzor na sliny odhalí vírusy
5. 7. 2021, 19:16, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 8672,69 Eur

Ľubomír BAJANÍK, moderátor:
Testovanie na COVID-19 môže byť už o pár mesiacov presnejšie a komfortnejšie. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach spolu s Prírodovedeckou vyvinula novinku - senzor, ku ktorému potrebujeme len mobilnú aplikáciu. Výsledok o pozitivite
odhalí do niekoľkých sekúnd zo slín.
Nikoleta FERKOVÁ, redaktorka:
Rýchlo, presne, lacno a jednoducho. Presne tak by mal fungovať nový typ elektrochemického senzora. Veľký je ako zápalková škatuľa.
Zo slín nezistí len COVID-19, ale aj iné vírusové ochorenia. Dokonca presne určí, koľko percent vírusu v sebe máme.
Jana SHEPA, vedecká pracovníčka Univerzity P. J. Šafárika:
By mal byť tak citlivý, ako je PCR a zároveň oveľa efektívnejší, ako sú antigénové testy. To znamená, že prestala sa vytvárať nejaká
potreba odberných miest alebo prípadne MOM-iek, pretože každý by sa vedel takto samootestovať.
Nikoleta FERKOVÁ, redaktorka:
Fungovať to bude jednoducho. Po vykloktaní ústnej dutiny senzor ponoríme do vzorky našej sliny a tak ho vložíme do telefónu, v ktorom
budeme musieť mať nainštalovanú aplikáciu, no a tá nám ukáže náš výsledok. Aplikácia tak po každom testovaní odošle výsledky do
databázy. Vďaka nej by počty infikovaných pacientov mali byť k dispozícii online.
Ivana ŠIŠOLÁKOVÁ, vedecká pracovníčka Univerzity P. J. Šafárika:
Tento senzor by mal byť nejako širokospektrálny, takže by sme vedeli aj v budúcnosti byť pripravení, ak by boli prípadne nejaké iné
vírusové ochorenia, prípadne nejaká iná pandémia, respektíve vedeli by sme odlíšiť vírus chrípky.
Nikoleta FERKOVÁ, redaktorka:
Na podporu výskumu a vývoja získala univerzita nenávratný finančný grant vo výške 300 000 eur.
Renáta ORIŇÁKOVÁ, vedúca Katedry fyzikálnej chémie UPJŠ:
Sme používali aj zdroje, ktoré už sme mali inštitucionálne, čiže nejaké katedrové peniaze, aj zdroje z iných projektov. Tak myslím si, že
už sa ráta na stotisíce.
Nikoleta FERKOVÁ, redaktorka:
Univerzita predpokladá, že senzorové testy by sme si mohli voľne zakúpiť do konca tohto roka. Nikoleta Ferková, RTVS.
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KSK: Schválená regionálna stratégia má podporiť inovácie
5. 7. 2021, 10:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
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Košice 5. júla (TASR) - Podporiť inovácie a inovačný ekosystém v kraji je cieľom Regionálnej inovačnej stratégie (RIS) Košického kraja.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) ju schválilo na zasadnutí minulý týždeň.
„Je to veľký krok, keďže na národnej aj európskej úrovni sa čakalo na schválenie tejto stratégie. Práve samosprávne kraje sú entity, ktoré
majú na starosti regionálny rozvoj a zvlášť inovácie. Integračným prvkom v rámci tohto projektu by malo byť Inovačné centrum Košického
kraja (ICKK),“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Kraj podľa neho momentálne rokuje so Svetovou bankou a Európskou komisiou o
podpore tohto projektu v rámci programu Catching-up Regions, určenom pre tzv. dobiehajúce regióny.
Úlohou ICKK bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe. Vzniknúť by malo v areáli bývalej tabakovej
továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach. „Verím, že sa nám podarí získať finančné prostriedky potrebné na rozbeh inovačného centra aj
na nosný projekt Cassovia New Industry Cluster. Inovačné centrum chceme vybudovať po vzore Juhomoravského inovačného centra,“
povedal Trnka.
Krajskí poslanci v rámci RIS odobrili aj založenie a vstup kraja do Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster –
CNIC). Hlavným cieľom projektu je rozvoj moderného a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych spoločností so špičkovou
technológiou. To by sa malo realizovať na základe spolupráce medzi univerzitami, ústavmi Slovenskej akadémie vied (SAV) a
súkromnými high tech spoločnosťami. Medzi zakladajúcich členov združenia patria KSK, mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) a Cassovia Discovery Park.
hol mia
Autor: HOL
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Nitra: Na Akademickej Nitre sa predstaví 16 folklórnych súborov zo 4 krajín
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Nitra 5. júla (TASR) – Odovzdaním štafety festivalu Akademická Nitra ďalšiemu organizátorovi, Technickej univerzite Zvolen, ktorá
pripraví Akademický Zvolen 2022, sa v pondelok začal v Nitre 42. ročník medzinárodného akademického folklórneho festivalu. Súťažné
choreografie predstaví 16 neprofesionálnych vysokoškolských folklórnych súborov zo štyroch krajín.
„Nasledujúce dva súťažné večery sa uskutočnia online 6. a 7. júla, hodnotiť ich bude sedemčlenná medzinárodná porota,“ informovala o
tom Jana Černáková z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je spoluorganizátorom festivalu.
Porotcovia online zhodnotia súťažné choreografie zaslané vo forme videozáznamov folklórnych súborov zo Slovenska, z Česka,
Maďarska a Ruska. Slovenské vysoké školy budú reprezentovať súbory Borievka (Technická univerzita v Košiciach), Čebrať (Katolícka
univerzita v Ružomberku), Ekonóm (Ekonomická univerzita v Bratislave), Gymnik (Univerzita Komenského v Bratislave), Hornád
(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Mladosť (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Poľana (Technická univerzita vo
Zvolene), Ponitran (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Stavbár (Žilinská univerzita v Žiline), Technik (Slovenská technická univerzita
v Bratislave), Torysa (Prešovská univerzita v Prešove), Trnafčan (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a Zobor (Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre).
Nad medzinárodným akademickým festivalom neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2021 prevzala záštitu
prezidentka Zuzana Čaputová. Festival ako organizátori pripravujú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Fond na podporu umenia, ktorý festival podporil z verejných zdrojov.
svl lem
Autor: SVL
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NIEKTORÍ LEN VYČKÁVALI, AKÝ EFEKT BUDE MAŤ VAKCÍNA NA INÝCH
S otázkami o nízkej zaočkovanosti v Košickom kraji sme oslovili Jozefa Bavoľára z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, sa napríklad domnievajú, že farmapriemysel je
skorumpovaný. Tento jav sa podľa Bavoľára nezrodí z ničoho nič. „Dôležité je to, že u daného človeka je už vopred nejaké 'konšpiračné'
nastavenie, snaha hľadať za všetkým nejaké iné príčiny, ľudí, ktorí ovládajú to, čo sa okolo neho deje. Pravdepodobne veria aj v
alternatívne vysvetlenia pádu dvojičiek v New Yorku, neexistenciu pristátia ľudstva na Mesiaci či vplyv 5G vysielačov na šírenie
koronavírusu,“ vysvetľuje. Psychológ Jozef Bavoľár odpovedal na otázky Korzára.
Podľa dát Únie miest Slovenska spred týždňa zaočkovanosť v Košickom kraji dosahuje len 31 percent. Najvyššie percento je v Košiciach,
najnižšie v okrese Gelnica. Niektoré obce v kraji nedosahujú ani 10 percent. Čím si to môžeme vysvetliť?
Na túto otázku je dosť ťažké s istotou odpovedať pri absencii výskumov zameriavajúcich sa na iné premenné ako ochota zaočkovať sa.
Pri prezentovaní doterajších prieskumov realizovaných Slovenskou akadémiou vied bolo komunikované, že ochota očkovať sa stúpa s
pocitom ohrozenia koronavírusom či so vzdelaním, takisto je vyššia u mužov v porovnaní so ženami.
Vzdelanie by som tu tak chápal ako jeden z najvýznamnejších faktorov podieľajúcich sa na regionálnych rozdieloch, ani jeho vplyv však
nie je samozrejme jednoznačný.
Aj spomedzi ľudí s vysokoškolským vzdelaním je možné nájsť popieračov nielen očkovania, ale aj závažnosti či dokonca existencie
koronavírusu. Aj zahraničné výskumy sa zatiaľ sústreďujú skôr na demografické faktory, ako sú vzdelanie, rod, vek, veľkosť obce, ako na
psychologické, napríklad osobnostné vlastnosti. Z malého množstva už dostupných výsledkov určite nie je prekvapujúce, že ochota
zaočkovať sa je nižšia u ľudí s väčšou náchylnosťou veriť rôznym konšpiračným teóriám.
Tu je však pravdepodobne tiež významný vplyv vzdelania, ktorého efekt je tak pravdepodobne skôr nepriamy – vyššie vzdelanie by malo
zvyšovať dôveru vede a vedeckým poznatkom, teda aj odporúčaniam odborníkov, ktorí sa na dôležitosti očkovania zhodujú.
Psychologický efekt môže mať pravdepodobne na ľudí aj to, keď niektorí predsedovia strán očkovanie priamo odporúčajú, niektorí
váhajú, iní nie sú ani zaočkovaní. Akým spôsobom ovplyvňujú názor na očkovanie volebné preferencie a politický názor?
V jednom výskume realizovanom v troch rôznych krajinách, Maďarsku, Izraeli a Japonsku, bola vyššia ochota zaočkovať sa u
respondentov s vyššou dôverou vláde, čo by sa dalo určite aplikovať aj na Slovensku.
Tu môže mať význam aj politická mapa, teda ktoré regióny volia ktoré politické strany. Ak v niektorých regiónoch prevláda preferencia
strán, ktoré sú momentálne v opozícii a o očkovaní sa vyjadrujú buď veľmi zdržanlivo alebo priamo proti nemu, teda koronavírus zľahčujú
či očkovanie nálepkujú ako biznis farmakologických firiem, postoje k očkovaniu u ich voličov a teda aj v danom regióne tým môžu byť
ovplyvnené.
Mesto Rožňava sa pustilo približne pred mesiacom do rozsiahlej očkovacej kampane. Začali tlačiť letáčiky, hygienici zriadili infolinku, kde
ľudia môžu volať a s očkovaním sa poradiť, opýtať sa na to, čo im nie je jasné. Funguje všeobecne na ľudí takáto pomoc?
Poskytovanie informácií s tým, že sú ľuďom ľahko dostupné a zrozumiteľné, je určite užitočné a môže to významne pomôcť, je to však
stále len prvý krok. Predpokladal by som, že to pomôže zaočkovať skôr ľudí, ktorí k tomu už teraz boli celkom otvorení, len bolo potrebné
mierne nakloniť ich názor či postrčiť ich k správaniu, prekonať miernu neochotu, poukázať na to, aké výhody to pre nich prinesie, takisto
že to je niečo, pre čo nebudú musieť veľa obetovať.
A pod tým sa dajú predstaviť akékoľvek náklady či prekážky, ktoré by im mohli v očkovaní brániť – zložitosť prihlásenia, čas venovaný
prihláseniu či samotnému očkovaniu, jednoduchosť dostaviť sa na miesto očkovania.
Ľudia žijú v skupinách, rodinách, svojimi názormi do veľkej miery ovplyvňujú druhých. Určite pôsobí na ľudí inak, ak vidia, že sa dali
zaočkovať aj ostatní v okolí, kolegyne v práci alebo v prípade dôchodcov kamaráti v „klube“, ktorý pravidelne navštevujú. Z vlastného
pozorovania to pôsobí tak, že viac ako akákoľvek kampaň či politici, ktorí v televízii očkovanie odporúčajú, zaberá práve to, že sa dala
zaočkovať suseda. Čím si to môžeme vysvetliť?
Áno, do veľkej miery sa s tým dá súhlasiť. Ako som spomínal, jedným z hlavných faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vytváraní či
ovplyvňovaní názorov ľudí, je dôvera v človeka, ktorý sa nás snaží presvedčiť. V prípade očkovania sú to najmä lekári či iní zdravotnícki
pracovníci, ale aj politici či iné verejne známe osobnosti. Z týchto strán však ide väčšinou len o posúvanie informácií, ešte väčší význam
má sprostredkovaná či priama skúsenosť.
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Tak ako pri názore na nejakého človeka či etnickú, národnostnú, alebo náboženskú skupinu môže priamy kontakt a komunikácia,
prípadne spolupráca viesť k radikálnej zmene názoru.
Podobný efekt môže mať to, ak vidím, že zaočkovať sa dal niekto iný z rodiny či blízkeho okolia. Niekto, koho poznám, vie mi poskytnúť
informácie „z prvej ruky“ ako o priebehu samotného očkovania, tak o tom, či sa vyskytli nejaké problémy po ňom.
V tejto súvislosti je dôležitý aj sociálny tlak a normy. V zahraničí, a postupne aj na Slovensku, sa už bežne v iných oblastiach používajú
kampane poukazujúce na to, ako sa správajú ľudia vo vašom okolí, napríklad že 70 percent vašich susedov platí načas dane, či že menej
elektrickej energie ako vy spotrebovalo 35 percent domácností vo vašom okolí.
Do úvahy sa tu berie naša tendencia porovnávať sa s inými či snaha začleniť sa do sociálnej skupiny. Platí však samozrejme aj opak – ak
aj človek je do istej miery ochotný sa očkovať, zároveň ale v rámci jeho okolia prevláda veľmi negatívny postoj, k samotnému očkovaniu
nemusí dôjsť.
Ktoré známe osobnosti napríklad na ľudí pôsobia tak, že si povedia, že ak sa zaočkovali oni, nebude to problém, je v tom možné nájsť
nejaký vzorec?
Určite áno, jednotlivé kampane sa však veľmi odlišujú v tom, ako vyzerajú, na koho sú zamerané, takže zovšeobecňujúce tvrdenia je
ťažké uviesť. Opäť by som ich potenciál videl najmä u ľudí, ktorí nie sú priamo proti očkovaniu, zatiaľ však vnímajú skôr potenciálne
nevýhody ako výhody.
Výskumy zo sociálnej psychológie poukazujú na to, že efekt rôznych kampaní je rôzny u iných typov ľudí. Na niekoho budú viac pôsobiť
racionálne argumenty, ako sú štatistiky, čísla, poukázanie na výhody, na niekoho emocionálne apely ako uvádzanie skúseností a
prežívania konkrétnych ľudí, využívanie strachu či naopak pozitívnych emócií spojených s návratom života do normálu, ktorý sa dá
dosiahnuť pomocou vakcín.
To isté platí aj pre úlohu známych osobností. Opäť to v rôznych skupinách môže byť niekto iný a nejaký spevák obľúbený v staršej či
mladšej generácii nebude pre inú generáciu vôbec zaujímavý. Vhodný je tak skôr mix osobností z rôznych oblastí, prípadne niekto, koho
obraz je na Slovensku pozitívny naprieč celým obyvateľstvom.
Tu by mi napadli napríklad známi športovci úspešní v celosvetovom meradle ako Peter Sagan, Petra Vlhová či Matej Tóth, ale určite sa
nájdu aj umelci či ľudia z iných oblastí. Vždy však musí byť komunikácia čo najviac prirodzená, charakteristická pre daného človeka.
Výhodou je samozrejme osobná skúsenosť danej osobnosti s očkovaním.
Z názorov v mojom okolí, prečo ľudia odmietajú očkovanie, prevláda napríklad to, že sa očkuje ešte len krátko, nevieme o tom veľa a
ľudia si to chcú odpozorovať. Z čoho pramení takáto neistota?
Táto neistota sa objavuje stále, keď sa objavuje niečo nové, s čím nemáme veľa skúseností, čo je úplne prirodzené. Všeobecne platí pre
ľudí tendencia preferovať známe veci, aj známe riziká, pred niečím, čo ešte nepoznáme.
Pri očkovaní koronavírusom nové nie je ani tak očkovanie všeobecne, s ktorým sa už každý z nás stretol, ale ochorenie, voči ktorému má
chrániť, a s tým spojené úsilie o čo najskoršie zaočkovanie čo najväčšej časti populácie. Spája sa tak novosť ochorenia s novosťou
ochrany voči nemu. Nie je možné vidieť okamžitý priamy efekt očkovania, ako napríklad pri operácii či inom lekárskom zákroku, kým
nepríjemné vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť hneď.
Pri očkovaní, s ktorým sme sa stretávali doteraz, sme dôverovali tomu, že to už bolo veľakrát aplikované na iných ľuďoch, až na mizivé
počty ľudí to nikto nespochybňoval. Teraz niektorí ľudia jednoducho len vyčkávali, aký efekt bude mať očkovanie na iných, a potom sa
zaočkujú aj oni. Dôvodom bolo pravdepodobne to, že možné zisky z očkovania pre nich konkrétne neprevážili možné straty spojené s
prípadným ochorením.
Dosť rozšírené je aj tvrdenie, že farmaceutický priemysel musí na vakcínach zarobiť, preto zaplatil vlády, aby očkovanie propagovali, a
všetci sú vlastne zaplatení. To v podstate pôsobí ako dosť komplexný príbeh. Ako si človek vykonštruuje až takúto celistvú vec?
Táto konštrukcia sa nezrodí z ničoho nič, dôležité je to, že u daného človeka je už vopred nejaké „konšpiračné“ nastavenie, snaha hľadať
za všetkým nejaké iné príčiny, ľudí, ktorí ovládajú to, čo sa okolo neho deje.
Títo ľudia pravdepodobne veria aj v alternatívne vysvetlenia pádu dvojičiek v New Yorku, neexistenciu pristátia ľudstva na Mesiaci či vo
vplyv 5G vysielačov na šírenie koronavírusu. Daný príbeh o ziskuchtivom farmaceutickom priemysle tak len logicky nadväzuje na iné ich
presvedčenia a názory.
Ako by ste osobne „spracovali“ človeka, ktorý sa nechce očkovať, aké sú tie hlavné argumenty, ktoré použiť?
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Na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať – vždy záleží na motivácii, dôvodoch, prečo sa očkovať nechce. Ak je u niekoho
dôvodom obava z bezprostredných následkov očkovania (teploty, nevoľnosť, bolesti svalov), tu by mohli pomôcť skúsenosti iných ľudí –
teda skontaktovať ho s ľuďmi z jeho okolia, ktorí už očkovanie podstúpili a vedia povedať, aké následky to na nich malo.
Ak sú to obavy z dlhodobejších následkov, objavujú sa obavy zo smrti následkom trombózy, zmeny DNA, tu by mohlo pomôcť posunutie
vedeckých informácií hovoriacich o tom, aké je ich riziko, ak vôbec existuje, a porovnania s rizikom vážnych následkov koronavírusu,
prípadne inými rizikami, ktoré v živote bežne podstupujeme.
Pri akejkoľvek snahe o presviedčanie je však potrebné dodržiavať istú mieru, nemalo by ísť o jednostranné a čo najsilnejšie pôsobenie,
ktoré môže mať niekedy priam opačný efekt – ešte väčšie utvrdenie sa v pôvodnom názore.
Môžu na ľudí pôsobiť rôzne odmeny, napríklad peňažná? Zvýšilo by to záujem o očkovanie?
U niektorých ľudí určite áno, tento vplyv by som však videl ako dosť obmedzený. Pravdepodobne by to pomohlo zvýšiť záujem u ľudí,
ktorí nemajú vyhranený postoj proti očkovaniu a daná odmena bude pre nich motivujúca. Niektorí ľudia si to však v súlade s ich
predchádzajúcimi názormi môžu vysvetľovať ako ďalšie potvrdenie toho, že ide o nejaký tlak farmaceutických firiem, či vnímanie, že ak
by očkovanie bolo naozaj prospešné, prečo by nám zaň platili? Týmto konšpiračným teóriám sa však vyhnúť nedá nikdy, celkovo by som
teda poskytovanie odmien videl ako efektívny krok. Opäť však v súvislosti s inými procesmi, ako je poskytovanie informácií o očkovaní,
ale aj dostupnosť registrácie či samotného očkovania.
Ako je možné, že očkovanie odmietajú aj v rodinách a skupinách ľudí, kde došlo k úmrtiam na koronavírus?
- Výskumy na túto tému zatiaľ absentujú, podľa mňa je to však len veľmi okrajový fenomén, ktorý by som odhadoval na jednotky,
maximálne pár desiatok ľudí. Opäť by som sa pozrel na dôvody odmietania očkovania – niektorí si môžu myslieť, že keď už koronavírus
prekonali, už sú imúnni, prípadne ak ho mal niekto iný v rodine a oni nie, tak že už ani nie je šanca, aby ho dostali.
A v malom počte prípadov by sa dalo pravdepodobne hovoriť o charakteristikách myslenia, keď ani informácia či skúsenosť, ktorá je v
úplnom protiklade s tým, čo si myslíme, nedokáže zmeniť pôvodný názor.
Veď poznáme ľudí, ktorí v nejaký konkrétny dátum očakávali koniec sveta a keď nenastal, dokázali si to sami pre seba vysvetliť. Aj v
prípade koronavírusu tak môžu sami seba presviedčať, že daný člen rodiny vlastne nezomrel na koronavírus, ale na niečo iné, a
koronavírus bol len uvedený ako príčina smrti. Prípadne, že očkovanie by mu aj tak nepomohlo.
Psychológ Jozef Bavoľár.
FOTO: ARCHÍV
Autor: LENKA HANIKOVÁ
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NAJRÝCHLEJŠÍ BEŽCI BOLI DOMINIK JAKUBKOVIČ A SILVIA ODELGOVÁ
6. 7. 2021, Zdroj: Prešovské noviny, Strana: 26, Vydavateľ: Petit Press, Autor: Ján Jacoš, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Vytlačených: 74 468 ks GRP: 4,51 OTS: 0,05 AVE: 561,09 Eur

BEH
Olympijský klub Prešov pripravil v spolupráci s atletickým klubom TJ Slávia Prešovská univerzita tradičný Beh olympijského dňa a druhý
ročník Memoriálu Jána Dobáka.
PREŠOV Beh olympijského dňa je oslavou vzniku Medzinárodného olympijského výboru v roku 1894. V tomto roku si jeho aktéri tiež
pripomenuli, že od prvých novovekých olympijských hier uplynulo 125 rokov.
Preteky boli súčasťou Oblastnej bežeckej ligy Prešov/Sabinov a Prešovskej ligy v nordic walkingu.
Memoriál ako spomienka na skvelého atléta
Ján Dobák (1942 – 2019) bol skvelým prešovským atlétom, ktorý vynikal v šprintérskych disciplínach.
Svoj život zasvätil pedagogickej práci a atletike. Bol dlhoročným tajomníkom atletického oddielu TJ Slávia UPJŠ Prešov, atletickým
funkcionárom a rozhodcom. Patril medzi zanietených organizátorov viacerých atletických podujatí a sám sa aj niekoľkých významných
zúčastnil.
Okrem toho, že desaťkrát absolvoval Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, sa stal aj desaťnásobným majstrom Slovenska a
účastníkom majstrovstiev Európy veteránov v behu na 800 a 1 500 metrov.
Významná bola aj jeho publikačná činnosť, v rámci ktorej sa tiež venoval športovej histórii a zviditeľňovaniu významných osobností
prešovského športu a zvlášť atletiky.
Napísal publikáciu Olympijský klub Prešov 1993 – 2003.
Členom Olympijského klubu Prešov bol od jeho vzniku v roku 1993 a venoval sa hlavne olympijskej výchove medzi mládežou.
Slovenský olympijský výbor ocenil jeho prácu udelením Čestného uznania SOV.
VÝSLEDKY BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA A DRUHÉHO ROČNÍKA MEMORIÁLU JÁNA DOBÁKA:
Muži (5 000 m):
1. D. Jakubkovič (MARAS team) 18:08 min 2. J. Košík (Vrtuľníkové krídlo Prešov) 18:33 3. J. Kovaľ (MARAS team) 19:17
40- až 49-roční:
1. S. Sabol (Záhrada pohybu Lemešany) 20:46 2. F. Pastor 20:52 3. M. Sivuľka (obaja MARAS team) 21:12
50- až 59-roční:
1. J. Tomeček (MARAS team) 19:45 2. V. Gajdoš (Prešov) 22:07 3. P. Komár (MARAS team) 23:09
60- až 69-roční:
1. F. Konkoľ (Veterán Prešov) 23:09 2. Š. Mihalik (Fulianka) 23:14 3. L. Kormaník (Sokol Ľubotice) 23:43
70-roční a starší:
1. F. Stanek (MTC Vyšná Šebastová) 28:02 2. T. Seman (Vrtuľníkové krídlo) 35:16
Ženy (2 500 m):
1. S. Odelgová 10:23 2. D. Stahovec (obe MARAS team) 10:48 3. D. Karpjáková (Active Life Košice) 11:25
35- až 49-ročné:
1. S. Odelgová 10:23 2. Karpjáková 11:25 3. S. Dulebová (Prešov) 11:29
50-ročné a staršie:
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1. D. Jendrichovská (TTTrend Sabinov) 12:20 2. K. Krajňáková 12:37 3. T. Medvecková (MARAS team) 13:09
Dorastenci:
1. T. Sosa 10:52 2. T. Bujňák 10:55
Dorastenky:
1. B. Polovková 9:59 2. V. Uličná 14:13 3. A. Gurčíková (všetci MARAS team) 15:07
Nordic walking – muži do 55 rokov (2 500 m):
1. R. Polovka (NW Humenné) 17:16 2. F. Hric (MARAS team) 17:53
Nad 55 rokov:
1. J. Kakaščík (NW Záborské) 16:41 2. J. Fotta (Prešov) 18:22 3. G. Sabanoš (MARAS team) 18:50
Ženy do 55 rokov:
1. A. Polovková (NW Humenné) 19:02 2. P. Hricová (MARAS team) 19:44
Nad 55 rokov:
1. J. Fottová (Prešov) 18:22 2. A. Bahurinská (MARAS team) 19:55.
(jac) Riaditeľ pretekov Ján Jacoš (vľavo) blahoželá víťazovi v hlavnej kategórii. zdroj:Viktor Zamborský
Autor: Ján Jacoš
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Slovensko vyvinie monitorovací systém na ochranu pred šírením vírusových ochorení
4. 7. 2021, 21:13, Zdroj: webnoviny.sk

, Vydavateľ: iSITA s.r.o., Autor: SITA, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 152.3 tis. GRP: 3,38 OTS: 0,03 AVE: 1043,03 Eur

05. 07. 2021
Foto: ilustračné, gettyimages.com
SITA Slovenská tlačová agentúra
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na vývoj mobilného
monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Zdieľať
Autor: SITA
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Víťaz študentskej ceny: Cesta k ekologickej doprave je vodík
2. 7. 2021, 8:00, Zdroj: spravy.pravda.sk

, Vydavateľ: PEREX, Autor: Lucia Hakszer, Lucia Hakszer, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 116 tis. GRP: 2,58 OTS: 0,03 AVE: 1072,00 Eur

Študentskou osobnosťou Slovenska za akademický rok 2019/2020 je Lukáš Tóth, doktorand Strojníckej fakulty Technickej univerzity v
Košiciach. Okrem absolútneho víťazstva si odniesol ocenenie v kategórii hutníctvo, strojárstvo, energetika.
VIDEO: Študentská osobnosť Slovenska Lukáš Tóth o svojej práci.
Lukáš Tóth riešil viacero projektov spojených s vodíkovými technológiami aj s technológiou spracovania odpadov v plazmových
reaktoroch.
V rámci svojej diplomovej práce skonštruoval prototyp vodíkového automobilu, s ktorým sa zúčastnil v roku 2018 aj na Medzinárodnom
strojárskom veľtrhu v Nitre, kde exponát získal cenu veľtrhu.
„Aktuálne s výskumným tímom vyvíjame technológiu na efektívne uskladnenie vodíka, aby mohol byť väčšmi používaný v bežnej
prevádzke v automobiloch,“ priblížil Tóth.
Niektorí ľudia sa podľa neho vodíkových technológií stále boja. „Majú pocit že vodík je niečo, čo vybuchuje. Pritom je rovnako bezpečný
ako iné palivá, ktoré sa v súčasnosti používajú,“ hovorí mladý vedec. Okrem práce na ekologických riešeniach v oblasti dopravy bol
počas pandémie COVID-19 členom tímu, ktorý navrhoval nové riešenia pre ochranné pomôcky.
Víťazov ceny Študentská osobnosť Slovenska virtuálne vyhlásili už v decembri 2020 a keďže aktuálne epidemická situácia umožnila aj
slávnostné prezenčné vyhodnotenie, to sa uskutočnilo vo štvrtok v Pálfiho paláci v Bratislave za účasti osobností spoločenského a
vedeckého života. Národné ocenenie talentovaných študentov prvého, druhého aj tretieho – doktorandského – stupňa vysokoškolského
štúdia má spolu 13 kategórií a jeho cieľom je vyzdvihnúť mladé osobnosti na slovenských vysokých školách, ich talent, cieľavedomosť a
úspešnosť.
Organizuje ho nezisková organizácia Junior Chamber International Slovensko. Denník Pravda je dlhoročným mediálnym partnerom
podujatia. Študentské osobnosti do súťaže nominujú dekani fakúlt a vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied, kde doktorandi
vykonávajú svoju činnosť. Projekt sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a jeho odbornými garantmi sú
Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.
„V súčasnosti svet čelí viacerým krízam, napríklad klimatickej zmene či strate pracovných miest, ktoré nahrádza automatizácia.
Pandémia zvýraznila mnohé nedostatky v zdravotníctve,“ povedal počas odovzdávania cien vedúci kancelárie prezidentky Metod
Špaček. Podotkol, že oceňovanie študentských osobností zvýrazňuje potenciál mladých ľudí aj pri riešení týchto problémov a vyjadril
nádej, že aj po skončení štúdia na Slovensku nájdu priestor na realizáciu.
„Heslom Slovenskej akadémie vied je Veda je budúcnosť. Veda je však abstraktný pojem, ktorý musí byť naplnený konkrétnou vedeckou
prácou ľudí,“ hovorí členka predsedníctva SAV Ľubica Lacinová.
Budúcnosťou sú teda podľa nej mladí ľudia, ktorí majú chuť objavovať a prinášať inovácie. Pripomenula, že spoločnosť potrebuje nielen
materiálne inovácie, ale aj kultúru a umenie. „Som rada, že súťaž Študentská osobnosť Slovenska dáva priestor oceniť aj osobnosti z
kultúry, inrerpretačného umenia a vynikajúcich mladých športovcov,“ povedala Lacinová vo svojom príhovore. Tak ocenenia podľa nej
myslia na všetkých ľudí, ktorí krajinu posúvajú k lepšej budúcnosti.
zväčšiť Foto: Ivan Majerský, Pravda
študentské ceny, Študentská osobnosť Slovenska Trinásť ocenených v súťaži Študentská osobnosť Slovenska.
Kto si odniesol ocenenie
V kategórii elektrotechnika, priemyselné technológie zvíťazila Petra Urbancová z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií
Žilinskej univerzity v Žiline , ktorá sa venuje projektom pracujúcim so svetlom.
Cenu za informatiku a matematicko-fyzikálne vedy si odniesol Erik Kajáti z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v
Košiciach . „Technológie sa menia čoraz rýchlejšie, preto pracujeme na tom, ako pomôcť ľuďom či zamestnancom fabrík lepšie sa im
prispôsobiť a automatizovať rôzne operácie,“ vysvetlil Kajáti.
Cenu za lekárske vedy získal Filip Květoň z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave za výskum diagnostiky
nádorových ochorení.
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Laureátkou v kategórii farmácia je tento rok Laura Adamkovičová z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave , ktorá
viedla alebo sa zúčastnila viac ako 45 projektov organizovaných Slovenským spolkom študentov farmácie na Slovensku aj v zahraničí.
Napríklad Kariérnych dní farmaceutov či projektu počas pandémie COVID-19 s názvom Študenti farmácie pomáhajú lekárňam
V kategórii prírodné vedy, chémia zvíťazil Hemen Sendi z Ústavu zoológie SAV v Bratislave za svoj výskum hmyzu. V teréne aktívne
zbiera a skúma fosílie rôznych druhov hmyzu.
Cenu za stavebníctvo a architektúru získal Imrich Sánka zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave , ktorý sa
zaoberá energetickou efektívnosťou budov.
V kategórii poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa študentskou osobnosťou Slovenska stal Miroslav Čibik z Fakulty záhradníctva a
krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre . Tento týždeň obhájil dizertačnú prácu na tému univerzitných
areálov ako udržateľnej multifunkčnej súčasti mesta. Pomáha mestu Nitra pri tvorbe verejných priestorov a problematike zelene v meste.
Cenu za filozofiu, politológiu, sociológiu a históriu si odniesla Jana Magdaléna Májeková z Historického ústavu SAV v Bratislave , ktorá
sa venuje histórii Bratislavy. Svoju diplomovú prácu písala na tému pekárskeho remesla v meste v 19. storočí a táto práca vyšla v
rozšírenej verzii aj knižne.
Top študentskou osobnosťou v kategórii právo je Laura Rózenfeldová z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach . Aktuálne pracuje na projekte dátovej analýzy rozhodnutí súdov.
V kategórii kultúra, umenie cena patrí Martinovi Mjartanovi z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave .
Vytvoril pamätník zavraždeným novinárom Jánovi Kuciakovi a maltskej novinárke Daphne Caruana Galiziaovej, ktorý bol súčasťou
expozície Immortal crew v Európskom parlamente v Bruseli.
Cenu J&T Banky v kategórii ekonómia získal Boris Fišera z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave , ktorý sa
zaoberá medzinárodnými financiami, menovou politikou a finančnými inštitúciami.
V kategórii šport zvíťazil Julián Enrik Smoliga z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave , ktorý reprezentuje
Slovensko v karate. Od roku 2015 do roku 2019 získal prvé miesto na majstrovstvách Slovenska a doma má aj množstvo ďalších
domácich a medzinárodných ocenení. Bol súčasťou viacerých filmov, napríklad študentského filmu Strach, filmu Amnestie alebo
rozprávky Zázračný nos.
Traja z týchto laureátov si odniesli aj špeciálne ceny, a to Imrich Sánka zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity cenu Junior
Chamber International Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore, Miroslav Čibik z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity cenu BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť a Erik Kajáti z Fakulty elektrotechniky a
informatiky Technickej univerzity v Košiciach získal cenu spoločnosti ABB s prívlastkom priemysel 4.0.
Autor: Lucia Hakszer, Lucia Hakszer
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Schválená regionálna stratégia Košického kraja má podporiť inovácie
5. 7. 2021, 10:35, Zdroj: teraz.sk
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Na archívnej snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Foto: TASR - Pavol Zachar
Úlohou Inovačného centra Košického kraja bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.
Autor TASR
dnes 10:35
Košice 5. júla (TASR) - Podporiť inovácie a inovačný ekosystém v kraji je cieľom Regionálnej inovačnej stratégie (RIS) Košického kraja.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) ju schválilo na zasadnutí minulý týždeň.
„Je to veľký krok, keďže na národnej aj európskej úrovni sa čakalo na schválenie tejto stratégie. Práve samosprávne kraje sú entity, ktoré
majú na starosti regionálny rozvoj a zvlášť inovácie. Integračným prvkom v rámci tohto projektu by malo byť Inovačné centrum Košického
kraja (ICKK),“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Kraj podľa neho momentálne rokuje so Svetovou bankou a Európskou komisiou o
podpore tohto projektu v rámci programu Catching-up Regions, určenom pre tzv. dobiehajúce regióny.
Úlohou ICKK bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe. Vzniknúť by malo v areáli bývalej tabakovej
továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach. „Verím, že sa nám podarí získať finančné prostriedky potrebné na rozbeh inovačného centra aj
na nosný projekt Cassovia New Industry Cluster. Inovačné centrum chceme vybudovať po vzore Juhomoravského inovačného centra,“
povedal Trnka.
Krajskí poslanci v rámci RIS odobrili aj založenie a vstup kraja do Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster –
CNIC). Hlavným cieľom projektu je rozvoj moderného a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych spoločností so špičkovou
technológiou. To by sa malo realizovať na základe spolupráce medzi univerzitami, ústavmi Slovenskej akadémie vied (SAV) a
súkromnými high tech spoločnosťami. Medzi zakladajúcich členov združenia patria KSK, mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) a Cassovia Discovery Park.
.
Autor: TASR
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Na Akademickej Nitre sa predstaví 16 folklórnych súborov zo 4 krajín
5. 7. 2021, 18:12, Zdroj: teraz.sk
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.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Lenka Krošláková
Nad medzinárodným akademickým festivalom neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2021 prevzala záštitu
prezidentka Zuzana Čaputová.
Autor TASR
včera 18:12
Nitra 5. júla (TASR) – Odovzdaním štafety festivalu Akademická Nitra ďalšiemu organizátorovi, Technickej univerzite Zvolen, ktorá
pripraví Akademický Zvolen 2022, sa v pondelok začal v Nitre 42. ročník medzinárodného akademického folklórneho festivalu. Súťažné
choreografie predstaví 16 neprofesionálnych vysokoškolských folklórnych súborov zo štyroch krajín.
„Nasledujúce dva súťažné večery sa uskutočnia online 6. a 7. júla, hodnotiť ich bude sedemčlenná medzinárodná porota,“ informovala o
tom Jana Černáková z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je spoluorganizátorom festivalu.
Porotcovia online zhodnotia súťažné choreografie zaslané vo forme videozáznamov folklórnych súborov zo Slovenska, z Česka,
Maďarska a Ruska. Slovenské vysoké školy budú reprezentovať súbory Borievka (Technická univerzita v Košiciach), Čebrať (Katolícka
univerzita v Ružomberku), Ekonóm (Ekonomická univerzita v Bratislave), Gymnik (Univerzita Komenského v Bratislave), Hornád
(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Mladosť (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Poľana (Technická univerzita vo
Zvolene), Ponitran (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Stavbár (Žilinská univerzita v Žiline), Technik (Slovenská technická univerzita
v Bratislave), Torysa (Prešovská univerzita v Prešove), Trnafčan (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a Zobor (Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre).
Nad medzinárodným akademickým festivalom neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2021 prevzala záštitu
prezidentka Zuzana Čaputová. Festival ako organizátori pripravujú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Fond na podporu umenia, ktorý festival podporil z verejných zdrojov.
.
Autor: TASR
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Na Akademickej Nitre sa predstaví 16 folklórnych súborov zo 4 krajín
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TASR
Autor článku
Porotcovia zhodnotia súťažné choreografie folklórnych súborov zo Slovenska, z Česka, Maďarska a Ruska.&nbsp/&nbspIlustračné foto:
UKF Nitra
Nitra 5. júla (TASR) – Odovzdaním štafety festivalu Akademická Nitra ďalšiemu organizátorovi, Technickej univerzite Zvolen, ktorá
pripraví Akademický Zvolen 2022, sa v pondelok začal v Nitre 42. ročník medzinárodného akademického folklórneho festivalu. Súťažné
choreografie predstaví 16 neprofesionálnych vysokoškolských folklórnych súborov zo štyroch krajín.
„Nasledujúce dva súťažné večery sa uskutočnia online 6. a 7. júla, hodnotiť ich bude sedemčlenná medzinárodná porota,“ informovala o
tom Jana Černáková z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je spoluorganizátorom festivalu.
Porotcovia online zhodnotia súťažné choreografie zaslané vo forme videozáznamov folklórnych súborov zo Slovenska, z Česka,
Maďarska a Ruska. Slovenské vysoké školy budú reprezentovať súbory Borievka (Technická univerzita v Košiciach), Čebrať (Katolícka
univerzita v Ružomberku), Ekonóm (Ekonomická univerzita v Bratislave), Gymnik (Univerzita Komenského v Bratislave), Hornád
(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Mladosť (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Poľana (Technická univerzita vo
Zvolene), Ponitran (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Stavbár (Žilinská univerzita v Žiline), Technik (Slovenská technická univerzita
v Bratislave), Torysa (Prešovská univerzita v Prešove), Trnafčan (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a Zobor (Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre).
Nad medzinárodným akademickým festivalom neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2021 prevzala záštitu
prezidentka Zuzana Čaputová. Festival ako organizátori pripravujú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Fond na podporu umenia, ktorý festival podporil z verejných zdrojov.
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia
Facebook diskusia
Si vysokoškolák? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a zaujímavé informácie z oblasti vzdelávania.
Emailová adresa
Názov vysokej školy, ktorú navštevuješ
Kategórie článkov
Autor: TASR
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Medzi študentskými osobnosťami roka sú aj traja doktorandi SAV
3. 7. 2021, 6:30, Zdroj: sav.sk
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3. 7. 2021 | zhliadnuté 17-krát
Vo štvrtok 1. júla 2021 sa v Pálfiho paláci konalo vyhlásenie 16. ročníka súťaže Študentská osobnosť roka za akademický rok 2019/2020.
Medzi ocenenými sú aj traja doktorandi Slovenskej akadémie vied: Ing. Filip Květoň z Chemického ústavu SAV, Mgr. Hemen Sendi z
Ústavu zoológie SAV a Mgr. Jana Magdaléna Májeková z Historického ústavu SAV.
Absolútnym víťazom a zároveň TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akademickom roku 2019/2020 sa stal Ing. Lukáš Tóth zo
Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriách
1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
Ing. Petra Urbancová, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach
3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach
Ing. Filip Květoň, Chemický ústav SAV v Bratislave
Laura Adamkovičová, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave
Mgr. Hemen Sendi, Ústav zoológie SAV v Bratislave
Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
Ing. Miroslav Čibik, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre
9. Filozofia, politológia, sociológia, história
Mgr. Jana Magdaléna Májeková, Historický ústav SAV v Bratislave
JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Mgr. art. Martin Mjartan, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave
Cena J&T Banky v kategórii Ekonómia
Ing. Boris Fišera, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave
Bc. Julián Enrik Smoliga, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave
Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore
- Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
Cena BMW Group Slovakia za trvalú udržatelnosť
- Ing. Miroslav Čibik, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre
Cena spoločnosti ABB (priemysel 4.0)
- Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach
Cieľom podujatia Študentská osobnosť je predstaviť verejnosti výnimočných študentov, vysokoškolákov alebo doktorandov. Tento rok
dekani fakúlt a vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied, kde doktorandi vykonávajú svoju činnosť, nominovali 75 uchádzačov.
Projekt sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a jeho odbornými garantmi sú Slovenská rektorská
konferencia a Slovenská akadémia vied.
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Zdroj: studentskaosobnost.sk
Autor: CSČ - VS SAV
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Slovensko vyvinie monitorovací systém na ochranu pred šírením vírusových ochorení
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Twitter
5.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: SITA
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Slovensko vyvinie monitorovací systém na ochranu pred šírením vírusových ochorení
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Twitter
6.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: SITA
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KSK: Schválená regionálna stratégia má podporiť inovácie
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Košice 5. júla (TASR) - Podporiť inovácie a inovačný ekosystém v kraji je cieľom Regionálnej inovačnej stratégie (RIS) Košického kraja.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) ju schválilo na zasadnutí minulý týždeň. „Je to veľký krok, keďže na národnej aj
európskej úrovni sa čakalo na schválenie tejto stratégie. Práve samosprávne kraje sú entity, ktoré majú na starosti regionálny rozvoj a
zvlášť inovácie. Integračným prvkom v rámci tohto projektu by malo byť Inovačné centrum Košického kraja (ICKK),“ uviedol predseda
KSK Rastislav Trnka. Kraj podľa neho momentálne rokuje so Svetovou bankou a Európskou komisiou o podpore tohto projektu v rámci
programu Catching-up Regions, určenom pre tzv. dobiehajúce regióny. Úlohou ICKK bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a
nových technológií do praxe. Vzniknúť by malo v areáli bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach. „Verím, že sa nám
podarí získať finančné prostriedky potrebné na rozbeh inovačného centra aj na nosný projekt Cassovia New Industry Cluster. Inovačné
centrum chceme vybudovať po vzore Juhomoravského inovačného centra,“ povedal Trnka. Krajskí poslanci v rámci RIS odobrili aj
založenie a vstup kraja do Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC). Hlavným cieľom projektu je
rozvoj moderného a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych spoločností so špičkovou technológiou. To by sa malo realizovať na
základe spolupráce medzi univerzitami, ústavmi Slovenskej akadémie vied (SAV) a súkromnými high tech spoločnosťami. Medzi
zakladajúcich členov združenia patria KSK, mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach
(TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) a Cassovia Discovery Park. hol mia
Autor: TASR
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Nitra: Na Akademickej Nitre sa predstaví 16 folklórnych súborov zo 4 krajín
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Nitra 5. júla (TASR) – Odovzdaním štafety festivalu Akademická Nitra ďalšiemu organizátorovi, Technickej univerzite Zvolen, ktorá
pripraví Akademický Zvolen 2022, sa v pondelok začal v Nitre 42. ročník medzinárodného akademického folklórneho festivalu. Súťažné
choreografie predstaví 16 neprofesionálnych vysokoškolských folklórnych súborov zo štyroch krajín. „Nasledujúce dva súťažné večery sa
uskutočnia online 6. a 7. júla, hodnotiť ich bude sedemčlenná medzinárodná porota,“ informovala o tom Jana Černáková z Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je spoluorganizátorom festivalu. Porotcovia online zhodnotia súťažné choreografie zaslané vo forme
videozáznamov folklórnych súborov zo Slovenska, z Česka, Maďarska a Ruska. Slovenské vysoké školy budú reprezentovať súbory
Borievka (Technická univerzita v Košiciach), Čebrať (Katolícka univerzita v Ružomberku), Ekonóm (Ekonomická univerzita v Bratislave),
Gymnik (Univerzita Komenského v Bratislave), Hornád (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Mladosť (Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici), Poľana (Technická univerzita vo Zvolene), Ponitran (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Stavbár (Žilinská
univerzita v Žiline), Technik (Slovenská technická univerzita v Bratislave), Torysa (Prešovská univerzita v Prešove), Trnafčan (Univerzita
sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a Zobor (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Nad medzinárodným akademickým festivalom
neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2021 prevzala záštitu prezidentka Zuzana Čaputová. Festival ako organizátori
pripravujú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fond na podporu umenia, ktorý
festival podporil z verejných zdrojov. svl lem
Autor: TASR
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Zdieľať
4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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Zdieľať
5.7.2021 (Webnoviny.sk) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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Folklórny sviatok: Pod Zoborom odštartoval festival Akademická Nitra, FOTO
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Súťažné choreografie predstaví 16 neprofesionálnych vysokoškolských folklórnych súborov zo štyroch krajín.
Online program
„Nasledujúce dva súťažné večery sa uskutočnia online 6. a 7. júla, hodnotiť ich bude sedemčlenná medzinárodná porota,“ informovala o
tom Jana Černáková z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je spoluorganizátorom festivalu.
Porotcovia online zhodnotia súťažné choreografie zaslané vo forme videozáznamov folklórnych súborov zo Slovenska, z Česka,
Maďarska a Ruska. Slovenské vysoké školy budú reprezentovať súbory Borievka (Technická univerzita v Košiciach), Čebrať (Katolícka
univerzita v Ružomberku), Ekonóm (Ekonomická univerzita v Bratislave), Gymnik (Univerzita Komenského v Bratislave), Hornád
(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Mladosť (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Poľana (Technická univerzita vo
Zvolene), Ponitran (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Stavbár (Žilinská univerzita v Žiline), Technik (Slovenská technická univerzita
v Bratislave), Torysa (Prešovská univerzita v Prešove), Trnafčan (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a Zobor (Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre).
Prečítajte si tiež
Autor: Global24 s.r.o.
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Sudkyňa Farkašová: Rodičia rozhodujú pri deťoch o každom detaile. Ale kde, ako a s kým budú žiť, nechajú na sudcu
5. 7. 2021, 20:10, Zdroj: sudcovia.sk
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| dennikn.sk | 1. júla 2021 | Veronika Prušová |
Foto N – Tomáš Benedikovič
Dvadsať rokov je sudkyňou a rodinnoprávna agenda, ktorú mnohí zatracujú, je, naopak, jej „srdcovkou“. Sudkyňa prešovského súdu Eva
Farkašová je jedna z tých, ktorá u nás zavádza takzvaný Cochemský model rozhodovania. Rozchádzajúcim partnerom má pomôcť čo
najskôr prekonať vzájomný konflikt a dohodnúť sa na starostlivosti o deti. V rozhovore sa dozviete aj:
prečo je dnes rozhodovanie o rozvodoch náročnejšie ako pred dvadsiatimi rokmi;
čo si myslí o striedavej starostlivosti;
či rodičia manipulujú s deťmi a ako to sudca vie odhaliť;
čo urobiť, keď sa partneri nedokážu dohodnúť a konfliktom strácajú dlhý čas.
Mnohí právnici, vrátane sudcov, rodinným právom buď pohŕdajú, alebo ho, naopak, považujú za príliš náročnú agendu. Ako ho vnímate
vy?
Je to moja srdcovka. Dlho som robila civilné právo. Sudkyňou som dvadsať rokov a väčšiu polovicu svojej súdnej praxe som civilistka. V
agende rodinného práva mám však pocit, že sa vďaka nemu dajú posúvať životy ľudí k lepšiemu.
Teraz by s vami zrejme viacerí nesúhlasili, pretože ak sa niečo spomína s rodinnou agendou, sú to partneri, ktorí sa nevedia dohodnúť a
rozchádzajú sa. V čom teda tie životy posúvate k lepšiemu?
Napríklad tým, že im pomôžete eliminovať partnerský konflikt na začiatku. Alebo dokážeme rodiča upriamiť na dieťa a zlepšenie jeho
vzťahu s ním. To sú skutočne dôležité veci pre život.
Viete odhadnúť, koľko párov je neriešiteľných? Jednoducho, že dohoda u nich nie je možná?
Percentuálne to neviem odhadnúť. Ale ak si to premením na náš súd v Prešove či žilinský súd, čo sú dva najzaťaženejšie súdy, tak každá
sudkyňa, a to sme u nás štyri, máme asi dva až tri naozaj nezmieriteľné prípady ročne. Ide o páry, ktoré sú naozaj v hlbokom konflikte,
kde sa zmier nedá už dosiahnuť.
Prečo práve Žilina a Prešov sú v tejto agende najvyťaženejšími súdmi?
Súvisí to s veľkosťou okresov a veľkosťou miest, kde je rodičovský konflikt častejší ako v menších mestách.
Menia sa dôvody, pre ktoré sa páry rozchádzajú?
Menia, hoci štatisticky sa vypĺňajú stále tie isté, a to nezlučiteľnosť pováh. Myslím si, že dnes chcú ľudia viac žiť svoj vlastný príbeh a
menej pracovať na vzťahu. I keď uznávam, že je to príliš zovšeobecňujúce. Ako keby sa dnes rýchlejšie vzdávali ako generácia pred
nimi.
Vyostrujú sa partnerské konflikty viac ako kedysi?
Určite. Súvisí to s mnohými vecami, ale aj pozitívnymi. Ak by sme sa na rozvody pozreli dvadsať rokov späť, tak otcov, ktorí by sa chceli
podieľať na výchove detí, bolo určite menej ako teraz. Dnes ich je viac, čo je skvelé, no zároveň to prináša aj viac napätia.
Čiže rozhodovať pred dvadsiatimi rokmi bolo pre sudcu jednoduchšie, pretože deti zveril matke, otcovi určil výživné a bolo rozhodnuté?
Dnes je to komplikovanejšie, ale chcem zdôrazniť, že je to dobre. To, že sa otcovia chopili svojho rodičovstva, vnímam pozitívne.
Máte pocit, že práve rodinnoprávnu agendu vníma verejnosť najcitlivejšie?
Je to veľmi citlivá téma.
Ako sa tá citlivosť prejavuje? Prichádza na vás sudcov viac podnetov, sťažností?
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To by som ani nepovedala, ale ak už sťažnosť príde, tak je veľmi emotívna. Vzťahy sú naše emócie, a tak sa to prejaví aj vo vzťahu k
súdu či ku kolíznemu opatrovníkovi.
Osobne sa nestretávate s tým, že práve na sudcov, ktorí riešia rodinnoprávnu agendu, prichádza viac sťažností na pomalé
rozhodovanie? Predsa len, ak sa už niekto rozhodne rozviesť, tak by to chcel mať čo najskôr z krku a čakať niekoľko mesiacov sa mu zdá
priveľa.
U nás už tri roky nie. Pretože sme pilotným súdom, kde sa zaviedol Cochemský model. U nás nemajú partneri pocit, že sa nič nedeje,
hoci niekedy to trvá aj dlhšie. Ale v pozadí sa deje stále niečo.
V čom je to teda iné?
Na bežnom súde podáte návrh na rozvod a čakáte niekoľko mesiacov na nariadenie pojednávania. Po celý čas čakania sa vám nik
nevenuje. U nás je to iné najmä v tom, že ak dáte na súd návrh na rozvod alebo návrh na úpravu styku s dieťaťom, tak do dvoch týždňov
alebo do mesiaca dostanete termín na neformálne stretnutie s vyšším súdnym úradníkom a so psychológom, kde vám vysvetlia, čo bude
obsahom konania a aké budete mať možnosti.
Najlepšia možnosť pre vaše dieťa je dohodnúť sa. A to rodičom vysvetľujeme. Aký benefit budú mať, ak sa dohodnú. Ak sa podarí hneď
na prvom stretnutí spísať dohodu, čo sa vo väčšine prípadov podarí, tak hneď dostanete ďalší termín na schválenie rodičovskej dohody u
sudcu. Znamená to, že pri odchode zo súdu viete, že o dva až tri týždne je termín schválenia rodičovskej dohody aj vrátane rozvodu.
Ako to potom prebieha na súdnom pojednávaní?
Na ňom sa už len riešia dôvody rozvodu, ale pokiaľ ide o rodičovskú dohodu, tak sa žiadne ďalšie dôkazy nevykonávajú. Znamená to, že
pojednávanie je omnoho kratšie.
Ak rodičia nepristúpia na dohodu, tak čo potom?
Musíme s nimi pracovať. Záleží na tom, v čom je problém. Ak príde napríklad návrh na striedavú starostlivosť len od jedného rodiča, tak
sa snažíme presvedčiť toho druhého, aby ju vyskúšal. Hovoríme im, že to, či je striedavka pre vaše dieťa, viete najlepšie vy a nie súd.
Nech si ju aj dieťa vyskúša, pretože vôbec nevie, do čoho ide.
Nie je to hazard s dieťaťom?
Určite menší ako rozhodnúť o striedavej starostlivosti bez neho. Necháme si ho to vyskúšať a potom ho niekedy ešte aj vypočujeme, keď
tam stále nie je priestor na dohodu. Často sa však stáva, že aj po tej skúške rodičia pochopia, či to naozaj chcú a či to chce aj to dieťa.
S čím sa najčastejšie stretávate? Presvedčí ich táto skúsenosť na striedavú starostlivosť?
Je to rôzne. Mamy zvyknú byť úzkostnejšie a mávajú väčšie obavy, že to dieťa nezvládne. Otcovia naopak. Ale môžu nastať situácie, že
aj otec uvidí, že to nevyhovuje jeho životnému štýlu, a radšej bude víkendovým rodičom. Naopak, môže to aj mame priniesť pocit, že to
zvládla a aj, že dieťa je v pohode.
Čiže mama pochopí, že sa nemusí báť, ak dieťa bude s otcom.
Presne tak. Benefity to môže priniesť na obe strany, ale my to vopred nevieme.
Názory na striedavú starostlivosť sa aj tak stále rôznia. Nie všetci sú presvedčení o jej výhodách. Čo si myslíte vy?
Je to dobré riešenie pre určitý typ detí a určitý typ rodičov. Ak má človek viac detí, tak to pozná, väčšina nemusí mať problém prespať u
babky či u kamarátov. Jedno však nemusí chcieť. Ako sudca to neviem. Preto sa snažíme vysvetliť rodičom, že sú to oni, kto vie, či ich
dieťa je úzkostnejšie, alebo rado mení prostredie, je extrovertnejšie.
Hovoríme rodičom, že pokiaľ ide o ich deti, tak rozhodujú o nich o všetkom. Čo budú jesť, čo im oblečú, kam pôjdu na dovolenku. Ale v
takej vážnej veci, kde a ako budú, rozhodnú bez nich? Bez toho, aby ste sa zamysleli, čo bude pre nich najlepšie? Alebo chcú, aby o tom
rozhodol niekto, kto ich deti nikdy nevidel?
V akom veku si deti dokážete už vypočuť?
V zákone neexistuje žiaden limit. Deti v predškolskom veku vypočúvame len veľmi málo. Ani to nemá taký efekt. Niekedy je to však
potrebné. Pri starších je to už častejšie. Dôležité je, aby sudca vedel, že dieťa na prvom stupni ZŠ neobjektivizuje tak pravdu. To však
súvisí s psychologickými výcvikmi, ktorými by sudcovia poručenskej agendy mali prechádzať. Výpovedná hodnota prváka či druháka nie
je rovnaká ako piataka. A výpovedná hodnota stredoškoláka môže byť tiež ovplyvnená inými faktormi.
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Takže aj vy ste prešli školením, aby ste vedeli odhadnúť mieru úprimnosti toho, čo vám dieťa vypovie?
Áno. Školenia robí Justičná akadémia, ale treba vyhľadávať aj rôzne iné možnosti výcviku. My v Prešove sme boli aj na ozajstnom
výcviku, ktorý sme si zaplatili, aby sme si prehĺbili svoje zručnosti. Len so zákonom o rodine si nevystačíte.
Zvyknú rodičia manipulovať s deťmi?
Isteže a určite je to podvedomé. Pri výchove to robíme všetci. Podsúvame deťom svoje názory a viem, že do istej miery je to aj pri
mnohých rozchádzajúcich sa pároch. Akokoľvek je rodič zdatný aj osobnostne zrelý, podprahovo na toho druhého rodiča niečo utrúsi. Je
to tak a je dobré to vedieť. A je dobré, aby aj rodičia o tom vedeli.
Ako viete odhaliť pri výsluchu, že dieťa bolo zmanipulované?
Už je to skúsenosťou. Počujete vety, ktoré by dieťa v tom veku nikdy neposkladalo. Prešli sme aj výcvikmi a tak im po asi desiatich,
pätnástich minútach vieme položiť „čarovné“ otázky, ktoré to odhalia.
Čo potom poviete tomu rodičovi?
Pri výsluchu detí máme zásadu, že z toho nesprístupňujeme nahrávku. A nie je to len u nás, ale na väčšine súdov. Je to práve preto, aby
sa dieťa nedostalo do konfliktu lojality a malo pocit bezpečia, že môže skutočne vypovedať, čo chce. Nahrávka na súde je prístupná pre
súd vyššieho stupňa, ale rodičom ju sprístupňujeme len po dohode s dieťaťom.
Myslíme si, že je férové sa s ním dohodnúť, či to chce alebo nie. Zároveň sa dohodneme aj na tom, čo sa z toho výsluchu povie, lebo
niečo by sa povedať malo. Väčšinou je to tak, že rodič A hovorí jedno, rodič B druhé. Dieťa povie rodičovi A a aj rodičovi B to, čo chce
každý z nich počuť. Má totiž rado oboch rodičov.
Foto N – Tomáš Benedikovič
S tými, ktorí sa nechcú dohodnúť, musíte pracovať. Aká je pritom úloha sudcu?
Úlohou sudcu či koordinátora je ponúknuť im iné možnosti. Konflikt je dôležité eliminovať a v tomto nastavení pracujeme. Ponúkame im
referát poradenských-psychologických služieb, mediátora alebo akreditovaný subjekt. Závisí od hĺbky konfliktu. Od toho, čo chceme
riešiť.
Aký je rozdiel, či niekoho pošlete na referát poradensko-psychologických služieb a niekoho na akreditovaný subjekt?
Referát poradensko-psychologických služieb rieši konflikty a nastavenia rodičov, keď problém nie je ešte hlboký a na riešenie je potrebný
kratší čas. Ak je problém naozaj vážny a je potrebná dlhšia práca s rodinou a nielen s jedným psychológom, ale napríklad aj so
sociálnym terapeutom a podobne, zapojíme akreditovaný subjekt.
V čom býva najväčší problém? Prečo sa rodičia ani v záujme dieťaťa nie sú ochotní dohodnúť sa?
Vzájomné zranenie. Rozvádzate sa, pred dvomi týždňami ste len podali návrh, je to veľmi čerstvé. Pochopiteľne teda žijete svoj zraňujúci
príbeh. O tom, že vás partner zranil kvôli niečomu. Nie ste vôbec schopný to prestrihnúť a pozrieť sa na dieťa. A zrazu prídete na
multidisciplinárne stretnutie a zistíte, že toto je jedna vec a že aj dieťa je v nejakom konflikte. Pozrime sa na neho a skúsme trošku
vystúpiť z tej našej pozície, hoci to možno vyžaduje väčšie úsilie. Niekedy stačia len dve, tri vety. Možno len to, že rozvod dieťa zvládne,
ak ho zvládnete aj vy, a tým sa to celé posunie dopredu.
Ste sudkyňou, ale stále len človek. Nehnevá vás, ak pred vami stoja rodičia, ktorí sú takí rozhádaní, že sa nevedia ani za nič dohodnúť?
Mne veľmi pomohlo, keď som chodila na psychologické školenia, čo odporúčam mnohým sudcom. Pred mnohými rokmi som tam počula
vetu, aby som sa skúsila nepozerať na tých ľudí ako na zlých či psychopatov, čo sudcovia často robia. Psychopatov je malé percento
populácie a je teda malá pravdepodobnosť, že ich akurát vy stále máte v pojednávacej miestnosti.
Skúste sa na nich pozerať ako na zranených ľudí. Táto optika mi veľmi pomáha. Aj keď vidím, že je niekto agresívny k sudcovi či
sociálnemu pracovníkovi, tak sa na neho skúsim pozrieť ako na zraneného človeka. Pred dvomi rokmi by predsa takto nereagoval, ak by
nebol v takom konflikte. Ani o dva roky taký nebude.
Často sa pri rozhodovaní hovorí, že sudca musí brať ohľad na najlepší záujem dieťaťa. Čo to teda je?
Na čo prihliadať, keď hľadáme záujem dieťaťa, nám hovorí článok 5 Zákona o rodine. Ale je tam aj to slovíčko „najmä“ – teda vždy je
povinnosťou sudcu pristupovať ku každému prípadu vysoko individuálne. Chcem pri tejto otázke opäť zdôrazniť, že to, čo je záujem
dieťaťa, by mali hľadať prioritne obaja rodičia.
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Ich rodičovská kompetencia sa prejaví práve pri tomto, či sa dokážu pozerať na dieťa, alebo projektujú jeho záujem cez ten svoj. Ak už
rodičia „dovolia“, aby záujem dieťaťa hľadal štát – teda súd alebo sociálny pracovník, väčšinou to signalizuje menšie, alebo aj väčšie
zlyhanie ich kompetencií.
Ako môže sudca, teda niekto cudzí, vedieť, čo je pre dieťa najlepšie?
Veď to je práve to. Prečo rodičia prenášajú túto kompetenciu na sudcu? V tomto ma práve presvedčil model multidisciplinárnej praxe,
teda takzvaný Cochenský model. Rodičia, my vieme, že svoje dieťa poznáte najlepšie, vy viete najlepšie, čo je jeho záujem. Tak ak ste
náhodou v konflikte a neviete sa dohodnúť – skúsime vám v tom pomôcť. Pomôcť, aby ste spoločne dokázali nájsť najlepší záujem
svojho dieťaťa.
Čo sa za dvadsať rokov v rodinnoprávnej agende urobilo?
Veľmi veľa, aj keď verejnosť to možno tak nevníma. Dôležité rozhodnutie bolo, že deti do šiestich rokov už nie sú v detských domovoch,
ale v profesionálnych rodinách. Je to nesmierny benefit, obrovský krok dopredu. Ale aj v rodičovských právach, máme striedavú
starostlivosť, zvykli sme si na ňu, hoci pôvodne, keď bola schválená poslancami, sme všetci robili krik.
Zmenila sa, hoci to bude znieť trošku naivne, vážnosť tejto agendy. Aj mnohí sudcovia už vnímajú, že ide o vážnu agendu. Možno ani nie
tak po právnej stránke, ale po tej ľudskej a psychologickej. S tým súvisí aj dôraz na špecializáciu, ktorú presadzuje aj súčasné vedenie
ministerstva spravodlivosti, je nutnosťou a je všade vo svete. Chce sa mi veriť aj to, že sudcovia, ktorí túto agendu robia, sa už vzdelávajú
aj v iných veciach, nielen v právnych normách.
Je to tak?
Určité percento áno. Stretávame sa na konferenciách a podujatiach.
Nestretávate sa stále tí istí?
Zhruba tretina poručenských sudcov je naozaj veľmi aktívna a rozumie, že sa musí vzdelávať. Je to cesta aj do budúcnosti pri
špecializácii. Iná cesta nie je.
Koľko dnes trvá, kým súdy rozhodnú o rozvode?
Je to rôzne. Pohybuje sa to priemerne od troch do 12 mesiacov.
A ako vyzerajú štatistiky na vašom súde?
Za rok 2019, keď sme ešte nemali pandémiu, sme mali 568 stretnutí podľa multidisciplinárnej praxe, čo je zhruba polovica z celkového
počtu návrhov, pričom na 320 bola hneď spísaná dohoda. V 79 prípadoch došlo k späťvzatiu návrhu a v 43 sme ich poslali na referát
poradensko-psychologických služieb, troch na akreditovaný subjekt. 84 bolo pozvaných na ďalšie konanie, teda sa s nimi pracovalo.
Časovo sú tieto prípady priemerne do troch mesiacov ukončené.
Z toho, čo hovoríte, sa zdá, že nastal posun vpred. Ale čoraz viac počujeme rodičov, ktorí o dieťa prišli. Napríklad iniciatívu Vymazaní
rodičia. Je to reálne veľký problém, alebo len majú lepší prístup k médiám?
Reálny problém to je, ale nie je ich veľa v kontexte počtu, ktoré súdy riešia. Možno je potrebné sa pozrieť na každý prípad osobitne. Na
našom súde máme skúsenosť otca, ktorý sa sťažuje, že sa nemôže dostať k dieťaťu, čo tak celkom nie je. Pretože on si dieťa prevezme,
matka mu ho odovzdá, ale ono mu po dvoch hodinách povie, že s ním nechce ísť do Bratislavy, lebo sa mu nechce.
Vráti ho teda späť matke s tým, že ho nepripravila na stretnutie, a obviňuje z toho matku, súdy aj sociálneho pracovníka. Nedávno som
sa mu snažila vysvetliť vo svojom rozhodnutí, že výkon rozhodnutia je odňať a odovzdať dieťa a nie zmeniť srdce dieťaťa. Je už jeho
kompetenciou, ako sa s ním rozpráva a motivuje ho, aby s ním išlo.
Tento konkrétny prípad nepoznám. Ale nie je to práve dôsledok toho, že dieťa dlhšie nebolo s jedným z rodičov a ten druhý ho
zmanipuloval? A to už je potom veľmi ťažké zvrátiť, aby po niekoľkých mesiacoch odlúčenia a manipulácie neodmietalo kontakt.
V tomto je to iné, pretože to dieťa sa nehádže pri odchode od matky o zem. Je riadne zbalené a ide s otcom, ktorý však nevyužije čas,
ktorý má. Radi by sme pomohli takým rodičom, ale namiesto toho, aby išiel na výchovné opatrenie, tak dal trestné oznámenie na
akreditovaný subjekt. Mnoho novinárov si zoberie len jednu stranu a nie aj tú druhú. Preto som rada, že sudcovia sa už môžu vyjadrovať
a ozrejmiť aj neukončené konania, a verím, že to aj využijú.
Práve v takýchto prípadoch sa stretávame s podozrením, že sudcovia rozhodujú korupčne. Ako to vnímate?
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Rozumiem tomu, že ak proces trvá dlho, tak rodičia majú pocit, že sa za tým deje niečo nekalé. Atmosféra spoločnosti, ak vidíme v
putách mnohých sudcov, je potom zovšeobecňujúca. Oveľa ťažšie je hľadať odpoveď v tom, či som ja ako rodič urobila pre riešenie
konfliktu všetko. Osobne som sa nestretla s tým, že by sa ma snažil niekto skorumpovať. Každý sudca máme nejaké meno, ale
nevylučujem, že niekde sa niečo také môže stať. V týchto veciach však podľa mňa nie je cesta ani korupčná, ale skôr v tom, že si k vám
nájdu inú cestu.
Akú?
Napríklad, že vás zastaví spolužiačka a prihovorí sa: „Však ty rozhoduješ rozvod mojej sesternice. Vieš čo, ona je taká perfektná a on je
taký hajzel.“
A to sa vám stáva?
Občas áno. Ale je to práve o tom, že sudca musí byť natoľko skúsený, že takáto informácia vás len tak obtečie. Vôbec sa vás nedotkne.
Čo tej spolužiačke poviete?
Väčšinou hovorím, že vždy je to o dvoch stranách. Vypočujem si ju, ale naozaj ja som typ, ktorý takéto informácie veľmi nezasahujú.
Ľudia na Slovensku však majú práve v tých rodinných veciach voči sudcom takéto podprahové správanie sa.
Spomenuli ste prípad, keď mal otec šancu byť s dieťaťom a podľa vás to nedokázal využiť. Sú však situácie, keď je jeden z rodičov
naozaj odstrihnutý, a to aj napriek rozhodnutiu súdu. Kde teda ten systém zlyháva?
V takýchto prípadoch systém zlyhal už na začiatku konania. Vtedy, keď ten konflikt začal rásť. Po siedmich rokoch konfliktu, keď v ňom
stále žijete, tak je to veľmi ťažké rozseknúť. Čas je v neprospech rodičov, ktorí nemajú prístup k dieťaťu. Ono starne a potom sa už s tým
rodičom jednoducho nestretne.
Pred siedmimi rokmi sme nezavádzali ešte na žiadnom súde na Slovensku Cochemský model. Kto teda vtedy zlyhal? Rodičia alebo
sudca?
Všetci. I keď v prvom rade rodičia, pretože predovšetkým na nich je rodičovská zodpovednosť. Mal by štát zasahovať do rodičovských
práv? Asi minimálne. Takže rodičia sú prví, kto môže ten konflikt eliminovať. Ak však vznikne, tak zlyháva štát, že nedokáže pomôcť od
začiatku. Naša skúsenosť je naozaj taká, že väčšina rodičov sa v hlbokej podstate chce dohodnúť a je schopná a prístupná na dohodu.
Je to kvantum tých drobných konfliktov, ktoré sa rozstrihnú hneď na začiatku. Situácia sa uvoľní a rodičia sú potom schopní
spolupracovať.
Čas je základ. Ale ak sú prípady, ktoré sa naťahujú donekonečna, nedajú sa nejako urýchliť?
Záleží na tom, prečo sa naťahujú. Ak už súd musí ustanoviť znalca, je to zlé. Pretože vťahujeme ďalšieho človeka do príbehu, ktorý mal
byť len váš, vašej rodiny a vášho dieťaťa a nie štátu.
Ako sa mení dieťa, ak už dôjde k takejto situácii? Že je svedkom toho, ako sa konflikt o neho naťahuje a to až do takej miery, že sa musí
stretnúť so znalcom?
Deti sú pod hrozným tlakom. Čím je dieťa staršie, tým je ten tlak väčší. Nedávno som musela vypočúvať dieťa, ktoré bolo v pohode. Bolo
to po veľmi dlhom čase, že som mala takýto prípad. Pri výsluchu sa detí po istom čase opýtam zázračnú otázku, a to, že ak by malo zlatú
rybku, ktoré tri želania by si prialo? Je to otázka, ktorá zaberá aj pri tínedžeroch. A v tomto nedávnom prípade som konečne mala naozaj
krásnu odpoveď.
Čo vám odpovedalo?
Priala by som si dobré známky. Chcela by som ísť tam a tam na dovolenku a nový mobil. A to je presne to, ako by malo dieťa odpovedať.
Dieťa v konflikte vám napríklad ako prvé povie, že chce, aby jeho rodičia boli konečne spokojní. Pätnásťročné dieťa má riešiť spokojnosť
svojich rodičov? To sú aj pre mňa neuveriteľné veci a na základe toho vidíte, že to dieťa je v mega konflikte.
Nemáte potom chuť si zavolať tých rodičov a povedať im, čo to robia?
Ja si ich zavolám. Vždy sa ich opýtam, čo riešili, keď mali pätnásť. Povedia, že frajerku, kam pôjdu večer alebo niečo podobné. A viete,
čo rieši vaša dcéra? Vás.
Ako na to reagujú?
Obarí ich to.
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Koľko percent z nich potom pristúpi na dohodu?
Je to presne o tom, že ak je niekto zranený a potom mu poviete niečo takéto, tak si to rýchlo poskladá v hlave a precitne. Ak je konflikt
príliš silný, tak ani toto nezaberie. Ak je však na začiatku, práve takouto skúsenosťou viete „otočiť“ ich myslenie, aby sa začali sústrediť
na vlastné dieťa. Uvedomia si, že veď áno, je tu a my ho vlastne krivíme na celý život.
Ak máte prípad, keď sa jeden z rodičov nevie dostať k dieťaťu, pozeráte sa na neho očami matky, že čo by ste vy robili v takej situácii a
aké to musí byť hrozné?
Neviem si vôbec predstaviť, aké bolestné to musí byť.
Sudkyňa Eva Farkašová (uprostred) pri predstavení výhod Cochemského modelu na ministerstve spravodlivosti. Foto N – Tomáš
Benedikovič
Na vašom súde funguje pilotný projekt zavádzania Cochemského modelu už tri roky. Od budúceho roka by mal byť na všetkých súdoch.
Je to reálne?
Chcela by som, aby poručenskí sudcovia prijali túto metodiku dobrovoľne. Nemyslím si, že veci dané zhora, napríklad ako majú sudcovia
rozhodovať, budú úplne fungovať. Chcela by som, aby boli sudcovia o tomto „inom“ prístupe presvedčení a urobím všetko preto aj v
spolupráci s ministerstvom spravodlivosti, aby sme im vysvetlili benefity tohto modelu.
Pre rodičov je benefit v tom, že získa skôr rozhodnutie. A v čom pre sudcu?
Napríklad v tom, že ak nevenuje toľký čas v pojednávacej miestnosti rodičovskému konfliktu, môže sa dôslednejšie a rýchlejšie zamerať
na iné témy v našich konaniach. Napríklad vynímaniu detí v súvislosti s ústavnou starostlivosťou, alebo takej vážnej téme, ako je
obmedzovanie spôsobilosti na právne úkony.
Myslíte si, že ak by sa to naozaj podarilo a stretneme sa o dva či tri roky, tak už vymazaných rodičov na Slovensku nebudeme mať?
Budeme, lebo určité malé percento naozaj konfliktných ľudí tu stále bude. Verím, že konfliktných konaní bude omnoho menej. A funguje
to tak aj vo svete, aj v Nemecku, kde zaviedli Cochemský model už pred 25 rokmi. S malým percentom nepohneme, ale dôležité je, aby
sme pomohli tým menej konfliktným. Tým, ktorí teraz musia absolvovať dve či tri pojednávania, je u nich prizvaný znalec.
Tých je koľko?
Presné štatistiky neexistujú, takže ide čisto o môj odhad. Môže ich byť zhruba štvrtina.
Do akej miery majú zodpovednosť na konflikte medzi partnermi aj kolízni opatrovníci či sociálne pracovníčky? Aj tie boli totiž v minulosti
kritizované. Zlepšilo sa to?
Myslím si, že áno. Ale vychádzam len z prešovskej skúsenosti. Nepoviem, že by sme nemali problém ani s jednou úradníčkou. Celkovo
nastavenie úradov práce sa posunulo. Aj ich výcviky a nastavenie spôsobilo posun vpred. Ten, kto vedie konanie, je súd, a to aj v tom
multidisciplinárnom. A hoci sme si všetci rovní, tak sudca je pánom sporu. On určuje priebeh a tempo konania, a to aj vo vzťahu k úradu
práce. A ten to akceptuje. Čiže veľa je v rukách sudcu, ako si tú spoluprácu nastaví. Ak je férová, otvorená a dodržiavajú sa pravidlá, tak
to funguje.
V minulosti sme boli svedkami, keď títo úradníci nadŕžali len jednej strane, jednému rodičovi. To už sa teda nestáva?
Práve v tomto nastal veľký posun, pretože aj kolízni opatrovníci prešli psychologickými školeniami a výcvikmi.
Prečo to zlepšil až psychologický tréning? Vedia vďaka tomu lepšie počúvať aj tú druhú stranu?
Každý premietame v práci svoje názory, vrátane pohľadu na rodinu, na to, ako by mala fungovať. Čím máme menej zručností, ktoré by
sme mohli nadobudnúť psychologickými či sociálnymi výcvikmi, tak tým viac premietame do rozhodovania svoje názory. A to sa deje u
sudcov aj sociálnych pracovníkov. Preto je dôležité vedieť sa odosobniť.
Koľko vám to trvalo, kým sa vám podarilo odosobniť sa?
Úplne sa mi to nepodarilo ešte stále. Ešte stále sú prípady, ktoré ma pohltia a beriem ich veľmi ťažko.
Aké napríklad?
Keď vidím dieťa, ktoré je veľmi zranené. Deje sa mu veľká škoda a nedokážem mu pomôcť.
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Prečo sa to môže stať, hoci, ako tvrdíte, máte dobre nastavený fungujúci systém rozhodovania?
Pretože máte príbeh, v ktorom vypočúvate dieťa a vy vidíte, že matka ho manipuluje a ten otec to napokon vzdá. Dlho bojuje a nakoniec
povie, že už nevládze. A dieťa ostáva v područí matky.
Kto zlyhal?
V prvom rade oni.
Chápem, že štát nedokáže sanovať všetko. Nemal by práve v takýchto vypuklých konfliktoch pomôcť?
Otec už nechce dieťa. Stará sa o neho matka. Čo s tým štát môže viac urobiť?
Nie je chyba, že nedokázal zabrániť tomu, aby otec dospel do štádia, že nechce vlastné dieťa?
Je.
Nepomohlo by riešenie, ktoré funguje v Českej republike, keď je možné vyňať dieťa rodičom? Dať ho na pol roka úplne mimo ich
starostlivosti?
Myslím si, že áno, i keď navonok to znie hrozne.
A bolo by to možné urobiť aj u nás?
Právne je to možné urobiť, ale žiaden sudca si na to ešte netrúfol. Je jasné, že by sa dostal sudca pod obrovský mediálny tlak, čo sa
stalo aj v Čechách. A názory sudcov na to sa rôznia. Moja kolegyňa napríklad hovorí, že tým trestáme dieťa miesto rodičov.
Je to tak?
Ja si myslím, že v konečnom dôsledku mu pomôžeme, pretože ho vyjmeme z toho manipulatívneho prostredia.
Ako často sa deje, že kým súdy rozhodnú, tak rodič s dieťaťom zmizne?
V minulosti bol veľký boom týchto medzinárodných únosov, ale už sa nedejú v takej veľkej miere. Dnes už aj advokáti vedia, že takéto
riešenie nemajú poradiť klientom, pretože je v konečnom dôsledku kontraproduktívne.
Hoci s rozvodmi to veľmi nesúvisí, ale opýtam sa na zbavovanie svojprávnosti. Verejnosť dnes sleduje príbeh Britney Spears, ktorá roky
bojuje o to, aby jej práva vrátili. Spomeniete si na podobný prípad aj u nás?
Sú také. V minulosti sa totiž ľudia pozbavovali spôsobilosti na právne úkony veľmi jednoducho.
Predstavujem si, že svojprávnosti boli pozbavovaní len starí ľudia.
Nie je to tak. Boli to ľudia, ktorí mali nejakú diagnózu. To však neznamená, že automaticky mali byť obmedzení na spôsobilosti či jej
pozbavení. Práve teraz sa nám niektoré tie prípady vyplavujú. Pred dvadsiatimi rokmi totiž stačilo na pozbavenie spôsobilosti predložiť
len znalecký posudok. Sudca nemusel toho človeka ani vidieť a pozbavil ho spôsobilosti. Jednoducho dôveroval len znalcovi. Dnes už ho
musíte vidieť, a to je veľký posun. Pri tých starých pozbaveniach sa nám zrazu stalo, že znalec dnes povie, že to vôbec nebol prípad na
pozbavenie.
Je to ťažšie rozhodovanie pre sudcu preto, že vidí konkrétneho človeka, ktorého má pozbaviť svojprávnosti či obmedziť na jeho právach,
ako keď sa pozrel len do papierov?
Určite je to veľké plus vidieť toho človeka. Dnes sa už skôr len obmedzujú ľudia na právach a mnohí sú takí, že majú vážnu diagnózu.
V akých prípadoch rozhodujete?
Často sú to alkoholici, narkomani či schizofrenici, ktorí vynechávajú lieky.
Čoho sa potom týka obmedzenie ich spôsobilosti?
Takéto obmedzenie by malo ochraňovať tú osobu a nie jej okolie. Teda zamedziť to, čím by si mohla ublížiť. Napríklad uzatváranie zmlúv,
narábať s peniazmi. Necháva sa im napríklad možnosť hospodáriť len s dvesto eurami a nie viac. Pri alkoholikoch sa nariadi
hospitalizácia. Je to veľká téma a zaslúžila by si reformu, na ktorej sa pracuje.
Na základe vašich skúseností sudkyne by ste povedali, že je rodinnoprávna agenda aj pre začínajúcich sudcov?
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Skôr si myslím, že je pre osobnostne zrelého sudcu. Nie je to o veku.
Dokážete po odchode zo súdu vypnúť a nebrať si tie príbehy z pojednávacej miestnosti domov?
Niekedy áno, ale sú prípady, s ktorými žijete.
Ak si tie ťažké príbehy beriete domov, nehrozí vám vyhorenie?
Hrozí a dôležité je, že si to uvedomujem. Aj s kolegami z iných oddelení sme si preto zaplatili psychoterapeutický výcvik špeciálne
zameraný na vyhorenie sudcov. Bolo by dobré, ak by takéto školenie zamerané na vyhorenie sudcov robila Justičná akadémia.
Ako ovplyvnila vaša práca vaše súkromie, váš rodinný život?
Okrem toho, že môj manžel je tiež sudca, teda problémy justície sú v našom dome naplno, ma ovplyvnilo zrejme to, že sa inak pozerám
na rozvod. Nepristúpila by som k nemu tak ľahkovážne. Dôvod na rozvod je ľahké nájsť, nájde ho každý, aj ja, aj môj manžel. Stále však
hovorím, že napísať návrh na rozvod nie je ťažké, budovať si vzťah je náročnejšie a chce omnoho väčšiu snahu. Život však nie je
čiernobiely, po dvadsiatich rokoch súdenia viem, že každý má svoj príbeh. A paradoxne, po toľkých rokoch súdenia menej ľudí a ich
rozhodnutia posudzujem a odsudzujem.
Eva Farkašová (1972)
Sudkyňa Okresného súdu Prešov. Vyštudovala Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Sudkyňou je dvadsať rokov a primárne sa venuje
poručenskej agende. Je aj podpredsedníčkou Asociácie rodinných sudcov. Vysvetľuje a komentuje mnohé situácie, ktoré môžu nastať v
konaniach týkajúcich sa detí, a približuje takzvanú cochemskú prax, ktorú skúša v rámci pilotného projektu Okresný súd Prešov.
Autor: Admin
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Olympijský klub Prešov pripravil v spolupráci s atletickým klubom TJ Slávia Prešovská univerzita tradičný Beh olympijského dňa.
PREŠOV. Beh olympijského dňa je oslavou vzniku Medzinárodného olympijského výboru v roku 1894.
Súvisiaci článokPod hradom sa bežalo už dvadsiaty druhý raz Čítajte
V tomto roku si jeho aktéri tiež pripomenuli, že od prvých novovekých olympijských hier uplynulo 125 rokov.
Preteky boli súčasťou Oblastnej bežeckej ligy Prešov/Sabinov a Prešovskej ligy v nordic walkingu.
Memoriál ako spomienka na skvelého atléta
Ján Dobák (1942 – 2019) bol skvelým prešovským atlétom, ktorý vynikal v šprintérskych disciplínach.
Svoj život zasvätil pedagogickej práci a atletike. Bol dlhoročným tajomníkom atletického oddielu TJ Slávia UPJŠ Prešov, atletickým
funkcionárom a rozhodcom. Patril medzi zanietených organizátorov viacerých atletických podujatí a sám sa aj niekoľkých významných
zúčastnil.((piano))
Okrem toho, že desaťkrát absolvoval Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, sa stal aj desaťnásobným majstrom Slovenska a
účastníkom majstrovstiev Európy veteránov v behu na 800 a 1 500 metrov.
Súvisiaci článok2. ročník severskej chôdze mal úspech Čítajte
Významná bola aj jeho publikačná činnosť, v rámci ktorej sa tiež venoval športovej histórii a zviditeľňovaniu významných osobností
prešovského športu a zvlášť atletiky. Napísal publikáciu Olympijský klub Prešov 1993 – 2003.
Členom Olympijského klubu Prešov bol od jeho vzniku v roku 1993 a venoval sa hlavne olympijskej výchove medzi mládežou.
Slovenský olympijský výbor ocenil jeho prácu udelením Čestného uznania SOV.
Výsledky Behu Olympíjskeho dňa a druhého ročníka Memoriálu Jána Dobáka:
Muži (5 000 m):
1. D. Jakubkovič (MARAS team) 18:08 min
2. J. Košík (Vrtuľníkové krídlo Prešov) 18:33
3. J. Kovaľ (MARAS team) 19:17
40- až 49-roční:
1. S. Sabol (Záhrada pohybu Lemešany) 20:46
2. F. Pastor 20:52
3. M. Sivuľka (obaja MARAS team) 21:12
50- až 59-roční:
1. J. Tomeček (MARAS team) 19:45
2. V. Gajdoš (Prešov) 22:07
3. P. Komár (MARAS team) 23:09
60- až 69-roční:
1. F. Konkoľ (Veterán Prešov) 23:09
2. Š. Mihalik (Fulianka) 23:14
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3. L. Kormaník (Sokol Ľubotice) 23:43
70-roční a starší:
1. F. Stanek (MTC Vyšná Šebastová) 28:02
2. T. Seman (Vrtuľníkové krídlo) 35:16
Ženy (2 500 m):
1. S. Odelgová 10:23
2. D. Stahovec (obe MARAS team) 10:48
3. D. Karpjáková (Active Life Košice) 11:25
35- až 49-ročné:
1. S. Odelgová 10:23
2. Karpjáková 11:25
3. S. Dulebová (Prešov) 11:29
50-ročné a staršie:
1. D. Jendrichovská (TTTrend Sabinov) 12:20
2. K. Krajňáková 12:37
3. T. Medvecková (MARAS team) 13:09
Dorastenci:
1. T. Sosa 10:52
2. T. Bujňák 10:55
Dorastenky:
1. B. Polovková 9:59
2. V. Uličná 14:13
3. A. Gurčíková (všetci MARAS team) 15:07
Nordic walking – muži do 55 rokov (2 500 m):
1. R. Polovka (NW Humenné) 17:16
2. F. Hric (MARAS team) 17:53
Nad 55 rokov:
1. J. Kakaščík (NW Záborské) 16:41
2. J. Fotta (Prešov) 18:22
3. G. Sabanoš (MARAS team) 18:50
Ženy do 55 rokov:
1. A. Polovková (NW Humenné) 19:02
2. P. Hricová (MARAS team) 19:44
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Nad 55 rokov:
1. J. Fottová (Prešov) 18:22
2. A. Bahurinská (MARAS team) 19:55.
Autor: Ján Jacoš
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Len 3 štáty USA majú apartheid a zvýhodňujú zaočkovaných, 17 štátov to zakazuje v zmysle Ústavy
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USA: 17 konzervatívnych štátov USA covid pasy zakázalo, väčšina nemala ani žiadne lockdowny a vo väčšine štátov USA nebolo
povinné nosenie rúšok. Pritom mali nižšiu celkovú úmrtnosť na milión ako Slovensko
Ilustračný obrázok
Američania sa sami zariadili podľa svojho zdravotného stavu, či sa chceli samoizolovať, zaočkovať alebo riskovať ochorenie, ktorého
prekonanie má benefit dlhoročnej imunity. Vykazovanie covid úmrtí je v USA asi najliberálnejšie a liečba cenzurovaná, čo hlasito kritizujú
odborné kapacity svetového formátu. Neexistencia liečby bola podmienkou núdzového schválenia experimentálnych vakcín proti covid.
Slovensko sa však zameralo na sekírovanie ľudí opatreniami, pričom zanedbalo včasnú liečbu a efektívnu nemocničnú liečbu.
Pravidlá pre imigráciu a docestovanie do USA určuje však federálna vláda vo Washington, D.C. Všetci bez ohľadu na vakcinačný status
musia sa preukázať negatívnym PCR alebo Ag testom. Rozdiely robia zatiaľ len tri štáty New York, Hawai a Oregon, kde vládnu
demokrati.
Mapa štátov USA podľa politiky preukazovania zaočkovanosti. Žlté štáty majú zákaz vakcinačných pasov exekutívnym príkazom
guvernéra, Modré štáty prijali zákaz covid pasov v zákone. K tým sa od dnes pridáva Florida. Tyrkysové štáty umožňujú zákonne
zvýhodňovať zaočkovaných.
Republikánski guvernéri v 10 štátoch zakázali diskrimináciu čo i len dožadovaním sa dôkazu o zaočkovaní v exekutívnom príkaze.
Ďalších 7 štátov prijalo už zákony, ktoré museli schváliť kongres a senát každého štátu jednotlivo. Republikánski guvernéri vládnu v 27
štátoch a preto je možné očakávať, že podobné legislatívy budú nasledovať.
Pozrime sa však na jednotlivé štáty, ako zavádzali zákaz preukazovania sa zaočkovaním v čase, keď mali istú zaočkovanosť. Tá bola u
prvých ôsmych, ktorí zákaz prijali ešte v apríli, podstatne nižšia ako u nás dnes, keď máme 29% plne zaočkovaných a parlament dnes
ide narýchlo a rovnako pod tlakom schváliť covid pasy, ako mu to včera prijala vláda.
Tabuľka štátov so zákazom covid pasov podľa dátumu a miery zaočkovanosti v tom čase a teraz
Americké zákazy očkovacích preukazov sa vzťahujú na prevádzky, školy, úrady a pod. Jediné rozdiely robia niektorí provakcinačne
aktivistickí biskupi Katolíckej cirkvi, ktorí od nezaočkovaných vyžadujú nosiť rúška v kostoloch. Nikto však také opatrenie nekontroluje.
Podobné pravidlo totiž zaviedli v americkej armáde, kde tretina vojakov odmieta vakcínu proti covid.
Očkovania proti iným chorobám sú v USA dobrovoľné. Síce sú odporúčané, no akceptuje sa tzv. náboženská a filozofická výhrada. Tá
bola spolu s kontraindikáciami zrušená len v dvoch najsocialistickejších a najliberálnejších štátoch Kalifornii a New Yorku, kde pred tromi
rokmi zaviedli povinné očkovania ako podmienku pre školskú dochádzku. Vo väčšine štátov, kde bol predložený návrh podmieňovať
školu očkovaním, bol aj zamietnutý.
Celková zaočkovanosť proti covid je v USA cca 50% a tiež stagnuje. Taká je však preočkovanosť aj proti chrípke každoročne. V SR je to
však každý rok menej ako 5%. Dnešná zaočkovanosť 37% je obrovský úspech, v podstate dôsledok vystrašenia ľudí obrovskou
úmrtnosťou pre zanedbanú včasnú liečbu a neefektívnu nemocničnú liečbu. Najmenej ďalších 25% podľa štúdie protilátok z mája na
UPJŠ v Košiciach je premorených. V novembri 2020 štúdia premorenia v troch rómskych osadách ukázala, že až 44% otestovaných
malo protilátky.
Ďalší nátlak k zaočkovaniu je v rozpore s konceptom ľudských práv. MZV SR najnovšie hovorí o 90% zaočkovanosti pre kolektívnu
imunitu, ktorú prehlásilo za svoj cieľ. Vydieranie ale aj uplácanie finančnými bonusmi či lotériou je však v rozpore so základnou
požiadavkou slobodného a informovaného súhlasu. Zhoršuje to aj to, že ide o experimentálnu vakcínu, ktorej bezpečnosť bola len veľmi
krátko sledovaná a 3. fáza klinických skúšok prebieha do konca 2022.
Loading…
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Hlavný partner Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach investuje do projektu 105-tisíc eur z vlastných zdrojov.
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Určenie kvalifikačných predpokladov, prosím o usmernenie:
Vzdelanie pedagogického zamestnanca:
1. Prvý stupeň VŠ( Bc.) – UPJŠ v študijnom programe šport a rekreácia , v študijnom odbore šport, ukončené 27. 5. 2010
2. Druhý stupeň VŠ (Mgr.) Univerzita J. A. Komenského v Prahe, študijný program pedagogika, študijný odbor andragogika, ukončené
25. 6. 2012
3. PU v Prešove – Centrum celoživotného a kompenzačného vzdelávania, vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na výučbu predmetu
sociálna práca, štátne skúšky: pedagogika, psychológia, didaktika sociálna práca, ukončené 17. 6. 2019
4. V súčasnosti- na Filoz. Fakulte UMB v BB ukončí externé 2 ročné štúdium v auguste 2021 v študijnom programe učiteľstvo telesnej
výchovy, ako rozširujúce štúdium
Pedagogický zamestnanec mal uzatvorené pracovné zmluvy:
- od 28.6.2012 učiteľ na prvom stupni ZŠ
- od 22. 10. 2013 učiteľ na zastupovanie počas PN učiteľky ( PZ zo dňa 21. 10.2013)
- Dodatok č. 1 k PZ zo dňa 21.10.2021 – od 5. 6. 2014 pracovný pomer sa mení na dobu neurčitú
- Dodatok č. 2 k PZ zo dňa 21. 10. 2013 – od 1.9.2018 zmena druhu práce z učiteľa na asistenta učiteľa z dôvodu nesplnenia
kvalifikačných predpokladov
- Dodatok č. 3 k PZ zo dňa 21. 10. 2013 od 1. 9. 2019 sa mení druh práce z asistenta učiteľa na pozíciu učiteľ v špeciálnej triede –
zaradený v 6. PT, pracovná trieda 2
Dňa 28.8.2019 bývalý riaditeľ upozornil zamestnanca – vzhľadom na nesplnenie kvalifikačných podmienok v šk. r. 2019/2020, kde
uviedol, že je potrebné začať štúdium na zvýšenie kvalifikácie o telesnú výchovu pre 2. stupeň ZŠ.
...........................................................................................................................................................
1.Na aké predmety v ZŠ pedagogický zamestnanec spĺňa kvalifikačný predpoklad, resp. bude spĺňať po ukončení rozširujúceho štúdia?
2.Spĺňa kvalifikačný predpoklad na pedagogického asistenta? Pedagogický asistent – pracoval ešte podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z. –
mohla by platiť VŠ UJAK v Prahe, v študijnom programe pedagogika alebo pedagogická spôsobilosť na PU,...?
3. Podľa môjho názoru PZ nespĺňa kvalifikačný predpoklad ako učiteľ v špeciálnej triede a ani po ukončení rozširujúceho štúdia daný
predpoklad nebude spĺňať.
4. Pre učiteľa 2. stupňa - Mal by mať DPŠ + rozširujúce štúdium na vyučovanie niektorého predmetu, napr. TV?
Ďakujem pekne za odpoveď.
Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte
Po, 07/05/2021 - 14:03
Maria Pavlikova
Renka
Váš pedagogický zamestnanec spĺňa pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetu sociálna práca na strednej škole. Po ukončení
rozširujúceho štúdia učiteľstvo telesnej výchovy bude kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy. A ste špeciálna škola, tak mu chýba vzdelanie
v oblasti špeciálnej pedagogiky. Ako asistent učiteľa je rovnako kvalifikovaný.
Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte
Najnovšie články
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Slovensko vyvinie monitorovací systém na ochranu pred šírením vírusových ochorení
4. 7. 2021, 22:52, Zdroj: hlohovecko.sk
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Užívateľov za deň: 870 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 144,75 Eur

4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: www.hlohovecko.sk
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4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: Peter Gašparík
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Slovensko vyvinie monitorovací systém na ochranu pred šírením vírusových ochorení
4. 7. 2021, 22:00, Zdroj: akcnezeny.sk
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4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Viac k témam: vírusové ochorenie
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovensko vyvinie monitorovací systém na ochranu pred šírením vírusových ochorení © SITA Všetky práva
vyhradené.
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4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: Peter Gašparík
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admin Leave a Comment on Slovensko vyvinie monitorovací systém na ochranu pred šírením vírusových ochorení
4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: admin || admin
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17 konzervatívnych štátov USA zakazuje covid pasy
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Neplodnosť
17 konzervatívnych štátov USA zakazuje covid pasy, len 3 liberálne štáty zvýhodňujú zaočkovaných. Testovať sa musia aj očkovaní pri
vstupe do USA
17 konzervatívnych štátov USA covid pasy zakázalo, väčšina nemala ani žiadne lockdowny a vo väčšine štátov USA nebolo povinné
nosenie rúšok. Pritom mali nižšiu celkovú úmrtnosť na milión ako Slovensko.
Američania sa sami zariadili podľa svojho zdravotného stavu, či sa chceli samoizolovať, zaočkovať alebo riskovať ochorenie, ktorého
prekonanie má benefit dlhoročnej imunity. Vykazovanie covid úmrtí je v USA asi najliberálnejšie a liečba cenzurovaná, čo hlasito kritizujú
odborné kapacity svetového formátu. Neexistencia liečby bola podmienkou núdzového schválenia experimentálnych vakcín proti covid…
Pravidlá pre imigráciu a docestovanie do USA určuje však federálna vláda vo Washington, D.C. Všetci bez ohľadu na vakcinačný status
musia sa preukázať negatívnym PCR alebo Ag testom. Rozdiely robia zatiaľ len tri štáty New York, Hawai a Oregon, kde vládnu
demokrati.
Mapa štátov USA podľa politiky preukazovania zaočkovanosti. Žlté štáty majú zákaz vakcinačných pasov exekutívnym príkazom
guvernéra, Modré štáty prijali zákaz covid pasov v zákone. K tým sa od dnes pridáva Florida. Tyrkysové štáty umožňujú zákonne
zvýhodňovať zaočkovaných.
Republikánski guvernéri v 10 štátoch zakázali diskrimináciu čo i len dožadovaním sa dôkazu o zaočkovaní v exekutívnom príkaze.
Ďalšich 7 štátov prijalo už zákony, ktoré museli schváliť kongres a senát každého štátu jednotlivo. Republikánski guvernéri vládnu v 27
štátoch a preto je možné očakávať, že podobné legislatívy budú nasledovať.
Pozrime sa však na jednotlivé štáty, ako zavádzali zákaz preukazovania sa zaočkovaním v čase, keď mali istú zaočkovanosť. Tá bola u
prvých ôsmych, ktorí zákaz prijali ešte v apríli, podstatne nižšia ako u nás dnes, keď máme 29% plne zaočkovaných a parlament dnes
ide narýchlo a rovnako pod tlakom schváliť covid pasy, ako mu to včera prijala vláda.
Americké zákazy očkovacích preukazov sa vzťahujú na prevádzky, školy, úrady a pod. Jediné rozdiely robia niektorí provakcinačne
aktivistickí biskupi Katolíckej cirkvi, ktorí od nezaočkovaných vyžadujú nosiť rúška v kostoloch. Nikto však také opatrenie nekontroluje.
Podobné pravidlo totiž zaviedli v americkej armáde, kde tretina vojakov odmieta vakcínu proti covid.
Očkovania proti iným chorobám sú v USA dobrovoľné. Síce sú odporúčané, no akceptuje sa tzv. náboženská a filozofická výhrada. Tá
bola spolu s kontraindikáciami zrušená len v dvoch najsocialistickejších a najliberálnejších štátoch Kalifornii a New Yorku, kde pred 3
rokmi zaviedli povinné očkovania ako podmienku pre školskú dochádzku. Vo väčšine štátov, kde bol predložený návrh podmieňovať
školu očkovaním, bol aj zamietnutý.
Celková zaočkovanosť proti covid je v USA cca 50% a tiež stagnuje. Taká je však preočkovanosť aj proti chrípke každoročne. V SR je
proti chrípke rok čo rok zaočkovaných menej ako 5% populácie. Dnešná zaočkovanosť proti covid 37% je maximum, v podstate dôsledok
vystrašenia ľudí obrovskou úmrtnosťou pre zanedbanú včasnú liečbu a neefektívnu nemocničnú liečbu. Najmenej ďalších 25% podľa
štúdie protilátok z mája na UPJŠ v Košiciach je premorených. V novembri 2020 štúdia premorenia v 3 rómskych osadách ukázala, že až
44% otestovaných malo protilátky.
Ďalší nátlak k zaočkovaniu je v rozpore s konceptom ľudských práv. MZV SR najnovšie hovorí o 90% zaočkovanosti pre kolektívnu
imunitu, ktorú prehlásilo za svoj cieľ. Vydieranie ale aj uplácanie finančnými bonusmi či lotériou je však v rozpore so základnou
požiadavkou slobodného a informovaného súhlasu. Zhoršuje to aj to, že ide o experimentálnu vakcínu, ktorej bezpečnosť bola len veľmi
krátko sledovaná a 3. fáza klinických skúšok prebieha do konca 2022.
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4. 7. 2021, 22:35
0Zdieľať na Facebook
4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: Martin Ruščanský
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email
4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Top
Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb,
analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak
budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
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POUŽÍVAME COOKIES
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are
categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also
use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only
with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on
your browsing experience.
Necessary
Vždy zapnuté
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic
functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
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these cookies on your website.
Autor: SITA
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4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur. Podľa
Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu Integrovaná
infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva. UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj
projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný
monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia bezposádkových prostriedkov do systému ochrany
vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur. Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28. júna a účinná je od 3. júla 2021.
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Publikoval
WhatsApp
4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: editor || editor
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Vytvorte si vlastný inzertný portál na podnikanie zistiť viac.
4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: admin
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4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: Peter Gašparík
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Webnoviny Včera o 21:13 17
4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.

Monitora s. r. o. | monitora.sk

54

Na vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení pôjde viac ako
3,7 milióna eur
4. 7. 2021, 0:00, Zdroj: eufondy.sk

, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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Dátum: 04.07.2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na vývoj mobilného
monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur. Podľa Centrálneho registra
zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zámerom
projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Zdroj: SITA
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5
(0 votes)
4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur. Podľa
Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu Integrovaná
infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva. UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj
projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný
monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia bezposádkových prostriedkov do systému ochrany
vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur. Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28. júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: Super User || Written | | Super User || Super User
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Slovensko vyvinie monitorovací systém na ochranu pred šírením vírusových ochorení
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Červenec 4, 2021
Veda a technika
5.7.2021 (Webnoviny.sk) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
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Veda a technika
4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: SITA
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4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: Peter Gašparík
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4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: Peter Gašparík
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4.7.2021 (Webnoviny.sk) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na
vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.
Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.
UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z
vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia
bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.
Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28.
júna a účinná je od 3. júla 2021.
Autor: Peter Gašparík
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Fakulty a ústavy UPJŠ
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Senzor na sliny odhalí vírusy
5. 7. 2021, 19:16, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Fakulty a ústavy
UPJŠ, Kľúčové slová: Lekárska Fakulta UPJŠ
GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 8672,69 Eur

Ľubomír BAJANÍK, moderátor:
Testovanie na COVID-19 môže byť už o pár mesiacov presnejšie a komfortnejšie. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach spolu s Prírodovedeckou vyvinula novinku - senzor, ku ktorému potrebujeme len mobilnú aplikáciu. Výsledok o pozitivite odhalí
do niekoľkých sekúnd zo slín.
Nikoleta FERKOVÁ, redaktorka:
Rýchlo, presne, lacno a jednoducho. Presne tak by mal fungovať nový typ elektrochemického senzora. Veľký je ako zápalková škatuľa.
Zo slín nezistí len COVID-19, ale aj iné vírusové ochorenia. Dokonca presne určí, koľko percent vírusu v sebe máme.
Jana SHEPA, vedecká pracovníčka Univerzity P. J. Šafárika:
By mal byť tak citlivý, ako je PCR a zároveň oveľa efektívnejší, ako sú antigénové testy. To znamená, že prestala sa vytvárať nejaká
potreba odberných miest alebo prípadne MOM-iek, pretože každý by sa vedel takto samootestovať.
Nikoleta FERKOVÁ, redaktorka:
Fungovať to bude jednoducho. Po vykloktaní ústnej dutiny senzor ponoríme do vzorky našej sliny a tak ho vložíme do telefónu, v ktorom
budeme musieť mať nainštalovanú aplikáciu, no a tá nám ukáže náš výsledok. Aplikácia tak po každom testovaní odošle výsledky do
databázy. Vďaka nej by počty infikovaných pacientov mali byť k dispozícii online.
Ivana ŠIŠOLÁKOVÁ, vedecká pracovníčka Univerzity P. J. Šafárika:
Tento senzor by mal byť nejako širokospektrálny, takže by sme vedeli aj v budúcnosti byť pripravení, ak by boli prípadne nejaké iné
vírusové ochorenia, prípadne nejaká iná pandémia, respektíve vedeli by sme odlíšiť vírus chrípky.
Nikoleta FERKOVÁ, redaktorka:
Na podporu výskumu a vývoja získala univerzita nenávratný finančný grant vo výške 300 000 eur.
Renáta ORIŇÁKOVÁ, vedúca Katedry fyzikálnej chémie UPJŠ:
Sme používali aj zdroje, ktoré už sme mali inštitucionálne, čiže nejaké katedrové peniaze, aj zdroje z iných projektov. Tak myslím si, že
už sa ráta na stotisíce.
Nikoleta FERKOVÁ, redaktorka:
Univerzita predpokladá, že senzorové testy by sme si mohli voľne zakúpiť do konca tohto roka. Nikoleta Ferková, RTVS.
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Prehľad udalostí na piatok 2. júla
2. 7. 2021, 6:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové
slová: Silvia Ručinská

Vedúci vydania:
predpoludním: I. Matejička
popoludní: Ľ. Ivanková
----------------------------------------------------------Službukonajúci technik: 0905/505 721
----------------------------------------------------------E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58
dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190
----------------------------------------------------------Minister zahraničných vecí Ivan Korčok vystúpi na bezpečnostnej konferencii Spoločne o bezpečnosti a obrane
Konferenciu organizuje Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku.
V paneli k zahraničnej politike vystúpi s ministrom aj poslanec NR SR Peter Kmec a prezident Centra európskych štúdií Wilfrieda
Martensa Mikuláš Dzurinda.
Beladice
Sprístupnenie výstavy Poklady Židovského múzea v Prešove III
Výstava potrvá do 10. októbra. Vystavených bude viac ako tridsať vzácnych exponátov, ktoré pochádzajú zo zbierky historicky prvého
židovského múzea na Slovensku, ktoré vzniklo pred takmer sto rokmi.
Bratislava, synagóga, Heydukova ulica
09.00 32. schôdza Národnej rady SR
Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1
Text, Video, Zvuk, Live
09.15 Pracovná návšteva veľvyslanca Francúzska Christophea Léonziho v Košiciach
Program:
09.15 h - Stretnutie s predsedom Ústavného súdu SR Ivanom Fiačanom
- Návšteva Gymnázia M. R. Štefánika, Námestie L. Novomeského 1233
10.45 h - Návšteva Slovenskej technickej univerzity
Košice, Letná 1/9
Stretnutie s prorektorom pre medzinárodné vzťahy Radovanom Hudákom, Natáliou Vaškovou, koordinátorkou programu Erazmus a
Katarínou Valentovou, odd. medzinárodných vzťahov, projekt Ulysseus
12.30 h - Pracovný obed na radnici
Košice, Magistrát, Tr. SNP 48/A
14.15 h - Návšteva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Košice, Šrobárova 2
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Stretnutie s rektorom Univerzity Pavlom Sovákom a prorektorkou pre medzinárodné vzťahy Silviou Ručinskou
15.30 h - Interview pre telKE
Košice, Kulturpark, Kukučínova 2
16.00 h - Slávnostné otvorenie nových priestorov Francúzskej aliancie v Košiciach a pracovné stretnutie
Košice, Kulturpark, Kukučínova 2
09.30 TK Združenia miest a obcí Slovenska
Téma: Problémy s odchytom a financovaním túlavých psov
Margecany, obecný úrad
Text
10.00 Levočská púť 2021 - slávnosť Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie (2. - 4. júla)
Svätú omšu celebruje emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Podujatie sa bude konať v obmedzenom režime.
Levoča, Bazilika, Mariánska hora
10.00 Otvorenie Kolonádového mosta po rekonštrukcii
Piešťany, pri soche barlolámača
10.00 Deň zemiakového poľa - privítanie novej úrody
Organizuje zemiakarský a zeleninársky zväz SR.
Veľký Biel, kultúrny dom, Železničná 80
10.00 Ukončenie archeologického výskumu strojovne Potterovho "ohňového stroja"
Nová Baňa, Mariánska 8, smer na Kohútovo
Text, Zvuk
10.30 Brífing Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Téma: Očkovanie detských pacientov - spolupráca s pediatrami je dôležitá.
Spolupráca UNLP a Union ZP pokračuje v prospech pacienta.
Košice, vakcinačné centrum UNLP, Rastislavova 43
Text, Zvuk
11.00 TK Nitrianskeho samosprávneho kraja
Téma: Oficiálne vyhlásenie o certifikácii Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na kultúrnu cestu Rady Európy
Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda, aula
Text
11.00 Predseda vlády SR Eduard Heger sa stretne s vedením Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou
Stretnutie s vedením Dolnooravská nemocnica s poliklinikou a obhliadka priestorov.
Po skončení návštevy sa o 11.45 h uskutoční brífing za účasti predsedu vlády Eduarda Hegera, ministra zdravotníctva Vladimíra
Lengvarského, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a riaditeľa nemocnice.
Dolný Kubín, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, Nemocničná 1944, Brezovec
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Text, Zvuk
11.00 Brífing strany Maďarské fórum
Téma: BBSK vidí deti maďarskej národnosti radšej na úradoch práce ako na stredných školách
Bratislava, pred Kanceláriou verejného ochrancu práv, Grösslingová 35
12.00 Posviacka cintorína z 1. svetovej vojny s Pamätníkom Delo
a slávnostné otvorenie muzeálnej expozície 1. svetovej vojny na Slovensku v rámci projektu Otvárame bránu Karpát. Kultúrne dedičstvo
karpatského oblúka v novom pohľade.
12.00 h - slávnostný prelet leteckej techniky Vzdušných síl OS SR, pietny akt kladenia vencov
Medzilaborce, Cintorínska ulica 3
13.30 h - otvorenie expozície
Text, Zvuk
12.00 Brífing za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku
Brífing bude spojený s obhliadkou prvej modelovej farmy na Slovensku, ktorá využíva systém Agrokruh
Príbeník, Elokované pracovisko SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb, Staničná 4, okres Trebišov
Text, Video, Foto
14.00 Protestné blokovanie cesty - Cesta do Svidníka nám nie je ľahostajná
Organizuje občianske združenie Lepší Prešov.
Prešov a viaceré miesta po trase R4
Text, Video, Foto
14.00 Slávnostné otvorenie stavby Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov
Na podujatí sa zúčastnia predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth.
Stropkov
Text
15.00 Predseda vlády SR Eduard Heger sa zúčastní na kontrole stavebných prác na úseku D1 Ivachnová - Hubová
Na kontrolnom dni sa zúčastní aj minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.
Kontrola stavebných prác na úseku D1 Ivachnová - Hubová vrátane tunela Čebrať.
Na záver obhliadky bude brífing za účasti predsedu vlády a ministra dopravy.
diaľničný úsek D1 Ivachnová - Hubová, miesto stretnutia: Ružomberok, zriadenie staveniska, pred budovou AC Revúca, Sládkovičova 8
(GPS: 49.067522, 19.304278)
Text, Zvuk, Foto, Live
15.00 Slávnostné ukončenie prvého ročníka Letnej školy diplomacie Štefana Osuského
15.00 h - Diskusia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka s absolventmi letnej školy diplomacie
Bratislava, MZVEZ SR, hlavná budova, kancelária ministra, Hlboká cesta 2
16.00 h - Odovzdávanie diplomov absolventom Letnej školy diplomacie
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Bratislava, MZVEZ SR, Palugyayov palác
Text
16.00 Verejný protest za výstavbu severného obchvatu Zvolen R2
Zvolen, priechod pre chodcov, Lučenecká cesta pri ČS Shell
Lieskovec, Osloboditeľov, pri paneláku
Text, Zvuk
16.00 Multižánrový a multikultúrny festivalu UDVart (2. - 3. júla)
Fiľakovo, mestské vlastivedné múzeum
18.00 Otvorenie priestoru Lekáreň Salvator
Bratislava, Panská 35
Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
lk lt
Autor: LT
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Aktualizovaný prehľad udalostí na piatok 2. júla
2. 7. 2021, 9:23, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové
slová: Silvia Ručinská

Vedúci vydania:
predpoludním: I. Matejička
popoludní: Ľ. Ivanková
----------------------------------------------------------Službukonajúci technik: 0905/505 721
----------------------------------------------------------E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58
dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190
----------------------------------------------------------Minister zahraničných vecí Ivan Korčok vystúpi na bezpečnostnej konferencii Spoločne o bezpečnosti a obrane
Konferenciu organizuje Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku.
V paneli k zahraničnej politike vystúpi s ministrom aj poslanec NR SR Peter Kmec a prezident Centra európskych štúdií Wilfrieda
Martensa Mikuláš Dzurinda.
Beladice
09.00 32. schôdza Národnej rady SR
Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1
Text, Video, Zvuk, Live
09.15 Pracovná návšteva veľvyslanca Francúzska Christophea Léonziho v Košiciach
Program:
09.15 h - Stretnutie s predsedom Ústavného súdu SR Ivanom Fiačanom
- Návšteva Gymnázia M. R. Štefánika, Námestie L. Novomeského 1233
10.45 h - Návšteva Slovenskej technickej univerzity
Košice, Letná 1/9
Stretnutie s prorektorom pre medzinárodné vzťahy Radovanom Hudákom, Natáliou Vaškovou, koordinátorkou programu Erazmus a
Katarínou Valentovou, odd. medzinárodných vzťahov, projekt Ulysseus
12.30 h - Pracovný obed na radnici
Košice, Magistrát, Tr. SNP 48/A
14.15 h - Návšteva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Košice, Šrobárova 2
Stretnutie s rektorom Univerzity Pavlom Sovákom a prorektorkou pre medzinárodné vzťahy Silviou Ručinskou
15.30 h - Interview pre telKE
Košice, Kulturpark, Kukučínova 2
16.00 h - Slávnostné otvorenie nových priestorov Francúzskej aliancie v Košiciach a pracovné stretnutie
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Košice, Kulturpark, Kukučínova 2
09.30 TK Združenia miest a obcí Slovenska - túlavé psy
Téma: Problémy s odchytom a financovaním túlavých psov
Margecany, obecný úrad
Text
10.00 Levočská púť 2021 - slávnosť Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie (2. - 4. júla)
Svätú omšu celebruje emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Podujatie sa bude konať v obmedzenom režime.
Levoča, Bazilika, Mariánska hora
10.00 Otvorenie Kolonádového mosta po rekonštrukcii
Piešťany, pri soche barlolámača
10.00 Deň zemiakového poľa - privítanie novej úrody
Organizuje zemiakarský a zeleninársky zväz SR.
Veľký Biel, kultúrny dom, Železničná 80
10.00 Ukončenie archeologického výskumu strojovne Potterovho "ohňového stroja"
Nová Baňa, Mariánska 8, smer na Kohútovo
Text, Zvuk
10.00 Slávnostné odovzdávanie nových vozidiel pre dobrovoľné hasičské zbory obcí v Žilinskom kraji
a vozidiel určených pre Modul pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel za účasti prezidenta HaZZ Pavla Mikuláška
Žilina, areál Záchrannej brigády HaZZ, Bánovská ceste
Text
10.30 Brífing Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice - očkovanie detí
Téma: Očkovanie detských pacientov - spolupráca s pediatrami je dôležitá.
Spolupráca UNLP a Union ZP pokračuje v prospech pacienta.
Košice, vakcinačné centrum UNLP, Rastislavova 43
Text, Video, Zvuk
10.30 Brífing predsedu Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Borisa Kollára - aktuálna situácia
Bratislava, foyer NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
Text, Zvuk, Live
11.00 TK Nitrianskeho samosprávneho kraja - kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda
Téma: Oficiálne vyhlásenie o certifikácii Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na kultúrnu cestu Rady Európy
Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda, aula
Text
11.00 Predseda vlády SR Eduard Heger sa stretne s vedením Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou + brífing
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Stretnutie s vedením Dolnooravská nemocnica s poliklinikou a obhliadka priestorov.
Po skončení návštevy sa o 11.45 h uskutoční brífing za účasti predsedu vlády Eduarda Hegera, ministra zdravotníctva Vladimíra
Lengvarského, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a riaditeľa nemocnice.
Dolný Kubín, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, Nemocničná 1944, Brezovec
Text, Zvuk
11.00 Brífing strany Maďarské fórum - kvóty pre stredné školy BBSK
Téma: BBSK vidí deti maďarskej národnosti radšej na úradoch práce ako na stredných školách
Bratislava, pred Kanceláriou verejného ochrancu práv, Grösslingová 35
12.00 Posviacka cintorína z 1. svetovej vojny s pamätníkom Delo
a slávnostné otvorenie muzeálnej expozície 1. svetovej vojny na Slovensku v rámci projektu Otvárame bránu Karpát. Kultúrne dedičstvo
karpatského oblúka v novom pohľade.
12.00 h - slávnostný prelet leteckej techniky Vzdušných síl OS SR, pietny akt kladenia vencov
Medzilaborce, Cintorínska ulica 3
13.30 h - otvorenie expozície
Text, Zvuk
12.00 Brífing za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku - modelová farma
Brífing bude spojený s obhliadkou prvej modelovej farmy na Slovensku, ktorá využíva systém Agrokruh
Príbeník, Elokované pracovisko SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb, Staničná 4, okres Trebišov
Text, Video, Foto
14.00 Protestné blokovanie cesty - Cesta do Svidníka nám nie je ľahostajná
Organizuje občianske združenie Lepší Prešov.
Prešov a viaceré miesta po trase R4
Text, Video, Foto
14.00 Slávnostné otvorenie stavby Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov
Na podujatí sa zúčastnia predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth.
Stropkov
Text
15.00 Predseda vlády SR Eduard Heger sa zúčastní na kontrole stavebných prác na úseku D1 Ivachnová - Hubová + brífing
Na kontrolnom dni sa zúčastní aj minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.
Kontrola stavebných prác na úseku D1 Ivachnová - Hubová vrátane tunela Čebrať.
Na záver obhliadky bude brífing za účasti predsedu vlády a ministra dopravy.
diaľničný úsek D1 Ivachnová - Hubová, miesto stretnutia: Ružomberok, zriadenie staveniska, pred budovou AC Revúca, Sládkovičova 8
(GPS: 49.067522, 19.304278)
Text, Zvuk, Foto, Live
15.00 Slávnostné ukončenie prvého ročníka Letnej školy diplomacie Štefana Osuského
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15.00 h - Diskusia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka s absolventmi letnej školy diplomacie
Bratislava, MZVEZ SR, hlavná budova, kancelária ministra, Hlboká cesta 2
16.00 h - Odovzdávanie diplomov absolventom Letnej školy diplomacie
Bratislava, MZVEZ SR, Palugyayov palác
Text
16.00 Verejný protest za výstavbu severného obchvatu Zvolen R2
Zvolen, priechod pre chodcov, Lučenecká cesta pri ČS Shell
Lieskovec, Osloboditeľov, pri paneláku
Text, Zvuk
16.00 Multižánrový a multikultúrny festivalu UDVart (2. - 3. júla)
Fiľakovo, mestské vlastivedné múzeum
18.00 Otvorenie priestoru Lekáreň Salvator
Bratislava, Panská 35
Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
lk lt
Autor: LK
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Medzi študentskými osobnosťami roka sú aj traja doktorandi SAV
3. 7. 2021, 6:30, Zdroj: sav.sk

, Sentiment: Neutrálny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Právnická fakulta UPJŠ

Užívateľov za deň: 5.6 tis. GRP: 0,13 OTS: 0,00 AVE: 381,01 Eur

3. 7. 2021 | zhliadnuté 17-krát
Vo štvrtok 1. júla 2021 sa v Pálfiho paláci konalo vyhlásenie 16. ročníka súťaže Študentská osobnosť roka za akademický rok
2019/2020. Medzi ocenenými sú aj traja doktorandi Slovenskej akadémie vied: Ing. Filip Květoň z Chemického ústavu SAV, Mgr. Hemen
Sendi z Ústavu zoológie SAV a Mgr. Jana Magdaléna Májeková z Historického ústavu SAV.
Absolútnym víťazom a zároveň TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akademickom roku 2019/2020 sa stal Ing. Lukáš Tóth zo
Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriách
1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
Ing. Petra Urbancová, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach
3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach
Ing. Filip Květoň, Chemický ústav SAV v Bratislave
Laura Adamkovičová, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave
Mgr. Hemen Sendi, Ústav zoológie SAV v Bratislave
Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
Ing. Miroslav Čibik, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre
9. Filozofia, politológia, sociológia, história
Mgr. Jana Magdaléna Májeková, Historický ústav SAV v Bratislave
JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Mgr. art. Martin Mjartan, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave
Cena J&T Banky v kategórii Ekonómia
Ing. Boris Fišera, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave
Bc. Julián Enrik Smoliga, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave
Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore
- Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
Cena BMW Group Slovakia za trvalú udržatelnosť
- Ing. Miroslav Čibik, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre
Cena spoločnosti ABB (priemysel 4.0)
- Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach
Cieľom podujatia Študentská osobnosť je predstaviť verejnosti výnimočných študentov, vysokoškolákov alebo doktorandov. Tento rok
dekani fakúlt a vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied, kde doktorandi vykonávajú svoju činnosť, nominovali 75 uchádzačov.
Projekt sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a jeho odbornými garantmi sú Slovenská rektorská
konferencia a Slovenská akadémia vied.
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Zdroj: studentskaosobnost.sk
Autor: CSČ - VS SAV
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Sudkyňa Farkašová: Rodičia rozhodujú pri deťoch o každom detaile. Ale kde, ako a s kým budú žiť, nechajú na sudcu
5. 7. 2021, 20:10, Zdroj: sudcovia.sk

, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Právnická fakulta UPJŠ

Užívateľov za deň: 1.9 tis. GRP: 0,04 OTS: 0,00 AVE: 147,93 Eur

Sudkyňa Farkašová: Rodičia rozhodujú pri deťoch o každom detaile. Ale kde, ako a s kým budú žiť, nechajú na sudcu
| dennikn.sk | 1. júla 2021 | Veronika Prušová |
Foto N – Tomáš Benedikovič
Dvadsať rokov je sudkyňou a rodinnoprávna agenda, ktorú mnohí zatracujú, je, naopak, jej „srdcovkou“. Sudkyňa prešovského súdu Eva
Farkašová je jedna z tých, ktorá u nás zavádza takzvaný Cochemský model rozhodovania. Rozchádzajúcim partnerom má pomôcť čo
najskôr prekonať vzájomný konflikt a dohodnúť sa na starostlivosti o deti. V rozhovore sa dozviete aj:
prečo je dnes rozhodovanie o rozvodoch náročnejšie ako pred dvadsiatimi rokmi;
čo si myslí o striedavej starostlivosti;
či rodičia manipulujú s deťmi a ako to sudca vie odhaliť;
čo urobiť, keď sa partneri nedokážu dohodnúť a konfliktom strácajú dlhý čas.
Mnohí právnici, vrátane sudcov, rodinným právom buď pohŕdajú, alebo ho, naopak, považujú za príliš náročnú agendu. Ako ho vnímate
vy?
Je to moja srdcovka. Dlho som robila civilné právo. Sudkyňou som dvadsať rokov a väčšiu polovicu svojej súdnej praxe som civilistka. V
agende rodinného práva mám však pocit, že sa vďaka nemu dajú posúvať životy ľudí k lepšiemu.
Teraz by s vami zrejme viacerí nesúhlasili, pretože ak sa niečo spomína s rodinnou agendou, sú to partneri, ktorí sa nevedia dohodnúť a
rozchádzajú sa. V čom teda tie životy posúvate k lepšiemu?
Napríklad tým, že im pomôžete eliminovať partnerský konflikt na začiatku. Alebo dokážeme rodiča upriamiť na dieťa a zlepšenie jeho
vzťahu s ním. To sú skutočne dôležité veci pre život.
Viete odhadnúť, koľko párov je neriešiteľných? Jednoducho, že dohoda u nich nie je možná?
Percentuálne to neviem odhadnúť. Ale ak si to premením na náš súd v Prešove či žilinský súd, čo sú dva najzaťaženejšie súdy, tak každá
sudkyňa, a to sme u nás štyri, máme asi dva až tri naozaj nezmieriteľné prípady ročne. Ide o páry, ktoré sú naozaj v hlbokom konflikte,
kde sa zmier nedá už dosiahnuť.
Prečo práve Žilina a Prešov sú v tejto agende najvyťaženejšími súdmi?
Súvisí to s veľkosťou okresov a veľkosťou miest, kde je rodičovský konflikt častejší ako v menších mestách.
Menia sa dôvody, pre ktoré sa páry rozchádzajú?
Menia, hoci štatisticky sa vypĺňajú stále tie isté, a to nezlučiteľnosť pováh. Myslím si, že dnes chcú ľudia viac žiť svoj vlastný príbeh a
menej pracovať na vzťahu. I keď uznávam, že je to príliš zovšeobecňujúce. Ako keby sa dnes rýchlejšie vzdávali ako generácia pred
nimi.
Vyostrujú sa partnerské konflikty viac ako kedysi?
Určite. Súvisí to s mnohými vecami, ale aj pozitívnymi. Ak by sme sa na rozvody pozreli dvadsať rokov späť, tak otcov, ktorí by sa chceli
podieľať na výchove detí, bolo určite menej ako teraz. Dnes ich je viac, čo je skvelé, no zároveň to prináša aj viac napätia.
Čiže rozhodovať pred dvadsiatimi rokmi bolo pre sudcu jednoduchšie, pretože deti zveril matke, otcovi určil výživné a bolo rozhodnuté?
Dnes je to komplikovanejšie, ale chcem zdôrazniť, že je to dobre. To, že sa otcovia chopili svojho rodičovstva, vnímam pozitívne.
Máte pocit, že práve rodinnoprávnu agendu vníma verejnosť najcitlivejšie?
Je to veľmi citlivá téma.
Ako sa tá citlivosť prejavuje? Prichádza na vás sudcov viac podnetov, sťažností?
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To by som ani nepovedala, ale ak už sťažnosť príde, tak je veľmi emotívna. Vzťahy sú naše emócie, a tak sa to prejaví aj vo vzťahu k
súdu či ku kolíznemu opatrovníkovi.
Osobne sa nestretávate s tým, že práve na sudcov, ktorí riešia rodinnoprávnu agendu, prichádza viac sťažností na pomalé
rozhodovanie? Predsa len, ak sa už niekto rozhodne rozviesť, tak by to chcel mať čo najskôr z krku a čakať niekoľko mesiacov sa mu zdá
priveľa.
U nás už tri roky nie. Pretože sme pilotným súdom, kde sa zaviedol Cochemský model. U nás nemajú partneri pocit, že sa nič nedeje,
hoci niekedy to trvá aj dlhšie. Ale v pozadí sa deje stále niečo.
V čom je to teda iné?
Na bežnom súde podáte návrh na rozvod a čakáte niekoľko mesiacov na nariadenie pojednávania. Po celý čas čakania sa vám nik
nevenuje. U nás je to iné najmä v tom, že ak dáte na súd návrh na rozvod alebo návrh na úpravu styku s dieťaťom, tak do dvoch týždňov
alebo do mesiaca dostanete termín na neformálne stretnutie s vyšším súdnym úradníkom a so psychológom, kde vám vysvetlia, čo bude
obsahom konania a aké budete mať možnosti.
Najlepšia možnosť pre vaše dieťa je dohodnúť sa. A to rodičom vysvetľujeme. Aký benefit budú mať, ak sa dohodnú. Ak sa podarí hneď
na prvom stretnutí spísať dohodu, čo sa vo väčšine prípadov podarí, tak hneď dostanete ďalší termín na schválenie rodičovskej dohody u
sudcu. Znamená to, že pri odchode zo súdu viete, že o dva až tri týždne je termín schválenia rodičovskej dohody aj vrátane rozvodu.
Ako to potom prebieha na súdnom pojednávaní?
Na ňom sa už len riešia dôvody rozvodu, ale pokiaľ ide o rodičovskú dohodu, tak sa žiadne ďalšie dôkazy nevykonávajú. Znamená to, že
pojednávanie je omnoho kratšie.
Ak rodičia nepristúpia na dohodu, tak čo potom?
Musíme s nimi pracovať. Záleží na tom, v čom je problém. Ak príde napríklad návrh na striedavú starostlivosť len od jedného rodiča, tak
sa snažíme presvedčiť toho druhého, aby ju vyskúšal. Hovoríme im, že to, či je striedavka pre vaše dieťa, viete najlepšie vy a nie súd.
Nech si ju aj dieťa vyskúša, pretože vôbec nevie, do čoho ide.
Nie je to hazard s dieťaťom?
Určite menší ako rozhodnúť o striedavej starostlivosti bez neho. Necháme si ho to vyskúšať a potom ho niekedy ešte aj vypočujeme, keď
tam stále nie je priestor na dohodu. Často sa však stáva, že aj po tej skúške rodičia pochopia, či to naozaj chcú a či to chce aj to dieťa.
S čím sa najčastejšie stretávate? Presvedčí ich táto skúsenosť na striedavú starostlivosť?
Je to rôzne. Mamy zvyknú byť úzkostnejšie a mávajú väčšie obavy, že to dieťa nezvládne. Otcovia naopak. Ale môžu nastať situácie, že
aj otec uvidí, že to nevyhovuje jeho životnému štýlu, a radšej bude víkendovým rodičom. Naopak, môže to aj mame priniesť pocit, že to
zvládla a aj, že dieťa je v pohode.
Čiže mama pochopí, že sa nemusí báť, ak dieťa bude s otcom.
Presne tak. Benefity to môže priniesť na obe strany, ale my to vopred nevieme.
Názory na striedavú starostlivosť sa aj tak stále rôznia. Nie všetci sú presvedčení o jej výhodách. Čo si myslíte vy?
Je to dobré riešenie pre určitý typ detí a určitý typ rodičov. Ak má človek viac detí, tak to pozná, väčšina nemusí mať problém prespať u
babky či u kamarátov. Jedno však nemusí chcieť. Ako sudca to neviem. Preto sa snažíme vysvetliť rodičom, že sú to oni, kto vie, či ich
dieťa je úzkostnejšie, alebo rado mení prostredie, je extrovertnejšie.
Hovoríme rodičom, že pokiaľ ide o ich deti, tak rozhodujú o nich o všetkom. Čo budú jesť, čo im oblečú, kam pôjdu na dovolenku. Ale v
takej vážnej veci, kde a ako budú, rozhodnú bez nich? Bez toho, aby ste sa zamysleli, čo bude pre nich najlepšie? Alebo chcú, aby o tom
rozhodol niekto, kto ich deti nikdy nevidel?
V akom veku si deti dokážete už vypočuť?
V zákone neexistuje žiaden limit. Deti v predškolskom veku vypočúvame len veľmi málo. Ani to nemá taký efekt. Niekedy je to však
potrebné. Pri starších je to už častejšie. Dôležité je, aby sudca vedel, že dieťa na prvom stupni ZŠ neobjektivizuje tak pravdu. To však
súvisí s psychologickými výcvikmi, ktorými by sudcovia poručenskej agendy mali prechádzať. Výpovedná hodnota prváka či druháka nie
je rovnaká ako piataka. A výpovedná hodnota stredoškoláka môže byť tiež ovplyvnená inými faktormi.
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Takže aj vy ste prešli školením, aby ste vedeli odhadnúť mieru úprimnosti toho, čo vám dieťa vypovie?
Áno. Školenia robí Justičná akadémia, ale treba vyhľadávať aj rôzne iné možnosti výcviku. My v Prešove sme boli aj na ozajstnom
výcviku, ktorý sme si zaplatili, aby sme si prehĺbili svoje zručnosti. Len so zákonom o rodine si nevystačíte.
Zvyknú rodičia manipulovať s deťmi?
Isteže a určite je to podvedomé. Pri výchove to robíme všetci. Podsúvame deťom svoje názory a viem, že do istej miery je to aj pri
mnohých rozchádzajúcich sa pároch. Akokoľvek je rodič zdatný aj osobnostne zrelý, podprahovo na toho druhého rodiča niečo utrúsi. Je
to tak a je dobré to vedieť. A je dobré, aby aj rodičia o tom vedeli.
Ako viete odhaliť pri výsluchu, že dieťa bolo zmanipulované?
Už je to skúsenosťou. Počujete vety, ktoré by dieťa v tom veku nikdy neposkladalo. Prešli sme aj výcvikmi a tak im po asi desiatich,
pätnástich minútach vieme položiť „čarovné“ otázky, ktoré to odhalia.
Čo potom poviete tomu rodičovi?
Pri výsluchu detí máme zásadu, že z toho nesprístupňujeme nahrávku. A nie je to len u nás, ale na väčšine súdov. Je to práve preto, aby
sa dieťa nedostalo do konfliktu lojality a malo pocit bezpečia, že môže skutočne vypovedať, čo chce. Nahrávka na súde je prístupná pre
súd vyššieho stupňa, ale rodičom ju sprístupňujeme len po dohode s dieťaťom.
Myslíme si, že je férové sa s ním dohodnúť, či to chce alebo nie. Zároveň sa dohodneme aj na tom, čo sa z toho výsluchu povie, lebo
niečo by sa povedať malo. Väčšinou je to tak, že rodič A hovorí jedno, rodič B druhé. Dieťa povie rodičovi A a aj rodičovi B to, čo chce
každý z nich počuť. Má totiž rado oboch rodičov.
Foto N – Tomáš Benedikovič
S tými, ktorí sa nechcú dohodnúť, musíte pracovať. Aká je pritom úloha sudcu?
Úlohou sudcu či koordinátora je ponúknuť im iné možnosti. Konflikt je dôležité eliminovať a v tomto nastavení pracujeme. Ponúkame im
referát poradenských-psychologických služieb, mediátora alebo akreditovaný subjekt. Závisí od hĺbky konfliktu. Od toho, čo chceme
riešiť.
Aký je rozdiel, či niekoho pošlete na referát poradensko-psychologických služieb a niekoho na akreditovaný subjekt?
Referát poradensko-psychologických služieb rieši konflikty a nastavenia rodičov, keď problém nie je ešte hlboký a na riešenie je potrebný
kratší čas. Ak je problém naozaj vážny a je potrebná dlhšia práca s rodinou a nielen s jedným psychológom, ale napríklad aj so
sociálnym terapeutom a podobne, zapojíme akreditovaný subjekt.
V čom býva najväčší problém? Prečo sa rodičia ani v záujme dieťaťa nie sú ochotní dohodnúť sa?
Vzájomné zranenie. Rozvádzate sa, pred dvomi týždňami ste len podali návrh, je to veľmi čerstvé. Pochopiteľne teda žijete svoj zraňujúci
príbeh. O tom, že vás partner zranil kvôli niečomu. Nie ste vôbec schopný to prestrihnúť a pozrieť sa na dieťa. A zrazu prídete na
multidisciplinárne stretnutie a zistíte, že toto je jedna vec a že aj dieťa je v nejakom konflikte. Pozrime sa na neho a skúsme trošku
vystúpiť z tej našej pozície, hoci to možno vyžaduje väčšie úsilie. Niekedy stačia len dve, tri vety. Možno len to, že rozvod dieťa zvládne,
ak ho zvládnete aj vy, a tým sa to celé posunie dopredu.
Ste sudkyňou, ale stále len človek. Nehnevá vás, ak pred vami stoja rodičia, ktorí sú takí rozhádaní, že sa nevedia ani za nič dohodnúť?
Mne veľmi pomohlo, keď som chodila na psychologické školenia, čo odporúčam mnohým sudcom. Pred mnohými rokmi som tam počula
vetu, aby som sa skúsila nepozerať na tých ľudí ako na zlých či psychopatov, čo sudcovia často robia. Psychopatov je malé percento
populácie a je teda malá pravdepodobnosť, že ich akurát vy stále máte v pojednávacej miestnosti.
Skúste sa na nich pozerať ako na zranených ľudí. Táto optika mi veľmi pomáha. Aj keď vidím, že je niekto agresívny k sudcovi či
sociálnemu pracovníkovi, tak sa na neho skúsim pozrieť ako na zraneného človeka. Pred dvomi rokmi by predsa takto nereagoval, ak by
nebol v takom konflikte. Ani o dva roky taký nebude.
Často sa pri rozhodovaní hovorí, že sudca musí brať ohľad na najlepší záujem dieťaťa. Čo to teda je?
Na čo prihliadať, keď hľadáme záujem dieťaťa, nám hovorí článok 5 Zákona o rodine. Ale je tam aj to slovíčko „najmä“ – teda vždy je
povinnosťou sudcu pristupovať ku každému prípadu vysoko individuálne. Chcem pri tejto otázke opäť zdôrazniť, že to, čo je záujem
dieťaťa, by mali hľadať prioritne obaja rodičia.
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Ich rodičovská kompetencia sa prejaví práve pri tomto, či sa dokážu pozerať na dieťa, alebo projektujú jeho záujem cez ten svoj. Ak už
rodičia „dovolia“, aby záujem dieťaťa hľadal štát – teda súd alebo sociálny pracovník, väčšinou to signalizuje menšie, alebo aj väčšie
zlyhanie ich kompetencií.
Ako môže sudca, teda niekto cudzí, vedieť, čo je pre dieťa najlepšie?
Veď to je práve to. Prečo rodičia prenášajú túto kompetenciu na sudcu? V tomto ma práve presvedčil model multidisciplinárnej praxe,
teda takzvaný Cochenský model. Rodičia, my vieme, že svoje dieťa poznáte najlepšie, vy viete najlepšie, čo je jeho záujem. Tak ak ste
náhodou v konflikte a neviete sa dohodnúť – skúsime vám v tom pomôcť. Pomôcť, aby ste spoločne dokázali nájsť najlepší záujem
svojho dieťaťa.
Čo sa za dvadsať rokov v rodinnoprávnej agende urobilo?
Veľmi veľa, aj keď verejnosť to možno tak nevníma. Dôležité rozhodnutie bolo, že deti do šiestich rokov už nie sú v detských domovoch,
ale v profesionálnych rodinách. Je to nesmierny benefit, obrovský krok dopredu. Ale aj v rodičovských právach, máme striedavú
starostlivosť, zvykli sme si na ňu, hoci pôvodne, keď bola schválená poslancami, sme všetci robili krik.
Zmenila sa, hoci to bude znieť trošku naivne, vážnosť tejto agendy. Aj mnohí sudcovia už vnímajú, že ide o vážnu agendu. Možno ani nie
tak po právnej stránke, ale po tej ľudskej a psychologickej. S tým súvisí aj dôraz na špecializáciu, ktorú presadzuje aj súčasné vedenie
ministerstva spravodlivosti, je nutnosťou a je všade vo svete. Chce sa mi veriť aj to, že sudcovia, ktorí túto agendu robia, sa už vzdelávajú
aj v iných veciach, nielen v právnych normách.
Je to tak?
Určité percento áno. Stretávame sa na konferenciách a podujatiach.
Nestretávate sa stále tí istí?
Zhruba tretina poručenských sudcov je naozaj veľmi aktívna a rozumie, že sa musí vzdelávať. Je to cesta aj do budúcnosti pri
špecializácii. Iná cesta nie je.
Koľko dnes trvá, kým súdy rozhodnú o rozvode?
Je to rôzne. Pohybuje sa to priemerne od troch do 12 mesiacov.
A ako vyzerajú štatistiky na vašom súde?
Za rok 2019, keď sme ešte nemali pandémiu, sme mali 568 stretnutí podľa multidisciplinárnej praxe, čo je zhruba polovica z celkového
počtu návrhov, pričom na 320 bola hneď spísaná dohoda. V 79 prípadoch došlo k späťvzatiu návrhu a v 43 sme ich poslali na referát
poradensko-psychologických služieb, troch na akreditovaný subjekt. 84 bolo pozvaných na ďalšie konanie, teda sa s nimi pracovalo.
Časovo sú tieto prípady priemerne do troch mesiacov ukončené.
Z toho, čo hovoríte, sa zdá, že nastal posun vpred. Ale čoraz viac počujeme rodičov, ktorí o dieťa prišli. Napríklad iniciatívu Vymazaní
rodičia. Je to reálne veľký problém, alebo len majú lepší prístup k médiám?
Reálny problém to je, ale nie je ich veľa v kontexte počtu, ktoré súdy riešia. Možno je potrebné sa pozrieť na každý prípad osobitne. Na
našom súde máme skúsenosť otca, ktorý sa sťažuje, že sa nemôže dostať k dieťaťu, čo tak celkom nie je. Pretože on si dieťa prevezme,
matka mu ho odovzdá, ale ono mu po dvoch hodinách povie, že s ním nechce ísť do Bratislavy, lebo sa mu nechce.
Vráti ho teda späť matke s tým, že ho nepripravila na stretnutie, a obviňuje z toho matku, súdy aj sociálneho pracovníka. Nedávno som
sa mu snažila vysvetliť vo svojom rozhodnutí, že výkon rozhodnutia je odňať a odovzdať dieťa a nie zmeniť srdce dieťaťa. Je už jeho
kompetenciou, ako sa s ním rozpráva a motivuje ho, aby s ním išlo.
Tento konkrétny prípad nepoznám. Ale nie je to práve dôsledok toho, že dieťa dlhšie nebolo s jedným z rodičov a ten druhý ho
zmanipuloval? A to už je potom veľmi ťažké zvrátiť, aby po niekoľkých mesiacoch odlúčenia a manipulácie neodmietalo kontakt.
V tomto je to iné, pretože to dieťa sa nehádže pri odchode od matky o zem. Je riadne zbalené a ide s otcom, ktorý však nevyužije čas,
ktorý má. Radi by sme pomohli takým rodičom, ale namiesto toho, aby išiel na výchovné opatrenie, tak dal trestné oznámenie na
akreditovaný subjekt. Mnoho novinárov si zoberie len jednu stranu a nie aj tú druhú. Preto som rada, že sudcovia sa už môžu vyjadrovať
a ozrejmiť aj neukončené konania, a verím, že to aj využijú.
Práve v takýchto prípadoch sa stretávame s podozrením, že sudcovia rozhodujú korupčne. Ako to vnímate?
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Rozumiem tomu, že ak proces trvá dlho, tak rodičia majú pocit, že sa za tým deje niečo nekalé. Atmosféra spoločnosti, ak vidíme v
putách mnohých sudcov, je potom zovšeobecňujúca. Oveľa ťažšie je hľadať odpoveď v tom, či som ja ako rodič urobila pre riešenie
konfliktu všetko. Osobne som sa nestretla s tým, že by sa ma snažil niekto skorumpovať. Každý sudca máme nejaké meno, ale
nevylučujem, že niekde sa niečo také môže stať. V týchto veciach však podľa mňa nie je cesta ani korupčná, ale skôr v tom, že si k vám
nájdu inú cestu.
Akú?
Napríklad, že vás zastaví spolužiačka a prihovorí sa: „Však ty rozhoduješ rozvod mojej sesternice. Vieš čo, ona je taká perfektná a on je
taký hajzel.“
A to sa vám stáva?
Občas áno. Ale je to práve o tom, že sudca musí byť natoľko skúsený, že takáto informácia vás len tak obtečie. Vôbec sa vás nedotkne.
Čo tej spolužiačke poviete?
Väčšinou hovorím, že vždy je to o dvoch stranách. Vypočujem si ju, ale naozaj ja som typ, ktorý takéto informácie veľmi nezasahujú.
Ľudia na Slovensku však majú práve v tých rodinných veciach voči sudcom takéto podprahové správanie sa.
Spomenuli ste prípad, keď mal otec šancu byť s dieťaťom a podľa vás to nedokázal využiť. Sú však situácie, keď je jeden z rodičov
naozaj odstrihnutý, a to aj napriek rozhodnutiu súdu. Kde teda ten systém zlyháva?
V takýchto prípadoch systém zlyhal už na začiatku konania. Vtedy, keď ten konflikt začal rásť. Po siedmich rokoch konfliktu, keď v ňom
stále žijete, tak je to veľmi ťažké rozseknúť. Čas je v neprospech rodičov, ktorí nemajú prístup k dieťaťu. Ono starne a potom sa už s tým
rodičom jednoducho nestretne.
Pred siedmimi rokmi sme nezavádzali ešte na žiadnom súde na Slovensku Cochemský model. Kto teda vtedy zlyhal? Rodičia alebo
sudca?
Všetci. I keď v prvom rade rodičia, pretože predovšetkým na nich je rodičovská zodpovednosť. Mal by štát zasahovať do rodičovských
práv? Asi minimálne. Takže rodičia sú prví, kto môže ten konflikt eliminovať. Ak však vznikne, tak zlyháva štát, že nedokáže pomôcť od
začiatku. Naša skúsenosť je naozaj taká, že väčšina rodičov sa v hlbokej podstate chce dohodnúť a je schopná a prístupná na dohodu.
Je to kvantum tých drobných konfliktov, ktoré sa rozstrihnú hneď na začiatku. Situácia sa uvoľní a rodičia sú potom schopní
spolupracovať.
Čas je základ. Ale ak sú prípady, ktoré sa naťahujú donekonečna, nedajú sa nejako urýchliť?
Záleží na tom, prečo sa naťahujú. Ak už súd musí ustanoviť znalca, je to zlé. Pretože vťahujeme ďalšieho človeka do príbehu, ktorý mal
byť len váš, vašej rodiny a vášho dieťaťa a nie štátu.
Ako sa mení dieťa, ak už dôjde k takejto situácii? Že je svedkom toho, ako sa konflikt o neho naťahuje a to až do takej miery, že sa musí
stretnúť so znalcom?
Deti sú pod hrozným tlakom. Čím je dieťa staršie, tým je ten tlak väčší. Nedávno som musela vypočúvať dieťa, ktoré bolo v pohode. Bolo
to po veľmi dlhom čase, že som mala takýto prípad. Pri výsluchu sa detí po istom čase opýtam zázračnú otázku, a to, že ak by malo zlatú
rybku, ktoré tri želania by si prialo? Je to otázka, ktorá zaberá aj pri tínedžeroch. A v tomto nedávnom prípade som konečne mala naozaj
krásnu odpoveď.
Čo vám odpovedalo?
Priala by som si dobré známky. Chcela by som ísť tam a tam na dovolenku a nový mobil. A to je presne to, ako by malo dieťa odpovedať.
Dieťa v konflikte vám napríklad ako prvé povie, že chce, aby jeho rodičia boli konečne spokojní. Pätnásťročné dieťa má riešiť spokojnosť
svojich rodičov? To sú aj pre mňa neuveriteľné veci a na základe toho vidíte, že to dieťa je v mega konflikte.
Nemáte potom chuť si zavolať tých rodičov a povedať im, čo to robia?
Ja si ich zavolám. Vždy sa ich opýtam, čo riešili, keď mali pätnásť. Povedia, že frajerku, kam pôjdu večer alebo niečo podobné. A viete,
čo rieši vaša dcéra? Vás.
Ako na to reagujú?
Obarí ich to.
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Koľko percent z nich potom pristúpi na dohodu?
Je to presne o tom, že ak je niekto zranený a potom mu poviete niečo takéto, tak si to rýchlo poskladá v hlave a precitne. Ak je konflikt
príliš silný, tak ani toto nezaberie. Ak je však na začiatku, práve takouto skúsenosťou viete „otočiť“ ich myslenie, aby sa začali sústrediť
na vlastné dieťa. Uvedomia si, že veď áno, je tu a my ho vlastne krivíme na celý život.
Ak máte prípad, keď sa jeden z rodičov nevie dostať k dieťaťu, pozeráte sa na neho očami matky, že čo by ste vy robili v takej situácii a
aké to musí byť hrozné?
Neviem si vôbec predstaviť, aké bolestné to musí byť.
Sudkyňa Eva Farkašová (uprostred) pri predstavení výhod Cochemského modelu na ministerstve spravodlivosti. Foto N – Tomáš
Benedikovič
Na vašom súde funguje pilotný projekt zavádzania Cochemského modelu už tri roky. Od budúceho roka by mal byť na všetkých súdoch.
Je to reálne?
Chcela by som, aby poručenskí sudcovia prijali túto metodiku dobrovoľne. Nemyslím si, že veci dané zhora, napríklad ako majú sudcovia
rozhodovať, budú úplne fungovať. Chcela by som, aby boli sudcovia o tomto „inom“ prístupe presvedčení a urobím všetko preto aj v
spolupráci s ministerstvom spravodlivosti, aby sme im vysvetlili benefity tohto modelu.
Pre rodičov je benefit v tom, že získa skôr rozhodnutie. A v čom pre sudcu?
Napríklad v tom, že ak nevenuje toľký čas v pojednávacej miestnosti rodičovskému konfliktu, môže sa dôslednejšie a rýchlejšie zamerať
na iné témy v našich konaniach. Napríklad vynímaniu detí v súvislosti s ústavnou starostlivosťou, alebo takej vážnej téme, ako je
obmedzovanie spôsobilosti na právne úkony.
Myslíte si, že ak by sa to naozaj podarilo a stretneme sa o dva či tri roky, tak už vymazaných rodičov na Slovensku nebudeme mať?
Budeme, lebo určité malé percento naozaj konfliktných ľudí tu stále bude. Verím, že konfliktných konaní bude omnoho menej. A funguje
to tak aj vo svete, aj v Nemecku, kde zaviedli Cochemský model už pred 25 rokmi. S malým percentom nepohneme, ale dôležité je, aby
sme pomohli tým menej konfliktným. Tým, ktorí teraz musia absolvovať dve či tri pojednávania, je u nich prizvaný znalec.
Tých je koľko?
Presné štatistiky neexistujú, takže ide čisto o môj odhad. Môže ich byť zhruba štvrtina.
Do akej miery majú zodpovednosť na konflikte medzi partnermi aj kolízni opatrovníci či sociálne pracovníčky? Aj tie boli totiž v minulosti
kritizované. Zlepšilo sa to?
Myslím si, že áno. Ale vychádzam len z prešovskej skúsenosti. Nepoviem, že by sme nemali problém ani s jednou úradníčkou. Celkovo
nastavenie úradov práce sa posunulo. Aj ich výcviky a nastavenie spôsobilo posun vpred. Ten, kto vedie konanie, je súd, a to aj v tom
multidisciplinárnom. A hoci sme si všetci rovní, tak sudca je pánom sporu. On určuje priebeh a tempo konania, a to aj vo vzťahu k úradu
práce. A ten to akceptuje. Čiže veľa je v rukách sudcu, ako si tú spoluprácu nastaví. Ak je férová, otvorená a dodržiavajú sa pravidlá, tak
to funguje.
V minulosti sme boli svedkami, keď títo úradníci nadŕžali len jednej strane, jednému rodičovi. To už sa teda nestáva?
Práve v tomto nastal veľký posun, pretože aj kolízni opatrovníci prešli psychologickými školeniami a výcvikmi.
Prečo to zlepšil až psychologický tréning? Vedia vďaka tomu lepšie počúvať aj tú druhú stranu?
Každý premietame v práci svoje názory, vrátane pohľadu na rodinu, na to, ako by mala fungovať. Čím máme menej zručností, ktoré by
sme mohli nadobudnúť psychologickými či sociálnymi výcvikmi, tak tým viac premietame do rozhodovania svoje názory. A to sa deje u
sudcov aj sociálnych pracovníkov. Preto je dôležité vedieť sa odosobniť.
Koľko vám to trvalo, kým sa vám podarilo odosobniť sa?
Úplne sa mi to nepodarilo ešte stále. Ešte stále sú prípady, ktoré ma pohltia a beriem ich veľmi ťažko.
Aké napríklad?
Keď vidím dieťa, ktoré je veľmi zranené. Deje sa mu veľká škoda a nedokážem mu pomôcť.
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Prečo sa to môže stať, hoci, ako tvrdíte, máte dobre nastavený fungujúci systém rozhodovania?
Pretože máte príbeh, v ktorom vypočúvate dieťa a vy vidíte, že matka ho manipuluje a ten otec to napokon vzdá. Dlho bojuje a nakoniec
povie, že už nevládze. A dieťa ostáva v područí matky.
Kto zlyhal?
V prvom rade oni.
Chápem, že štát nedokáže sanovať všetko. Nemal by práve v takýchto vypuklých konfliktoch pomôcť?
Otec už nechce dieťa. Stará sa o neho matka. Čo s tým štát môže viac urobiť?
Nie je chyba, že nedokázal zabrániť tomu, aby otec dospel do štádia, že nechce vlastné dieťa?
Je.
Nepomohlo by riešenie, ktoré funguje v Českej republike, keď je možné vyňať dieťa rodičom? Dať ho na pol roka úplne mimo ich
starostlivosti?
Myslím si, že áno, i keď navonok to znie hrozne.
A bolo by to možné urobiť aj u nás?
Právne je to možné urobiť, ale žiaden sudca si na to ešte netrúfol. Je jasné, že by sa dostal sudca pod obrovský mediálny tlak, čo sa
stalo aj v Čechách. A názory sudcov na to sa rôznia. Moja kolegyňa napríklad hovorí, že tým trestáme dieťa miesto rodičov.
Je to tak?
Ja si myslím, že v konečnom dôsledku mu pomôžeme, pretože ho vyjmeme z toho manipulatívneho prostredia.
Ako často sa deje, že kým súdy rozhodnú, tak rodič s dieťaťom zmizne?
V minulosti bol veľký boom týchto medzinárodných únosov, ale už sa nedejú v takej veľkej miere. Dnes už aj advokáti vedia, že takéto
riešenie nemajú poradiť klientom, pretože je v konečnom dôsledku kontraproduktívne.
Hoci s rozvodmi to veľmi nesúvisí, ale opýtam sa na zbavovanie svojprávnosti. Verejnosť dnes sleduje príbeh Britney Spears, ktorá roky
bojuje o to, aby jej práva vrátili. Spomeniete si na podobný prípad aj u nás?
Sú také. V minulosti sa totiž ľudia pozbavovali spôsobilosti na právne úkony veľmi jednoducho.
Predstavujem si, že svojprávnosti boli pozbavovaní len starí ľudia.
Nie je to tak. Boli to ľudia, ktorí mali nejakú diagnózu. To však neznamená, že automaticky mali byť obmedzení na spôsobilosti či jej
pozbavení. Práve teraz sa nám niektoré tie prípady vyplavujú. Pred dvadsiatimi rokmi totiž stačilo na pozbavenie spôsobilosti predložiť
len znalecký posudok. Sudca nemusel toho človeka ani vidieť a pozbavil ho spôsobilosti. Jednoducho dôveroval len znalcovi. Dnes už ho
musíte vidieť, a to je veľký posun. Pri tých starých pozbaveniach sa nám zrazu stalo, že znalec dnes povie, že to vôbec nebol prípad na
pozbavenie.
Je to ťažšie rozhodovanie pre sudcu preto, že vidí konkrétneho človeka, ktorého má pozbaviť svojprávnosti či obmedziť na jeho právach,
ako keď sa pozrel len do papierov?
Určite je to veľké plus vidieť toho človeka. Dnes sa už skôr len obmedzujú ľudia na právach a mnohí sú takí, že majú vážnu diagnózu.
V akých prípadoch rozhodujete?
Často sú to alkoholici, narkomani či schizofrenici, ktorí vynechávajú lieky.
Čoho sa potom týka obmedzenie ich spôsobilosti?
Takéto obmedzenie by malo ochraňovať tú osobu a nie jej okolie. Teda zamedziť to, čím by si mohla ublížiť. Napríklad uzatváranie zmlúv,
narábať s peniazmi. Necháva sa im napríklad možnosť hospodáriť len s dvesto eurami a nie viac. Pri alkoholikoch sa nariadi
hospitalizácia. Je to veľká téma a zaslúžila by si reformu, na ktorej sa pracuje.
Na základe vašich skúseností sudkyne by ste povedali, že je rodinnoprávna agenda aj pre začínajúcich sudcov?
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Skôr si myslím, že je pre osobnostne zrelého sudcu. Nie je to o veku.
Dokážete po odchode zo súdu vypnúť a nebrať si tie príbehy z pojednávacej miestnosti domov?
Niekedy áno, ale sú prípady, s ktorými žijete.
Ak si tie ťažké príbehy beriete domov, nehrozí vám vyhorenie?
Hrozí a dôležité je, že si to uvedomujem. Aj s kolegami z iných oddelení sme si preto zaplatili psychoterapeutický výcvik špeciálne
zameraný na vyhorenie sudcov. Bolo by dobré, ak by takéto školenie zamerané na vyhorenie sudcov robila Justičná akadémia.
Ako ovplyvnila vaša práca vaše súkromie, váš rodinný život?
Okrem toho, že môj manžel je tiež sudca, teda problémy justície sú v našom dome naplno, ma ovplyvnilo zrejme to, že sa inak pozerám
na rozvod. Nepristúpila by som k nemu tak ľahkovážne. Dôvod na rozvod je ľahké nájsť, nájde ho každý, aj ja, aj môj manžel. Stále však
hovorím, že napísať návrh na rozvod nie je ťažké, budovať si vzťah je náročnejšie a chce omnoho väčšiu snahu. Život však nie je
čiernobiely, po dvadsiatich rokoch súdenia viem, že každý má svoj príbeh. A paradoxne, po toľkých rokoch súdenia menej ľudí a ich
rozhodnutia posudzujem a odsudzujem.
Eva Farkašová (1972)
Sudkyňa Okresného súdu Prešov. Vyštudovala Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Sudkyňou je dvadsať rokov a primárne sa venuje
poručenskej agende. Je aj podpredsedníčkou Asociácie rodinných sudcov. Vysvetľuje a komentuje mnohé situácie, ktoré môžu nastať v
konaniach týkajúcich sa detí, a približuje takzvanú cochemskú prax, ktorú skúša v rámci pilotného projektu Okresný súd Prešov.
Autor: Admin
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Univerzitné pracoviská
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KSK: Schválená regionálna stratégia má podporiť inovácie
5. 7. 2021, 10:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové
slová: Cassovia New Industry Cluster, CNIC

Košice 5. júla (TASR) - Podporiť inovácie a inovačný ekosystém v kraji je cieľom Regionálnej inovačnej stratégie (RIS) Košického kraja.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) ju schválilo na zasadnutí minulý týždeň.
„Je to veľký krok, keďže na národnej aj európskej úrovni sa čakalo na schválenie tejto stratégie. Práve samosprávne kraje sú entity, ktoré
majú na starosti regionálny rozvoj a zvlášť inovácie. Integračným prvkom v rámci tohto projektu by malo byť Inovačné centrum Košického
kraja (ICKK),“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Kraj podľa neho momentálne rokuje so Svetovou bankou a Európskou komisiou o
podpore tohto projektu v rámci programu Catching-up Regions, určenom pre tzv. dobiehajúce regióny.
Úlohou ICKK bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe. Vzniknúť by malo v areáli bývalej tabakovej
továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach. „Verím, že sa nám podarí získať finančné prostriedky potrebné na rozbeh inovačného centra aj
na nosný projekt Cassovia New Industry Cluster. Inovačné centrum chceme vybudovať po vzore Juhomoravského inovačného centra,“
povedal Trnka.
Krajskí poslanci v rámci RIS odobrili aj založenie a vstup kraja do Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster
– CNIC). Hlavným cieľom projektu je rozvoj moderného a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych spoločností so špičkovou
technológiou. To by sa malo realizovať na základe spolupráce medzi univerzitami, ústavmi Slovenskej akadémie vied (SAV) a
súkromnými high tech spoločnosťami. Medzi zakladajúcich členov združenia patria KSK, mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) a Cassovia Discovery Park.
hol mia
Autor: HOL
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NAJRÝCHLEJŠÍ BEŽCI BOLI DOMINIK JAKUBKOVIČ A SILVIA ODELGOVÁ
6. 7. 2021, Zdroj: Prešovské noviny, Strana: 26, Vydavateľ: Petit Press, Autor: Ján Jacoš, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové
slová: Slávia UPJŠ
Vytlačených: 74 468 ks GRP: 4,51 OTS: 0,05 AVE: 561,09 Eur

BEH
Olympijský klub Prešov pripravil v spolupráci s atletickým klubom TJ Slávia Prešovská univerzita tradičný Beh olympijského dňa a druhý
ročník Memoriálu Jána Dobáka.
PREŠOV Beh olympijského dňa je oslavou vzniku Medzinárodného olympijského výboru v roku 1894. V tomto roku si jeho aktéri tiež
pripomenuli, že od prvých novovekých olympijských hier uplynulo 125 rokov.
Preteky boli súčasťou Oblastnej bežeckej ligy Prešov/Sabinov a Prešovskej ligy v nordic walkingu.
Memoriál ako spomienka na skvelého atléta
Ján Dobák (1942 – 2019) bol skvelým prešovským atlétom, ktorý vynikal v šprintérskych disciplínach.
Svoj život zasvätil pedagogickej práci a atletike. Bol dlhoročným tajomníkom atletického oddielu TJ Slávia UPJŠ Prešov, atletickým
funkcionárom a rozhodcom. Patril medzi zanietených organizátorov viacerých atletických podujatí a sám sa aj niekoľkých významných
zúčastnil.
Okrem toho, že desaťkrát absolvoval Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, sa stal aj desaťnásobným majstrom Slovenska a
účastníkom majstrovstiev Európy veteránov v behu na 800 a 1 500 metrov.
Významná bola aj jeho publikačná činnosť, v rámci ktorej sa tiež venoval športovej histórii a zviditeľňovaniu významných osobností
prešovského športu a zvlášť atletiky.
Napísal publikáciu Olympijský klub Prešov 1993 – 2003.
Členom Olympijského klubu Prešov bol od jeho vzniku v roku 1993 a venoval sa hlavne olympijskej výchove medzi mládežou.
Slovenský olympijský výbor ocenil jeho prácu udelením Čestného uznania SOV.
VÝSLEDKY BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA A DRUHÉHO ROČNÍKA MEMORIÁLU JÁNA DOBÁKA:
Muži (5 000 m):
1. D. Jakubkovič (MARAS team) 18:08 min 2. J. Košík (Vrtuľníkové krídlo Prešov) 18:33 3. J. Kovaľ (MARAS team) 19:17
40- až 49-roční:
1. S. Sabol (Záhrada pohybu Lemešany) 20:46 2. F. Pastor 20:52 3. M. Sivuľka (obaja MARAS team) 21:12
50- až 59-roční:
1. J. Tomeček (MARAS team) 19:45 2. V. Gajdoš (Prešov) 22:07 3. P. Komár (MARAS team) 23:09
60- až 69-roční:
1. F. Konkoľ (Veterán Prešov) 23:09 2. Š. Mihalik (Fulianka) 23:14 3. L. Kormaník (Sokol Ľubotice) 23:43
70-roční a starší:
1. F. Stanek (MTC Vyšná Šebastová) 28:02 2. T. Seman (Vrtuľníkové krídlo) 35:16
Ženy (2 500 m):
1. S. Odelgová 10:23 2. D. Stahovec (obe MARAS team) 10:48 3. D. Karpjáková (Active Life Košice) 11:25
35- až 49-ročné:
1. S. Odelgová 10:23 2. Karpjáková 11:25 3. S. Dulebová (Prešov) 11:29
50-ročné a staršie:
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1. D. Jendrichovská (TTTrend Sabinov) 12:20 2. K. Krajňáková 12:37 3. T. Medvecková (MARAS team) 13:09
Dorastenci:
1. T. Sosa 10:52 2. T. Bujňák 10:55
Dorastenky:
1. B. Polovková 9:59 2. V. Uličná 14:13 3. A. Gurčíková (všetci MARAS team) 15:07
Nordic walking – muži do 55 rokov (2 500 m):
1. R. Polovka (NW Humenné) 17:16 2. F. Hric (MARAS team) 17:53
Nad 55 rokov:
1. J. Kakaščík (NW Záborské) 16:41 2. J. Fotta (Prešov) 18:22 3. G. Sabanoš (MARAS team) 18:50
Ženy do 55 rokov:
1. A. Polovková (NW Humenné) 19:02 2. P. Hricová (MARAS team) 19:44
Nad 55 rokov:
1. J. Fottová (Prešov) 18:22 2. A. Bahurinská (MARAS team) 19:55.
(jac) Riaditeľ pretekov Ján Jacoš (vľavo) blahoželá víťazovi v hlavnej kategórii. zdroj:Viktor Zamborský
Autor: Ján Jacoš
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Schválená regionálna stratégia Košického kraja má podporiť inovácie
5. 7. 2021, 10:35, Zdroj: teraz.sk

, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové slová: Cassovia New Industry

Cluster, CNIC
Užívateľov za deň: 37.5 tis. GRP: 0,83 OTS: 0,01 AVE: 669,94 Eur

.
Na archívnej snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Foto: TASR - Pavol Zachar
Úlohou Inovačného centra Košického kraja bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.
Autor TASR
dnes 10:35
Košice 5. júla (TASR) - Podporiť inovácie a inovačný ekosystém v kraji je cieľom Regionálnej inovačnej stratégie (RIS) Košického kraja.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) ju schválilo na zasadnutí minulý týždeň.
„Je to veľký krok, keďže na národnej aj európskej úrovni sa čakalo na schválenie tejto stratégie. Práve samosprávne kraje sú entity, ktoré
majú na starosti regionálny rozvoj a zvlášť inovácie. Integračným prvkom v rámci tohto projektu by malo byť Inovačné centrum Košického
kraja (ICKK),“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Kraj podľa neho momentálne rokuje so Svetovou bankou a Európskou komisiou o
podpore tohto projektu v rámci programu Catching-up Regions, určenom pre tzv. dobiehajúce regióny.
Úlohou ICKK bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe. Vzniknúť by malo v areáli bývalej tabakovej
továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach. „Verím, že sa nám podarí získať finančné prostriedky potrebné na rozbeh inovačného centra aj
na nosný projekt Cassovia New Industry Cluster. Inovačné centrum chceme vybudovať po vzore Juhomoravského inovačného centra,“
povedal Trnka.
Krajskí poslanci v rámci RIS odobrili aj založenie a vstup kraja do Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster
– CNIC). Hlavným cieľom projektu je rozvoj moderného a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych spoločností so špičkovou
technológiou. To by sa malo realizovať na základe spolupráce medzi univerzitami, ústavmi Slovenskej akadémie vied (SAV) a
súkromnými high tech spoločnosťami. Medzi zakladajúcich členov združenia patria KSK, mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) a Cassovia Discovery Park.
.
Autor: TASR
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KSK: Schválená regionálna stratégia má podporiť inovácie
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Košice 5. júla (TASR) - Podporiť inovácie a inovačný ekosystém v kraji je cieľom Regionálnej inovačnej stratégie (RIS) Košického kraja.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) ju schválilo na zasadnutí minulý týždeň. „Je to veľký krok, keďže na národnej aj
európskej úrovni sa čakalo na schválenie tejto stratégie. Práve samosprávne kraje sú entity, ktoré majú na starosti regionálny rozvoj a
zvlášť inovácie. Integračným prvkom v rámci tohto projektu by malo byť Inovačné centrum Košického kraja (ICKK),“ uviedol predseda
KSK Rastislav Trnka. Kraj podľa neho momentálne rokuje so Svetovou bankou a Európskou komisiou o podpore tohto projektu v rámci
programu Catching-up Regions, určenom pre tzv. dobiehajúce regióny. Úlohou ICKK bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a
nových technológií do praxe. Vzniknúť by malo v areáli bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach. „Verím, že sa nám
podarí získať finančné prostriedky potrebné na rozbeh inovačného centra aj na nosný projekt Cassovia New Industry Cluster. Inovačné
centrum chceme vybudovať po vzore Juhomoravského inovačného centra,“ povedal Trnka. Krajskí poslanci v rámci RIS odobrili aj
založenie a vstup kraja do Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC). Hlavným cieľom projektu je
rozvoj moderného a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych spoločností so špičkovou technológiou. To by sa malo realizovať na
základe spolupráce medzi univerzitami, ústavmi Slovenskej akadémie vied (SAV) a súkromnými high tech spoločnosťami. Medzi
zakladajúcich členov združenia patria KSK, mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach
(TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) a Cassovia Discovery Park. hol mia
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Najrýchlejšími bežcami boli Dominik Jakubkovič a Silvia Odelgová
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Olympijský klub Prešov pripravil v spolupráci s atletickým klubom TJ Slávia Prešovská univerzita tradičný Beh olympijského dňa.
PREŠOV. Beh olympijského dňa je oslavou vzniku Medzinárodného olympijského výboru v roku 1894.
Súvisiaci článokPod hradom sa bežalo už dvadsiaty druhý raz Čítajte
V tomto roku si jeho aktéri tiež pripomenuli, že od prvých novovekých olympijských hier uplynulo 125 rokov.
Preteky boli súčasťou Oblastnej bežeckej ligy Prešov/Sabinov a Prešovskej ligy v nordic walkingu.
Memoriál ako spomienka na skvelého atléta
Ján Dobák (1942 – 2019) bol skvelým prešovským atlétom, ktorý vynikal v šprintérskych disciplínach.
Svoj život zasvätil pedagogickej práci a atletike. Bol dlhoročným tajomníkom atletického oddielu TJ Slávia UPJŠ Prešov, atletickým
funkcionárom a rozhodcom. Patril medzi zanietených organizátorov viacerých atletických podujatí a sám sa aj niekoľkých významných
zúčastnil.((piano))
Okrem toho, že desaťkrát absolvoval Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, sa stal aj desaťnásobným majstrom Slovenska a
účastníkom majstrovstiev Európy veteránov v behu na 800 a 1 500 metrov.
Súvisiaci článok2. ročník severskej chôdze mal úspech Čítajte
Významná bola aj jeho publikačná činnosť, v rámci ktorej sa tiež venoval športovej histórii a zviditeľňovaniu významných osobností
prešovského športu a zvlášť atletiky. Napísal publikáciu Olympijský klub Prešov 1993 – 2003.
Členom Olympijského klubu Prešov bol od jeho vzniku v roku 1993 a venoval sa hlavne olympijskej výchove medzi mládežou.
Slovenský olympijský výbor ocenil jeho prácu udelením Čestného uznania SOV.
Výsledky Behu Olympíjskeho dňa a druhého ročníka Memoriálu Jána Dobáka:
Muži (5 000 m):
1. D. Jakubkovič (MARAS team) 18:08 min
2. J. Košík (Vrtuľníkové krídlo Prešov) 18:33
3. J. Kovaľ (MARAS team) 19:17
40- až 49-roční:
1. S. Sabol (Záhrada pohybu Lemešany) 20:46
2. F. Pastor 20:52
3. M. Sivuľka (obaja MARAS team) 21:12
50- až 59-roční:
1. J. Tomeček (MARAS team) 19:45
2. V. Gajdoš (Prešov) 22:07
3. P. Komár (MARAS team) 23:09
60- až 69-roční:
1. F. Konkoľ (Veterán Prešov) 23:09
2. Š. Mihalik (Fulianka) 23:14
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3. L. Kormaník (Sokol Ľubotice) 23:43
70-roční a starší:
1. F. Stanek (MTC Vyšná Šebastová) 28:02
2. T. Seman (Vrtuľníkové krídlo) 35:16
Ženy (2 500 m):
1. S. Odelgová 10:23
2. D. Stahovec (obe MARAS team) 10:48
3. D. Karpjáková (Active Life Košice) 11:25
35- až 49-ročné:
1. S. Odelgová 10:23
2. Karpjáková 11:25
3. S. Dulebová (Prešov) 11:29
50-ročné a staršie:
1. D. Jendrichovská (TTTrend Sabinov) 12:20
2. K. Krajňáková 12:37
3. T. Medvecková (MARAS team) 13:09
Dorastenci:
1. T. Sosa 10:52
2. T. Bujňák 10:55
Dorastenky:
1. B. Polovková 9:59
2. V. Uličná 14:13
3. A. Gurčíková (všetci MARAS team) 15:07
Nordic walking – muži do 55 rokov (2 500 m):
1. R. Polovka (NW Humenné) 17:16
2. F. Hric (MARAS team) 17:53
Nad 55 rokov:
1. J. Kakaščík (NW Záborské) 16:41
2. J. Fotta (Prešov) 18:22
3. G. Sabanoš (MARAS team) 18:50
Ženy do 55 rokov:
1. A. Polovková (NW Humenné) 19:02
2. P. Hricová (MARAS team) 19:44
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Nad 55 rokov:
1. J. Fottová (Prešov) 18:22
2. A. Bahurinská (MARAS team) 19:55.
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