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TERASA IM HĽADÁ DOMOV, POTREBUJÚ MOKRAĎ

Roky sa hovorí o revitalizácii fontány na Luniku I. Mestská časť je teraz blízko k jej návratu do života. Predtým ale musí vyriešiť, kam
presťahuje chránené žaby. Jedna možnosť sa už aj črtá v blízkej škole. Dajme slovo odborníkom, prízvukuje miestny poslanec.

KOŠICE. Terasania si na atmosféru pri fungujúcej fontáne na Luniku I dobre pamätajú.

Tak ako väčšina Lunikov v mestskej časti Košice- Západ, i tento v poradí prvý, má svoje obchodné stredisko, ktorému dominuje fontána
vrátane sochy.

Umelecké dielo architekta Eugena Kramára, ktorý v 60. rokoch pracoval v Košiciach ako vedúci projektant v Stavoprojekte, už roky neplní
svoj účel.

Pôsobí zanedbane, rovnako ako i takmer trojmetrová bronzová socha Traja – Stojaca rodina od košického sochára Jána Mathého, ktorá
sa z fontány vyníma.

O revitalizácii fontány sa hovorí roky, dnes to vyzerá tak, že sa situácia začína vyvíjať a veci okolo rekonštrukcie sa pohnú dopredu.

Starosta mestskej časti Marcel Vrchota (SaS) už podpísal zmluvu s architektom Viktorom Malinovským na projektovú dokumentáciu
revitalizácie tejto fontány.

Komplexná obnova

Cena za projekt je 10 300 eur. Zmluva bola podpísaná začiatkom júna. Na spracovanie projektu a zabezpečenie právoplatného
stavebného povolenia má architekt lehotu 130 dní.

„Hlavným predmetom revitalizácie je komplexná rekonštrukcia telesa fontány, jej technologického zázemia, sadové úpravy a mobiliár v
blízkom okolí fontány,“ uvádza sa v zmluve.

Do zámerov mestskej časti ale vstúpil chránený obojživelník. Je ním ropucha zelená, ktorá sa v nefungujúcej fontáne postupne
udomácnila. O jej výskyte a potrebe ochrany informuje aj infotabuľa pri fontáne.

Pred tým, ako vôbec samospráva pristúpi k revitalizácii fontány, musí vyriešiť nové bývanie pre tohto zákonom chráneného živočícha.

Poslanec: Najprv náhradná mokraď

Miestny a mestský poslanec Zdenko Lipták (nezávislý) hovorí, že bez toho, aby sa pre ropuchu zelenú vytvoril náhradný vhodný domov,
sa mestská časť do rekonštrukcie fontány nemôže pustiť.

Poslanec pokračuje, že na to upozornil aj počas jedného z rokovaní o revitalizácii fontány na miestnom úrade.

„Ak nebude náhradná mokraď pre ropuchu zelenú, žiadne rozbombardovanie fontány nie je reálne. To nie je môj výmysel, ale logická
postupnosť riešenia danej problematiky z odborného hľadiska“ potvrdzuje pre Korzár.

Popisuje, že sa do ochrany obojživelníka zapojili i viaceré odborné strany vrátane Štátnej ochrany prírody, odboru životného prostredia z
okresného úradu a taktiež odborníkov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika(UPJŠ) v Košiciach.

Možno v škole

Mestská časť prišla s riešením a tvrdí, že východiskom je vybudovanie jazierka v areáli neďalekej Základnej školy na Považskej ulici, v
ktorom by ropuchy našli náhradný domov.

„V utorok už na plánovanom mieste prebehli vrty, pri ktorých zisťovali, ako je pôda schopná vsakovať vodu,“ informovala samospráva na
svojej webstránke.

Dodala, že po presťahovaní ropúch bude možné pustiť sa do revitalizácie fontány.

Poslanec Lipták by bol rád, ak by pri riešení projektu mestská časť komunikovala s odborníkmi, aby sa potom zbytočne nevyhadzovali
peniaze na niečo, čo v konečnom dôsledku možno nebude to správne riešenie.
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„Lebo aj o daných vrtoch sme sa všetci dozvedeli zo sociálnej siete bez predošlej konzultácie s odborníkmi, čo ma mrzí. Tých
potenciálnych lokalít je viacej a malo by sa spoločne posúdiť, že ktorá, prečo a aká bude jej udržateľnosť a pritom netvrdím, že tá na
pozemku základnej školy je zlá či dobrá.“

Nápad z Brna

Vytvorením umelej mokrade je popri záchrane ropuchy zelenej podľa poslanca dôležitý i ďalší aspekt. Jazierko by sa mohlo stať
dôležitým prírodným a estetickým prvkom pre občanov.

Ako príklad dáva mestskú časť v Brne Nový Liskovec, ktorá nechala vybudovať nový park pod Plachtami vrátane umelého jazierka.

Brniansky park vznikol na nevyužívanej ploche medzi blokmi, kde si tamojší obyvatelia nepriali ďalšiu výstavbu.

Jazierko je výnimočné aj tým, že je napájané zrážkami zo striech panelových domov. Okolo jazera rastie prirodzený lúčny porast, žijú v
ňom rôzne druhy rýb a obojživelníkov.

Žaby sledujú

Za dôležité poslanec považuje i dôsledný monitoring pohybu žiab, kam presne migrujú, kde zimujú, kde si hľadajú útočisko po presune z
fontány.

Práve preto veľmi pozitívne víta iniciatívu odborných pracovníkov UPJŠ, ktorí tento monitoring a výskum vykonávajú pomocou
monitorovacieho zariadenia.

Z podkladov priložených k zmluve medzi mestskou časťou a architektom Malinovským vyplýva, že fontána je značne poškodená a
degradovaná.

Jej technické a technologické vybavenie a zázemie je nefunkčné. „Rozvody, potrubia a samotné trysky sú poškodené, skorodované a
upchaté,“ píše sa v dokumentácii.

Má trhliny

Podľa jej znenia fontána vykazuje viacero porúch, ktoré sú spôsobené zanedbanou starostlivosťou, poveternostnými vplyvmi aj
antropogénnou činnosťou.

„Na dne fontány sa nachádza viacero priečnych a pozdĺžnych trhlín. Niektoré z tých trhlín presahujú aj do podložia.“

Samospráva aj v tomto oficiálnom dokumente pripomína, že architekt musí popri zachovaní architektonického výrazu diela a jeho okolia
brať ohľad i na výskyt chráneného živočícha „Bufo viridis“, teda ropuchy zelenej.

„Pevne verím, že aj tím architektov bude komunikovať s odborníkmi, aby okolie fontány neostalo bez stromov, ako zaznelo na jednom z
rokovaní, čo je pre viacerých neprijateľné,“ dodáva Lipták.

Fontána a aj socha Rodina podliehajú autorskému zákonu. Samospráva tak musela získať súhlasné stanovisko na rekonštrukciu fontány
od príbuzných oboch umelcov: architekta Eugena Kramára i sochára Jána Mathého.

Za profesora Kramára s revitalizáciou súhlasila jeho dcéra, taktiež architektka žijúca v Bratislave. Mestskej časti dala súhlas i Mathého
vdova, Eva Mathéová.

Fontána na Luniku I, kde sa usadili vzácne ropuchy.

FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ

Na výskyt ropuchy zelenej upozorňuje i informačná tabuľa.

Autor: KATARÍNA GÉCZIOVÁ,
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Za spracovanie rozsiahlej analýzy národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku vrátane historických súvislostí týchto
vzťahov prostredníctvom interdisciplinárne orientovaného empirického výskumu s využitím jedinečnej metodiky výskumu národnostnej
problematiky, získal v roku 2021 Cenu SAV za výsledky vedecko – výskumnej práce projekt APVV Tendencie vývoja etnických vzťahov
na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) – TESS, pod vedením prof. PaedDr.
Štefana Šutaja, DrSc. Na jeho riešení sa v rokoch 2016 – 2020 podieľali vedeckí pracovníci z Centra spoločenských a psychologických
vied SAV: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.; PhDr. Mária Homišinová, PhD.; Mgr. Michal Kentoš, PhD.; Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.;
RNDr. Branislav Šprocha, PhD.; Mgr. Lucia Heldáková, PhD.; Mgr. Lucia Ištoňová, PhD.; Mgr. Klara Kohoutová, PhD.; Mgr. Juraj
Martonyik, PhD. Súčasťou riešiteľského kolektívu boli aj pracovníci Filozofickej fakulty UPJŠ: doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.; Mgr.
Nikola Regináčová, PhD.; Mgr. Mikuláš Jančura, PhD.; Mgr. Barbara Kacerová.

Cieľom projektu bola analýza vývoja národnostných vzťahov v rokoch 2004 – 2016, v rámci ktorej bolo zámerom postihnúť vývoj v oblasti
národnostných vzťahov, stratégiu národnostnej politiky SR, ciele a zámery politických strán v závislosti od etnickej príslušnosti,
demografický vývoj národnostných menšín na začiatku 21.storočia, kooperáciu európskej a slovenskej politiky v oblasti inštitúcií a
riadenia národnostnej politiky, zhodnotenie činnosti a politiky jednotlivých vlád v sledovanom období, vnímanie histórie národnostných
menšín, skúmanie historickej pamäte s osobitným zameraním na historické udalosti s etnickým pozadím (slovensko-maďarské vzťahy,
rusínsko-ukrajinské vzťahy, vzťahy majority a minority, rómska problematika, nové menšiny, migrácia, bezpečie…). Druhým cieľom
projektu bola realizácia interdisciplinárne orientovaného empirického výskumu, zameraného na ťažiskové teoretické, metodologické a
praktické otázky etnicity a národnostných vzťahov (so zachovaním metodických postupov aplikovaných v empirickom výskume z r. 2004).

Samostatnú oblasť výskumu predstavovali interetnické vzťahy. V rámci tejto témy boli predmetom skúmania štyri tematické oblasti, a to
názory respondentov na historické udalosti, ktoré negatívne vplývali na interetnické vzťahy a ich identifikácia. Nasledovalo skúmanie
súčasných interetnických vzťahov, a to: vo vnútri minorít, minority verzus majorita a naopak. V ďalšom bloku boli predmetom otázok
aktuálne problémy ovplyvňujúce tieto vzťahy. V neposlednom rade to boli názory respondentov na perspektívy medzietnických vzťahov.

Výsledky komparácie vzťahov etnických skupín žijúcich na Slovensku v prvom kole v roku 2004, priniesli informácie o hodnoteniach
vzťahov Slovákov k jednotlivým minoritám. Zároveň poskytli údaje o hodnotení vzťahov z pohľadu minorít ako aj hodnotenie majority k
minoritám. Z priemerných hodnôt postojov Slovákov k minoritám bola väčšina vzťahov posudzovaná neutrálne. Pozitívnejšie hodnotenia
vykazovali slovenskí respondenti k českej minorite, naopak negatívne hodnotenia prisudzovali vzťahom s Rómami. Vo vzájomných
hodnoteniach vzťahov bola očakávaná reciprocita postojov, čo sa napokon aj potvrdilo. Vo väčšine vzájomných vzťahov (postoje
Slovákov k minoritám a postoje minorít k Slovákom) sme zaznamenali porovnateľné hodnotenia. Výnimkou boli vzťahy a vzájomné
hodnotenia Slovákov a Rómov. Z pohľadu metodológie je výhodou uvedeného prístupu eliminácia pôsobenia seba-protektívnych
mechanizmov, na základe ktorých jedinci hodnotia obyčajne svoje vzťahy k iným lepšie, ako vzťahy iných k sebe.

V druhom kole zberu dát z roku 2017 v oblasti súčasných interetnických vzťahov, posudzovaných na rôznych úrovniach vyplynulo, že
vzťahy Slovákov a menšín v porovnaní rokov 2004 a 2017 mali pozitívnu tendenciu hodnotenia. Respondenti – Maďari na úrovni
vnútroetnického vzťahu, ho ohodnotili mierne pozitívne, s nárastom pozitívneho hodnotenia oproti roku 2004. Aj maďarská menšina
vzťahy so Slovákmi vnímala pozitívnejšie ako pri výskume v roku 2004, avšak vzťahy k iným menšinám mali zo strany respondentov
maďarskej národnosti mierne klesajúcu tendenciu. Rovnako došlo aj k zlepšeniu hodnotenia vzťahov Slovákov k Maďarom aj Maďarov k
Slovákom. Majoritné etnikum celkovo vykazovalo zlepšenie vzťahov k ostatným menšinám, v roku 2017. Mierne zhoršenie vzťahov k
Maďarom vykazovali Rómovia. Vo vzťahu k minoritám pomenovali najmä problémy súvisiace so spolužitím s rómskou komunitou. Z
hľadiska perspektívy, v horizonte najbližších rokov, vzťahy vo vnútri menšiny, vzťahy Slovákov k menšinám a menšín k Slovákom
hodnotili ako vzťahy, ktoré majú tendenciu k miernemu zlepšovaniu. Zaujímavými sú hodnotenia Slovákov voči Rómom a ich zmena z
negatívneho pásma do neutrálneho. Maďarskí respondenti hodnotili Rómov mierne negatívne a to približne rovnako v oboch kolách
výskumu. Obdobné hodnotenia vykazovali aj rusínski respondenti. Vzťahy Rómov so Slovákmi nadobúdajú v súčasnosti maximálne
neutrálnu hodnotu.

Výsledky výskumu spracované do podoby vedeckých štúdií a záverečných monografií prinášajú fakty, analyzujú javy a udalosti, ktoré sa 
odohrali v slovenskej spoločnosti v skúmanom období v oblasti národnostnej politiky a národnostných vzťahov so zameraním na 
problematiku maďarskej menšiny na Slovensku. Dokladujú príčiny a dôsledky štátnej národnostnej politiky na postavenie a názory 
obyvateľstva, ktoré boli zistené sociálno-psychologickými výskumami. Analyzujú javy, ktoré sa odohrali v slovenskej spoločnosti a 
dokladujú príčiny a dôsledky štátnej národnostnej politiky na postavenie a názory obyvateľstva. Venujú pozornosť aj národnej politike 
Maďarska, pretože mnohé „slovenské „riešenia“, či už ide o vládnu politiku, stranícku politiku, či činnosť organizácií a združení maďarskej 
menšiny na Slovensku, boli ovplyvňované aj maďarskou „národnou“ politikou. Osobitná časť je venovaná politickým stranám a výsledkom 
volieb na Slovensku, vrátane volieb prezidenta republiky a do Európskeho parlamentu. Pozornosť je venovaná aj špecifickým 
problémom, ktorých základom je minulosť slovensko-maďarských vzťahov (Trianon, dekréty E. Beneša, autonómia). Predložené práve na
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základe systematickej analýzy a komparácie dokladujú faktickú prepojenosť histórie, historických poznatkov uložených v historickej
pamäti a politiky a ich vplyv na národnostné vzťahy a konflikty.

Výsledky projektu boli odovzdané Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na základe Zmluvy s Kanceláriou prezidenta Slovenskej
republiky z 17. októbra 2016 o využití výsledkov výskumu. V prípade záujmu budú podrobnejšie výsledky sprostredkované aj ďalším
štátnym inštitúciám predovšetkým Vláde SR a NR SR, prípadne ďalším zložkám verejnej správy a samosprávy, podobne ako to bolo pri
výskumoch Spoločenskovedného ústavu SAV z rokov 2004-2009.

Výskumné zistenia v tejto komplikovanej oblasti etnických vzťahov je možné využiť pre praktickú činnosť riadiacej sféry, ktorá má vždy
historickú aj prakticko-politickú a sociálnu dimenziu.

Významnou zložkou využiteľnosti sú výskumné zistenia, ktoré tvoria teoreticko-metodologické predpoklady pre vytváranie ďalších
výskumných projektov v tejto oblasti a možné prognózovanie vývoja v oblasti etnických vzťahov.

To, ako etnické zmeny vnímali respondenti, môže byť významné nielen pre poznanie slovenskej spoločnosti (pre vedu, politiku), ale aj
pre vývoj vzájomných vzťahov medzi obyvateľmi Slovenska v súvislosti s ich etnicitou.

Komplexné závery skúmania projektu sú dostupné na stránke: https://apvv-projekt7.webnode.sk/

Text: Mária Ďurkovská, Anna Kalistová

Foto: CSPV SAV

Autor: CSČ - VS SAV
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Pracovala na II. internej klinike LF UPJŠ a UNLP Košice ako sekundárny lekár, neskôr na I. internej klinike ako odborná asistentka. V
roku 2016 habilitovala na docentku na LF UPJŠ v Košiciach. Odboru Diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy sa venuje 22
rokov. Od roku 2013 je lektorkou v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy a endokrinológia. Od roku
1999 pracuje v Centre pre liečbu inzulínovou pumpou pre región východného Slovenska.
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doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. je prednostnom Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UNLP Košice.
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa získal na LF UPJŠ Košice v odbore Všeobecné lekárstvo, vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa získal v
odbore Chirurgia. V tomto odbore v roku 2018 získal aj vedecko-pedagogickú hodnosť docent.

Je členom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti a tiež SICOT (Sociéte Internationale de Chirurgie Orthopédique et de
Traumatologie).
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doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH, mim. prof. je prednostom Neurochirurgickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice. Štúdium na
Lekárskej fakulte UPJŠ Košice ukončil v roku 1985, vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Chirurgia získal o 11 rokov neskôr. V
roku 1999 v tomto odbore habilitoval na docenta. Špecializáciu v odbore Neurochirurgia absolvoval v roku 1993 na Inštitúte pre ďalšie
vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave. Je autorom a spoluautorom desiatok vedeckých prác, garantom študijného
programu neurochirurgia na LF UPJŠ a tiež členom Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti.
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Kolážista, grafik, ilustrátor Emil Semanco sa prešovskému divákovi predstavuje v Galérii Átrium svojou samostatnou výstavou, ktorú
nazval Štyri nočné doby.

Tak, ako sa s radosťou pohral so slovíčkami pri názve výstavy, tak v jeho výtvarnom prejave môžeme vidieť, že sa rád hrá s metaforou a
symbolmi. Doménou Semancovej tvorby je lepenie papierových doplnkov do obrazu, pričom výsledkom sú metaforické výjavy nabité
fantáziou. S obľubou sa inšpiruje antickou mytológiou a biblickými príbehmi. Farebné koláže odrážajú autorov vnútorný svet, jeho snové
predstavy a vízie. Výstava potrvá do 17. augusta.

Semanco priniesol do Galérie Átrium štyridsiatku svojich najnovších diel, na ktorých pracoval zhuba posledný rok. „Koláž je stará
technika, ja ju iba inovujem a reinpretujem. Kombinovaním maľovaného pozadia a výstrižkov si robím svoj vlastný imaginárny svet,“
povedal pre média. Autor sa svojou tvorbou vyjadruje aj k vážnym spoločenským problémom. Odmieta vojny a otvára tému humanizácie
spoločnosti.

Narodil sa 6. 7. 1953 v Čertižnom v okrese Medzilaborce. Vyštudoval kombináciu slovenský jazyk a výtvarná výchova na FF UPJŠ v
Prešove. Umelecky ho formovali pedagógovia Jozef Bendík, Július Machaj, František Patočka, Juraj Kresila, Dušan Srvátka, Tibor Gáll,
Po odchode do Bratislavy (1982) si doplnil vzdelanie v oblasti dejín umenia. Najväčší vplyv na jeho tvorbu koláži mal Tibor Bartfay, ktorý
mu nikdy neodmietol poskytnúť dobré rady.

Semanco začínal ako redaktor Prešovských novín. Po odchode do metropoly Slovenska pôsobil na rôznych postoch v celoslovenských
novinách aj v Slovenskej televízii. Má za sebou rozsiahlu publicistickú a literárnu tvorbu. Je laureátom Ceny Rudolfa Jašíka. V roku 2005
získal medzinárodné ocenenie Egona Erwina. Kischa za obrazovo-dokumentárnu publikáciu Najkrajší kút.

Popri žurnalistike sa Semanco venoval aj vlastnej výtvarnej tvorbe, najmä technike papierovej koláže, úžitkovej grafike a ilustrácii. Pôsobí
ako kurátor, porotca výtvarných festivalov, organizuje výtvarné sympóziá. Od roku 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej, desať
rokov je jej starostom.

Emil Semanco má za sebou mnoho kolektívnych výstav v celej Európe. Samostatne vystavoval na Ukrajine, v Poľsku, Srbsku, Nemecku
a na Slovensku.

Emil SEMANCO

Výstava ŠTYRI NOČNÉ DOBY

trvanie do: 17. augusta 2021

Galéria Átrium, Floriánova 4, Prešov

Kurátor: Dušan Baláž

Twitter

Autor: Televízia TV7
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Rozsiahla analýza národnostnej politiky a vzťahov na Slovensku získala Cenu SAV

8. 7. 2021 | zhliadnuté 62-krát

Za spracovanie rozsiahlej analýzy národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku vrátane historických súvislostí týchto
vzťahov prostredníctvom interdisciplinárne orientovaného empirického výskumu s využitím jedinečnej metodiky výskumu národnostnej
problematiky, získal v roku 2021 Cenu SAV za výsledky vedecko – výskumnej práce projekt APVV Tendencie vývoja etnických vzťahov
na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) – TESS, pod vedením prof. PaedDr.
Štefana Šutaja, DrSc. Na jeho riešení sa v rokoch 2016 – 2020 podieľali vedeckí pracovníci z Centra spoločenských a psychologických
vied SAV: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.; PhDr. Mária Homišinová, PhD.; Mgr. Michal Kentoš, PhD.; Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.;
RNDr. Branislav Šprocha, PhD.; Mgr. Lucia Heldáková, PhD.; Mgr. Lucia Ištoňová, PhD.; Mgr. Klara Kohoutová, PhD.; Mgr. Juraj
Martonyik, PhD. Súčasťou riešiteľského kolektívu boli aj pracovníci Filozofickej fakulty UPJŠ: doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.; Mgr.
Nikola Regináčová, PhD.; Mgr. Mikuláš Jančura, PhD.; Mgr. Barbara Kacerová.

Cieľom projektu bola analýza vývoja národnostných vzťahov v rokoch 2004 – 2016, v rámci ktorej bolo zámerom postihnúť vývoj v oblasti
národnostných vzťahov, stratégiu národnostnej politiky SR, ciele a zámery politických strán v závislosti od etnickej príslušnosti,
demografický vývoj národnostných menšín na začiatku 21.storočia, kooperáciu európskej a slovenskej politiky v oblasti inštitúcií a
riadenia národnostnej politiky, zhodnotenie činnosti a politiky jednotlivých vlád v sledovanom období, vnímanie histórie národnostných
menšín, skúmanie historickej pamäte s osobitným zameraním na historické udalosti s etnickým pozadím (slovensko-maďarské vzťahy,
rusínsko-ukrajinské vzťahy, vzťahy majority a minority, rómska problematika, nové menšiny, migrácia, bezpečie…). Druhým cieľom
projektu bola realizácia interdisciplinárne orientovaného empirického výskumu, zameraného na ťažiskové teoretické, metodologické a
praktické otázky etnicity a národnostných vzťahov (so zachovaním metodických postupov aplikovaných v empirickom výskume z r. 2004).

Samostatnú oblasť výskumu predstavovali interetnické vzťahy. V rámci tejto témy boli predmetom skúmania štyri tematické oblasti, a to
názory respondentov na historické udalosti, ktoré negatívne vplývali na interetnické vzťahy a ich identifikácia. Nasledovalo skúmanie
súčasných interetnických vzťahov, a to: vo vnútri minorít, minority verzus majorita a naopak. V ďalšom bloku boli predmetom otázok
aktuálne problémy ovplyvňujúce tieto vzťahy. V neposlednom rade to boli názory respondentov na perspektívy medzietnických vzťahov.

Výsledky komparácie vzťahov etnických skupín žijúcich na Slovensku v prvom kole v roku 2004, priniesli informácie o hodnoteniach
vzťahov Slovákov k jednotlivým minoritám. Zároveň poskytli údaje o hodnotení vzťahov z pohľadu minorít ako aj hodnotenie majority k
minoritám. Z priemerných hodnôt postojov Slovákov k minoritám bola väčšina vzťahov posudzovaná neutrálne. Pozitívnejšie hodnotenia
vykazovali slovenskí respondenti k českej minorite, naopak negatívne hodnotenia prisudzovali vzťahom s Rómami. Vo vzájomných
hodnoteniach vzťahov bola očakávaná reciprocita postojov, čo sa napokon aj potvrdilo. Vo väčšine vzájomných vzťahov (postoje
Slovákov k minoritám a postoje minorít k Slovákom) sme zaznamenali porovnateľné hodnotenia. Výnimkou boli vzťahy a vzájomné
hodnotenia Slovákov a Rómov. Z pohľadu metodológie je výhodou uvedeného prístupu eliminácia pôsobenia seba-protektívnych
mechanizmov, na základe ktorých jedinci hodnotia obyčajne svoje vzťahy k iným lepšie, ako vzťahy iných k sebe.

V druhom kole zberu dát z roku 2017 v oblasti súčasných interetnických vzťahov, posudzovaných na rôznych úrovniach vyplynulo, že
vzťahy Slovákov a menšín v porovnaní rokov 2004 a 2017 mali pozitívnu tendenciu hodnotenia. Respondenti – Maďari na úrovni
vnútroetnického vzťahu, ho ohodnotili mierne pozitívne, s nárastom pozitívneho hodnotenia oproti roku 2004. Aj maďarská menšina
vzťahy so Slovákmi vnímala pozitívnejšie ako pri výskume v roku 2004, avšak vzťahy k iným menšinám mali zo strany respondentov
maďarskej národnosti mierne klesajúcu tendenciu. Rovnako došlo aj k zlepšeniu hodnotenia vzťahov Slovákov k Maďarom aj Maďarov k
Slovákom. Majoritné etnikum celkovo vykazovalo zlepšenie vzťahov k ostatným menšinám, v roku 2017. Mierne zhoršenie vzťahov k
Maďarom vykazovali Rómovia. Vo vzťahu k minoritám pomenovali najmä problémy súvisiace so spolužitím s rómskou komunitou. Z
hľadiska perspektívy, v horizonte najbližších rokov, vzťahy vo vnútri menšiny, vzťahy Slovákov k menšinám a menšín k Slovákom
hodnotili ako vzťahy, ktoré majú tendenciu k miernemu zlepšovaniu. Zaujímavými sú hodnotenia Slovákov voči Rómom a ich zmena z
negatívneho pásma do neutrálneho. Maďarskí respondenti hodnotili Rómov mierne negatívne a to približne rovnako v oboch kolách
výskumu. Obdobné hodnotenia vykazovali aj rusínski respondenti. Vzťahy Rómov so Slovákmi nadobúdajú v súčasnosti maximálne
neutrálnu hodnotu.

Výsledky výskumu spracované do podoby vedeckých štúdií a záverečných monografií prinášajú fakty, analyzujú javy a udalosti, ktoré sa 
odohrali v slovenskej spoločnosti v skúmanom období v oblasti národnostnej politiky a národnostných vzťahov so zameraním na 
problematiku maďarskej menšiny na Slovensku. Dokladujú príčiny a dôsledky štátnej národnostnej politiky na postavenie a názory 
obyvateľstva, ktoré boli zistené sociálno-psychologickými výskumami. Analyzujú javy, ktoré sa odohrali v slovenskej spoločnosti a 
dokladujú príčiny a dôsledky štátnej národnostnej politiky na postavenie a názory obyvateľstva. Venujú pozornosť aj národnej politike 
Maďarska, pretože mnohé „slovenské „riešenia“, či už ide o vládnu politiku, stranícku politiku, či činnosť organizácií a združení maďarskej 
menšiny na Slovensku, boli ovplyvňované aj maďarskou „národnou“ politikou. Osobitná časť je venovaná politickým stranám a výsledkom 
volieb na Slovensku, vrátane volieb prezidenta republiky a do Európskeho parlamentu. Pozornosť je venovaná aj špecifickým

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/354145654/f53b97a8edab39476fb3?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjgzOTk0NjAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzU0MTQ1NjU0LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.CzJU8HP1IwAZUiF4MHHsQtsGDMbHNTj-oBhikFKtxLE
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9757


Monitora s. r. o. | monitora.sk 13

problémom, ktorých základom je minulosť slovensko-maďarských vzťahov (Trianon, dekréty E. Beneša, autonómia). Predložené práve na
základe systematickej analýzy a komparácie dokladujú faktickú prepojenosť histórie, historických poznatkov uložených v historickej
pamäti a politiky a ich vplyv na národnostné vzťahy a konflikty.

Výsledky projektu boli odovzdané Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na základe Zmluvy s Kanceláriou prezidenta Slovenskej
republiky z 17. októbra 2016 o využití výsledkov výskumu. V prípade záujmu budú podrobnejšie výsledky sprostredkované aj ďalším
štátnym inštitúciám predovšetkým Vláde SR a NR SR, prípadne ďalším zložkám verejnej správy a samosprávy, podobne ako to bolo pri
výskumoch Spoločenskovedného ústavu SAV z rokov 2004-2009.

Výskumné zistenia v tejto komplikovanej oblasti etnických vzťahov je možné využiť pre praktickú činnosť riadiacej sféry, ktorá má vždy
historickú aj prakticko-politickú a sociálnu dimenziu.

Významnou zložkou využiteľnosti sú výskumné zistenia, ktoré tvoria teoreticko-metodologické predpoklady pre vytváranie ďalších
výskumných projektov v tejto oblasti a možné prognózovanie vývoja v oblasti etnických vzťahov.

To, ako etnické zmeny vnímali respondenti, môže byť významné nielen pre poznanie slovenskej spoločnosti (pre vedu, politiku), ale aj
pre vývoj vzájomných vzťahov medzi obyvateľmi Slovenska v súvislosti s ich etnicitou.

Komplexné závery skúmania projektu sú dostupné na stránke: https://apvv-projekt7.webnode.sk/

Text: Mária Ďurkovská, Anna Kalistová

Foto: CSPV SAV

Autor: CSČ - VS SAV
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Pracovala na II. internej klinike LF UPJŠ a UNLP Košice ako sekundárny lekár, neskôr na I. internej klinike ako odborná asistentka. V
roku 2016 habilitovala na docentku na LF UPJŠ v Košiciach. Odboru Diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy sa venuje 22
rokov. Od roku 2013 je lektorkou v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy a endokrinológia. Od roku
1999 pracuje v Centre pre liečbu inzulínovou pumpou pre región východného Slovenska.
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Ortopédia: doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.  
  6. 7. 2021, 21:14, Zdroj: mediweb.hnonline.sk , Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: LF
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Užívateľov za deň: 1.1 tis. GRP: 0,03 OTS: 0,00 AVE: 117,23 Eur 
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doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. je prednostnom Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UNLP Košice.
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa získal na LF UPJŠ Košice v odbore Všeobecné lekárstvo, vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa
získal v odbore Chirurgia. V tomto odbore v roku 2018 získal aj vedecko-pedagogickú hodnosť docent.

Je členom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti a tiež SICOT (Sociéte Internationale de Chirurgie Orthopédique et de
Traumatologie).
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Neurochirurgia: doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH, mim. prof.  
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slová: LF UPJŠ, Lekárska Fakulta UPJŠ
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doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH, mim. prof. je prednostom Neurochirurgickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice. Štúdium na
Lekárskej fakulte UPJŠ Košice ukončil v roku 1985, vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Chirurgia získal o 11 rokov neskôr. V
roku 1999 v tomto odbore habilitoval na docenta. Špecializáciu v odbore Neurochirurgia absolvoval v roku 1993 na Inštitúte pre ďalšie
vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave. Je autorom a spoluautorom desiatok vedeckých prác, garantom študijného
programu neurochirurgia na LF UPJŠ a tiež členom Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti.
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V Átriu štyri nočné doby  
  8. 7. 2021, 14:50, Zdroj: tv7.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: FF UPJŠ

Užívateľov za deň: 10 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 28,89 Eur 

Kolážista, grafik, ilustrátor Emil Semanco sa prešovskému divákovi predstavuje v Galérii Átrium svojou samostatnou výstavou, ktorú
nazval Štyri nočné doby.

Tak, ako sa s radosťou pohral so slovíčkami pri názve výstavy, tak v jeho výtvarnom prejave môžeme vidieť, že sa rád hrá s metaforou a
symbolmi. Doménou Semancovej tvorby je lepenie papierových doplnkov do obrazu, pričom výsledkom sú metaforické výjavy nabité
fantáziou. S obľubou sa inšpiruje antickou mytológiou a biblickými príbehmi. Farebné koláže odrážajú autorov vnútorný svet, jeho snové
predstavy a vízie. Výstava potrvá do 17. augusta.

Semanco priniesol do Galérie Átrium štyridsiatku svojich najnovších diel, na ktorých pracoval zhuba posledný rok. „Koláž je stará
technika, ja ju iba inovujem a reinpretujem. Kombinovaním maľovaného pozadia a výstrižkov si robím svoj vlastný imaginárny svet,“
povedal pre média. Autor sa svojou tvorbou vyjadruje aj k vážnym spoločenským problémom. Odmieta vojny a otvára tému humanizácie
spoločnosti.

Narodil sa 6. 7. 1953 v Čertižnom v okrese Medzilaborce. Vyštudoval kombináciu slovenský jazyk a výtvarná výchova na FF UPJŠ v
Prešove. Umelecky ho formovali pedagógovia Jozef Bendík, Július Machaj, František Patočka, Juraj Kresila, Dušan Srvátka, Tibor Gáll,
Po odchode do Bratislavy (1982) si doplnil vzdelanie v oblasti dejín umenia. Najväčší vplyv na jeho tvorbu koláži mal Tibor Bartfay, ktorý
mu nikdy neodmietol poskytnúť dobré rady.

Semanco začínal ako redaktor Prešovských novín. Po odchode do metropoly Slovenska pôsobil na rôznych postoch v celoslovenských
novinách aj v Slovenskej televízii. Má za sebou rozsiahlu publicistickú a literárnu tvorbu. Je laureátom Ceny Rudolfa Jašíka. V roku 2005
získal medzinárodné ocenenie Egona Erwina. Kischa za obrazovo-dokumentárnu publikáciu Najkrajší kút.

Popri žurnalistike sa Semanco venoval aj vlastnej výtvarnej tvorbe, najmä technike papierovej koláže, úžitkovej grafike a ilustrácii. Pôsobí
ako kurátor, porotca výtvarných festivalov, organizuje výtvarné sympóziá. Od roku 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej, desať
rokov je jej starostom.

Emil Semanco má za sebou mnoho kolektívnych výstav v celej Európe. Samostatne vystavoval na Ukrajine, v Poľsku, Srbsku, Nemecku
a na Slovensku.

Emil SEMANCO

Výstava ŠTYRI NOČNÉ DOBY

trvanie do: 17. augusta 2021

Galéria Átrium, Floriánova 4, Prešov

Kurátor: Dušan Baláž

Twitter

Autor: Televízia TV7
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