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protestmi na slovenských cestách. A to podobne ako tomu bolo v rokoch 2010 a 2020. Minister dopravy Andrej dole, že ho požiadal o 
účasť na rokovaní s autodopravcami aj ministrov financií a hospodárstva, ale nevie garantovať aj ich účasť na stretnutí. Univerzita 
Komenského v Bratislave si vo svetovom rebríčku polepšila o 50 miest. Predbehla ju však košická univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Pre 
rok 2022 bude Univerzite Komenského patriť zdieľané 650 m. Prvé až sedemsto je miesto. Rebríček hodnotí školy podľa reputácie, 
výskumu, počtu študentov naučila učiteľa či pomeru citácií. Najlepšie vyšla univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá je na 
zdieľanom šesť do prvom až 250 o mieste. Najlepšími univerzitami sveta sú tri americké a dve britské školy. Technologický inštitút m aj 
tým univerzity oxford s ten forde, Cambridge, Harvard dva univerzita ich. Dnes. Večer sa začínajú futbalové majstrovstvá Európy druhý 
raz po sebe štartujú na euro aj naši futbalisti. Šampionát sa pre pandémiu posunul o rok. Slováci majú svoj kemp v Petrohrade, kde 
musia takisto dodržiavať prísne pravidlá a fungovanie v bubline sú podľa obrancu Sparty David a Hans k zvyknutí už zo svojich klubov. 
Teraz je len ten rozdiel, že vlastne 2 / hod a ja to vnímam skôr ako pozitívne, že sme tu pokope a teším sa z toho. Je to vnímam určité 
obdobie a viem, že je, že sa to nemusí stavať a nie je to bežné, že tá každý vám, že snažím sa. Snažím sa používať čo najviac. Problémy 
s kolenom už riešia naši naši súperi v skupine a Švédi mali dvoch infikovaných hráčov, ktorí sú v karanténe a španielom bude minimálne 
v úvode turnaja chýbať kapitán osem kíl Busquets. Úvodný zápas na šampionáte odohráme v pondelok proti Poliakom. Asistent trénera 
Marek min dal verí, že sa strelecky presadím, aj keď tá najbližšia šanca, ktorá bude v tom, že že v pondelok proti Poliakom, že proces 
konte siete, ale čoraz dôležité, ale nie aj veľmi dobre a my máme šance, takže verím, že aj gólovo sa presadiť. Na euro štartuje 24 tímov, 
ktoré majú len za postup na šampionát istých takmer 10 miliónov eur. Viac o majstrovstvách Európy si povieme už vo veľkých správach 
relácie naživo. Hosťami Braňa závodského sú hráčsky agent. Karol, čom to a náš dlhoročný reprezentant Martin Škrtel. Cestou čase 
sobotu ešte dopoludnia bude pekne horúcou o 24 na severe do tridsiatky na juhu, ale postupne od západu sa to začne mračiť. Sme na 
nás čaká. Podľa našej metódy hru Miriamy ružovej v noci zo soboty na nedeľu, keď očakávame príchod studeného frontu, prinesie 
premenlivú oblačnosť, hlavne vo východnej polovici zrážky, či už prehánky, alebo aj búrky. Ochladí sa, začne fúkať silný vietor od severu 
na teplomeroch budeme mať iba 15 až 16, na severe smerom dole, na juhu. Možno niektoré lokality majú. Stredoslovenská urobia ešte 
letný deň, to znamená 25 stupňov Celzia a môžme ísť na cesty a držal na auto čisté. Môžeme vyraziť na cestu. Dopravný servis a 
cestovanie na maximum vám prináša OMV OMV. Energia pre lepší život prizerali aj po 12. hlásite nehodu na vjazde do Košíc na 
Jednotke od Prešova, kde sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. Blokovaný je ľavý pruh. Cestárov máme pred Vianocami nad Bebravou 
od hradišťa a za zubrov hlavou smere do Rače. Doprava je tam púšťa na striedavo na obmedzenie v hlavnom meste už upozorňujete vy 
v Bratislave lyžovať na obrane, ale aj dať? Ďakujeme za hlásenie. Ďalšie obmedzenie máme na Jednotke. Prívod Kuciak smere do 
Serede. Odstavené nákladné auto zavadzia. Rátajte so zdržaním. Zdržíte sa s týždennou na krajinskej pred mostom v smere z 
bratislavskej. Ďalšie odstavené osobné autá máme v Nitre. Na kruhovom odjazde pri Jaguar je odstavené nákladné auto a na ceste sú aj 
padnuté plechy a odstavené osobné auto zavadzia aj na jar jednotky začal radiť sami v smere do tirolských Nemec mobilný radar jazdí 
vlak sýrsky Novej Vsi a okolí. Pozor na policajný gól v radar máme v Komárne, na bratislavskej obojsmerne merajú Demandice 
obojsmerne vo vyššom Kubíne v oboch smeroch a rovnako aj za Muráň v smere do tisovca. A tento radary posledný. Ľuďom mohlo byť 
lunárny rok od volieb rozhodli riešiť. Ďakujeme. Merajú skúsene obojsmerne. Hliadka je v Dolnom Kubíne na ulici, ale ja ale slobody pri 
Tescu smere na nemocničnú na vjazde do verné raz Hranovnica v Spišskej Belej smere do slovenskej. Psy a hliadka je aj v Košiciach. V 
smere do dolín sa jazdite opatrne. 808 104 144. Dopravný servis nádržou na auto čisté môžeme vyraziť na cestu. Dopravný servis a 
cestovanie na maximum vám prináša OMV OMV. Energia pre lepší život v triezve a nevyhrali teraz je úžasný 1000 EUR odhodlali vložili 
SMS s textom z našich zložením si myslím. Deväť. Zdvihol telefón. Na tichom som sa. Mamy zlanárili, len zvažuje aj Chile 1000 eur za 
jednu SMS. Dlh vy váhu nás vyhral až ohromné peniaze vzdal vývoja. Zima vraj povedali ľudia, čo je na zväze medzi 99 centov za 
jedného dňa nájdeš najmä v rámci. Ňu zálusk naživo si. Mesiac futbalu sa práve začína zápasom Turecku Taliansku. V Ríme sa dnes 
otvára futbalové EUR. Že kto bude trvať mesiac a zápasy sa odohrajú hneď v 11 mestách. Titul obhajuje Ronaldo so svojím 
portugalskom. To, ako dopadnú naši skupine, aj nás čakajú Španieli, Švédi a Poliaci. Ako si s nimi poradíme? Vybral si tréner parkovísk 
to najsprávnejšie možné zloženie mužstva na čele s kapitánom a lídrom a Mexikom. Kam to môže týmto týmom až dotiahnuť a čo to 
všetko bude znamenať pre náš futbal a pre našich futbalistov? O tomto všetkom sa budem baviť dnešnej relácii jednak so známym 
futbalovým agentom a potom sa k nám pripojí aj bývalý kapitán našej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel. V prvom rade ale vítam tú 
našu by ukazovateľom. Tá je futbalovým agentom a takisto je majiteľom medzinárodnej futbalovej agentúry Stars and France. Karol, 
dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý výsledok. Naopak my ďakujeme, že ste prišli. Je to príjemná príležitosť a takto porozprávať a aj sa pozrieť 
do ho do pozadia toho toho veľkého futbalu. Takže ešte raz jedno medzi tým, ako sa spojíme s Martinom, etapu stekajú, čo robí takto 
futbalový agent o pár hodín pred začiatkom majstrovstiev Európy? Tešíte sa na to? Áno, veľmi teším. Určite na to vnímate. Pokiaľ máte, 
tam má vlastné mužstvo, vlastných hráčov, aj s čím sme my máme vlastných hráčov v štyroch rôznych. Krajinách, ktorí sú na 
majstrovstvách Európy, tak sa o to viac tešíme, ale ani samozrejme kvôli Slovensku. Žijeme s tým, aj keď sa týka tých futbalovo biznisu 
to nejakú kontinuálne. Celý celý rok nám začína oficiálne France roku. Začiatkom júla. Už teraz pripravujú všetky veci, transfery. Na to 
niektoré kluby čakajú, niektorých ľudí už teraz uzavreté. Čakáme, ako sa vyvinú veci. Veci na mesto sa Európy aj tak áno, aj závisí to. 
Samozrejme, len kiosky. Úrovni sa bavíme, lebo deväť najväčšie kluby, ako ste videli, niektoré už teraz popísali hráčov pred 
majstrovstvami sveta. Takže ak to neurobí, tak oni presne vedia už ktorých hráčov susedových počas celého roka a urobia to rozhodnutie 
už pre mesto. Strane. Robiť rozdiel, či to bude s 10 miliónov pesos 30. OK rozumiem, no ja sa k tomu ešte dostanem aj v tej druhej časti 
relácie, kde sa budem si tam sme pýtate na túto zákulisí futbalu, ale predsa, že čo s týmto všetkým narobil a pandémii ako vy tu? Čo s
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tým narobila? Narobil. Koronavírus ako koróna je dosť. Narobil obrovské problémy. Keď to mám vyjadriť % ročne, tak ich počet transferov 
na celom svete klesol skoro 70 % 70 %. Menej hráčov sa predalo z jedného do druhého mužstva atd. áno, áno, kniha a je to jedine kvôli 
koronavírus. Takže hlavne finančnom vyjadrení. Dekubity utrpeli veľký sok na Slovensku, ale aj na celom svete a to ovplyvnilo ako celý 
ten náš futbalový biznis. Letcami hráčov, ale zozname, že ceny hráčov. Skôr to bola moja druhá otázka, lebo presne pred rokom už videli 
tie astronomické čiastky, ako tam to stúpalo, že už keď ste aj 100 miliónov, to pomaly bol. Akože idem na kávu a samozrejme preháňam 
trošku, ale naozaj sa to vyšplhalo. Aj s týmto to niečo spravilo. Ja si myslím, že tí hráči, ktorí majú úroveň 100 000 080 miliónov, budú aj 
takéto transfery aj tento rok, lebo proste hlavne v anglickej Premier League, kde je tá finančná situácia t ako je trošku horšie. Ale Kuby 
majú stále obrovské zdroja peniaze a určite uvidíme takéto v takéto transfery. Takže tá cena týchto hráčov tých najlepších na svete to 
stane, keď so som drzý, skôr by som bol hovorilo o transporte. Zrodilo milión Európe 100 002 000 003 milióny tam a tie menšie kluby 
majú oveľa menšie zdroje, takže tam majú ozvenu práve preto, lebo však v sebe tam však neboli, alebo teda ich bolo veľmi málo a už sa 
už sa dostanem aj k tej k tej téme majú dbať na ceste a krv. Aj my máme takéhoto 80 miliónového hráča, lebo stámiliónové hráča na 
Slovensku ako ja si myslím, že iránske mňa bol. Taký je na tejto úrovni hej, ale viete, 18. 0 Ihráč vtedy, keď niekto ochotný za to zaplatiť 
80 miliónov. A zrejme a jednak aj keby bol ochotný stále ten klub, ktorý vlastne oprava pod rozmohlo musí opustiť, tak zle stane, tak sa 
môže stať, že banka bude, ale nebude súhlas klub Harvard, že tieto veci trošku fungujú inak ťa komédia niekedy prezentujú, lebo aj keď 
tá verejná mienka je strašne silná u nás turnaja, keď niekto agentov, ja poviem, že ho ich Fico hráčom a záujem raz juventus alebo 
armád hocikto a za 10 miliónov išlo na udržali aj, no mnohé. Nie je to také ale zas také jednoduché. Rozumiem dobre, no tak s poďme 
poďme k tomuto. Neviem či už v Martine s nami. Myslím si, že áno, tak lekárov. Hoci slúchadlá na seba a teda vítam do našej debaty aj 
nášho bývalého kapitána našej futbalovej reprezentácie, futbalistu Martina Škrtela. Martin, príjemný dobrý deň do Turecka, ďakujem. 
Dobrý deň, pozdravujem vás určite aj Karol celé, usmieva sa, i keď to deväť, ale cestou cesty cez bruško, no k sebe páni hneď takto. Kde 
už keď sme všetci traja spolu? Také tvrdá otázka na úvod, tak povedzte, čo hovoríte na ten náš? Tým nám na to, čo čo vybral tréner 
Štefan Markovič, tentokrát aj samo zmes asistenta mi balíku mi dalo ma sa mu zobákom. Tentokrát malo dve či tri mesta viac. Neviem 
presne, koľko to býva. Presne 26. Walker môže začať a potom Martine, ak je to v poriadku a moc nás na to pozerať. Ako Martin hľadiska 
ako agenta, aj aj keď ma fotiť s tým súhlasiť. Premiér sa snaží vybrať iba 3 6 hráčov, čo je mu do systému vyhovuje. Takže preto 
obrovský rozdiel medzi reprezentáciu klubov úrovni, lebo keď som trénerom klubu, ak vyberáte podľa rozpočtu, vychádza z celého sveta. 
Ak máte veľký rozpočet, už iba čo chcete a o tom. Takže ale pre mňa môže vybrať len hráčov, ktorí ma domu prispôsobiť systémovo zo 
systému dostať hráčov hej, ak z týchto vybral, ako nie. Sme taká veľká krajina by sme si mohli vyberať, ak môžem s nesúhlas s 
niektorými vecami nesúhlasím, ale je to rozhodnutie premiéra. V aj vy ste povedali, že čo by ste vy inak riešili. Osobou vojny, zníženia 
skoro tých veciach, ale určite, ako si myslím, že niektorí hráči by tam mohli byť ešte raz. Je to veľmi ťažké pre pre na obe rozhodovanie 
rozhodnúť dobre dobre. Rešpektujem aj takúto odpoveď. Na rozdiel od vás. Karol Martin ale zverejnil v predvečer. Tak teda pred svojimi 
fanúšikmi je pred verejnosťou je tu jeho ideálnu nomináciu. Tu jeho dom zostal. Tak Martin, teda pýtam sa aj vás, čo na to hovoríte? 
Samozrejme, najskúsenejších v tíme do kapitán Marek Hamšík, Juraj kúskami, Milan Škriniar alebo brankár Martin Dúbravka a ďalší 
ďalší ďalší. O iste teda ako vy vidíte ten výber trénerov a kde keby ste boli vy tréner bez toho, aby sme teda samozrejme, sa nejak 
navážali v úvodzovkách do do pánov tankový čaju asistentov, kde by ste šli do objeme polemiky, o koľkej nominantke vybavovať? Od 
vždy boli a budú. Ale dovolenkárov, keď povedal, že tento áno, je to zodpovedný za to mu doma určite pretaví. O to, akým štýlom tomuto 
bude fungovať. Aj pilot bude hrať a oblasť iba do domu. Páchateľ a samozrejme o ju zabúdať na to, že keď teda je iný vážny 
každodennom kontakte, čiže o najlepšie najlepšie vied a teda tie dva týždne alebo koľko z nich strávilo na tých ľudí na konci mať 
odkladný ktorý hráčkam kontajneru je lepšia. Samozrejme, že o nejakom veľkom vyjadrenia, keď o jej nejaké tipy, ale bola opäť aj 
vojačika, mohli by tam nemuseli a hľadať nájde zdroje. Väčšine to tak bolo. Aj ako vy, čo vlastne orgánov dajaké 2 3 mená, čiže o, ako 
som povedal vtedy dať o. Podľa môjho názoru členmi, čo je totiž ale to stanovilo podkovy je ďaleko od domu. Nemal, nemal takú, ako ako 
sme boli uňho zvykom byť už to bolo v klube alebo to bolo OK len tak. Ja si myslím, že hráči sa naplno teda áno a bude tam veľmi veľa. 
Veľa príležitosti nedostal. Aj o tento rok. Tomu sa vybral dieťaťu evidoval podnik. Ja pevne verím, že o Američan dostane. Tak no veď len 
deti, syn sa nedostali. Je aj tak teda samozrejme, viacerí z tých hráčov, napríklad hradu, sa o tom písalo v médiách. Matúš berú 
vydarená sezóna aj aj v Holandsku alebo Albert Rusnák ten istý dva americká liga. Ako komentujete toto? Karol potom Martin. Ja sa 
snažím na to pozerať objektívne a ako sa týka obed Rusnáka som nesledoval sezónu, ale aj sa týka Matúš sebe. Raz som kopať 
sledoval, videl analýzy dát a všetky a mal vynikajúcu sezónu. Ako môj subjektívny názor, že mal by tam má byť v reprezentácii a viem, že 
on on podriadil úplne všetko k tomu, aby sa na to mäso z Európy dostala. Preto je trosku len pre ňu aj sklamanie. Rozumiem, no Martin 
tam z pán premiér Andrej Danko, vy, čo okrem iného povedal, že čo sa týka, teda na Matúš zaberá tak, že sa mu to oznamovalo. Asi 
najťažší je tu sú v podstate jeho slová, lebo už mu to musel oznamovať druhýkrát. Podobne ako pred piatimi rokmi platí ale to, čo hovorí 
Karol. Takisto platí, že aj vy ste ho tej svojej nominácii videli, dobu bude bude chýbať. Myslíte si tej zostave? Matúš Vallo gól do rúk 
ľuďom a ak máte ponúknuť o nejakom do vtedy, keď je to aj negatívne rokmi a to je tutovka, tomu nepríjemné. Priemere ľudia od utorka 
odhalilo, až sa stručne v Martine majte sa na si, ligu by sme to prerušili. Skúsim navrhnúť ešte raz. Nebudú to na Slovensku sa trošku 
kazí tajné tajné ten signál, ale to nič. O chvíľku sme o chvíľku okruh sme zasa spolu vo vysielaní. O tom ja nemám záujem Martinovi 
dopovedať celú tú celú tú myšlienku, ale lekárov, napríklad taká vec autom sa slnku strašne často diskutuje. Ešte kým sa pritom mužstve, 
že zdá sa, že strelca a teraz nemyslím Dávida strelca zo Slovana, lebo podľa tých informácií, ktoré mám, tak je zranený, ale že toho 
strelca nášho akoby sme stále nenašli. To hrotového útočníka ju. Vidíte to aj vy ako problém našej reprezentácie, alebo, že máme typy 
hráčov? Len len čaj nedosahujú tie výsledky, aby mohli na tej medzinárodnej medzinárodnej úrovni hrávať, alebo čím to je? Nejako je to 
pravda, ale nemáme to len my problém, ale nás má s tým problém ako celá Európa. Napríklad aj Nemci a Island, že nie, nie, nie sme 
sme. Nie sme výnimkou, nejakou hej porovnateľné s aké veľké národy a ako k mestu do futbalu hrali dosť ich kvalitných útočníkov aj na 
reprezentačnej úrovni. Aj tak, že my máme s tým tiež problém, ako aj ako aj pozície ľavého obrancu, takže to sú také veci v celej Európe.
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Proste tí útočníkov relatívne málo, preto sú takí drahí a niektorí hráči nedostanú sa von, ako aj proste boženík oni potrebujú a čas na 
adaptáciu niekedy rok aj dva, aby sa dostali do toho. Futbalové to obrovský krok niekedy zo Slovenska do aj keď do slovenskej ligy je. 
Tempom kvality hráčov áno. Takže a ešte k tomu ešte, keď sa nám zranenia aj dvaja útočníci, tak to je oveľa väčší problém a preto pre 
ne systému si poradiť. Možno zmeniť systém alebo prispôsobiť tomuto útočníka. No Martin Jedinák dopovedzte, kde som vás takto 
prerušil kvôli tomu spojeniu. A jednak môžete tiež presne na to zareagovať, lebo ja som ešte chcel aj pretekárovi kontrovať zas. Na 
druhej strane máme fantastických obrancov vrátane Martina Škrtela alebo Milan Škriniar a máme vynikajúcich hráčov. Treba v strede 
poľa, kde nehovoriac o kapitánovi Marekovi Jánošíkovi. Povedzme také, veď nech sa páči, Marty hovorí oddychu Marošovi, že nebolo to 
príjemné, keď k tomu, aby o rýchle góly a mali hovorím. Ale pre mňa dopadlo to, ako sa rozhodol a tak, že nemá na svoje dôvody a byť 
tomuto mužstvu obeťou. Matúš a dajme tomu konkrétne, čiže nie je zakotvené v, aby sme tomu mali rešpektovať auta neho NATO 
doplniť. No a keďže už v minulosti vieme, že že o len takémuto viac vždy málo takých kvalitnejších to využilo bankou alebo o bod je 
pevnejší, vrátil k tomu, ako lakovať, dátumu, požehnať, že väčšinou väčšinou hlavne také, sme ho aj krotí proti tým väčším alebo len čo 
len pacienta k lekárovi a dať len na zabezpečenie obrany a pokúšať o nejaké to. Niekedy chodí do piči. Myslím, že táto moc nezmenilo. 
Niečo také by to boli mohli čakať alebo teda o ktorej rokujú, už neuvidíme. Za to mal privádzať také trošku s na svojej otázke smerom na 
Karla, že s ja si pamätám, že tam bola nejaká historka, ktorú ešte súvislá dokonca s majstrovstvami sveta. A teraz? Pýtam sa to preto, 
lebo sa tu rozprávame o tých strelcoch, ktorí majú dávať góly. Sú dane. Vy ste tam sľúbili tým hráčom, že teda niekto tri góly, tak to 
dostane od vás nejaký nejaký dar. Alebo čo môžete? Môžete vôbec o tom hovoriť takto verejne? Ak áno, tak samozrejme by som rád 
počul, že o čo tam išlo, ako to na napokon aj dopadlo, bola taká sranda. Najskôr k, ale skôr a skôr by som teraz analyzuje to aj tá 
historka. Pomoc aj vy hovoríte a v Markíze a našou úlohou agentúry je to proste udržať tých hráčov čo možno najlepšom v tom má v 
rámci tej forme jasné, tento všetko toto a veľakrát je hrať nehrávajú, tak musíme vyriešiť. Situácia by pán 11 aj roky hrávali aj bez nich. 
Ani tréner nezoberie vás do toho? Jasné. A to bol prípad práve ohľadu tie historky. Výroba Vitteka pevne sa nechválne. Veď aj keď 
hrával v Olympique Lille, teda nehralo. Mňa tréner Weiss nepovedal sukne vyhrávať, tak nezobral na svete sveta, ak by sme ho je, to 
riešili ako fakt. O tri mesiace a na posledný deň sme nám podarilo proste Turecku nejaký angažmán zohnať, aby začal hrávať pravidelne, 
hral, hral ďalej. Góly z nás sa svet a na to, že to je tá historka, že možnosti veľa ľudí pamätá, že Stano ste z tak dal päť gólov v kvalifikácii 
a to bol nastať a som povedal chalanom na zraze, tak cesty, keď tri góly len zo sveta, tak radostne som nazad. Agentúry proste liniek 
auto, hokej, že aké auto, tak normálne auto ako osobné BMW či Mercedes. A myslím, že práve Marek Hamšík sa pýtate prečo len cez 
tak, ako keď niekto dá od nás ja dám tri góly alebo niekto Martin Škrtel, že presadili mala mať, aj keď je mi ľúto, ale dohadovať. Hovoríte 
na tieto informácie ku mne, do ich človekom, aj keď by možno vedel naozaj letné v noci na dnes sme. Dali ste boli v nesprávnom krúžku. 
Asi v tom momente, keď toto sa takéto dialo, nepamätám presne, ale len z rozmaru do toho. Veď predsa je sloboda. Áno, máte pravdu, 
teda tri góly dostať hokej a preto ja hodili cez sa pýtala na štyri len na takto D4. Ten si môže vybrať, ak auto chce výborne a bez dohody, 
ktoré sú, už začínam šípiť, čo sa tam udialo, pretože podľa historických prameňov a spomienok si tak dal štyri góly a proste presne to tak 
bolo, dodal. Dva Farkas roka potom talianskom meste ten tretí gól a potom o štvrťfinále proti Holandsku a 02 0, ale ja som už bol vlastne 
na Slovensku som pozeral zápas, ja vidím 88. minúta. Pravda, že som my sme ten spamätať. Marek vozidlá kopať penaltu vidím zábery, 
ak by tu niečo svedka a už berie loptu a šiel starý slov toho, lebo sme hovorím, hovorím, aj tak nám to nepomôže. Na sedenie dávali len 
v Rakúsku odpískal a za 10 minút mal esemesku dňa z červené sekty turbo. Takže bolo tak potom áno. Dva roky na to jak dosť, o 
slobode, slobodu. Druhí sa dali. Čo na to hovoríte? Bar tým, čo radikálov vychladnúť alebo Igor kolegami? Bolo by to malo? Áno, vidíte, 
že vám ako brankár je dominantný. Zistilo, že im povedal, že ľudia tipe konto jedno dvere nie, ale vždy tam. Už som sa pýtal, či to chcete 
povedať to. Povedali ste o tom medzi na ňu pamätal. 10 16 nás roky. Zrazu som mal esemesky, volania, teda nejaké motivácie, aké má. 
No chlapci, nerobíme teraz tú chybu. Držím vám palce, ale už nič ani hovorí. No dobre, ale už je 2021 euro, 200 euro 20. Tak čo sú tam 
nejaké motivačné niečo? Raz teraz už bolo zastaviť a teraz sme dobre, ale potom zasa potom zasa a to je vlastne otázka na Martine. 
Som sa vždy vrátime k našim chalanom, ale Marty ja som sa zaňho pýtal, že ako sa máte v tom Turecku. Ja som zachytil vlastne aj ja na 
prelome rokov, že ste mali nepríjemné zranenie, niečo z niečo s achilovkou alebo alebo čo to bolo? Povedzte, ako ako sa máte, ako sa 
darí. Ďakujem. Voľby do neho, už je to len problém. Je o päť rokov, čo som mal, opäť ju. Nebolo to príjemné bývanie a to je ďalšia 
účinná. Je najhoršie mojej kariére, ale o vláde už uplynutím toho času. A opäť opäť je lepšia, som začal aj ja za ním dom na ihrisku s 
loptou, čiže zatiaľ všetko prebieha ako má. Verím, že je. Prognózy, ktoré mi doktori dali, že po nejakých iné, keď som mala a opäť 
maľovať, bol to napĺňa. Je vonku, bol. Predať bude môcť už dobre. Strana počuť, že hovoríte, že trénujete, takže minimálne už niečo sa s 
tým dá. Akom objeme hovorím, keď vedľa mäkké vojna, aj keď k vlaku a o druhom o tom bavili, o nemohlo byť. Ale môžem, môžem 
bojovať do odchýlky môže behať, aj keď ako padol. Ópia o robiť nejaké zmeny smerovať aj zaťažovať. Takže ja som bol Matej Varga, ako 
to bolo pred piatimi. Takisto o jedna obrade vláde komplotu tej rekord, keď Jane komplikáciám alebo nejaké ťažkosti a zatiaľ aj podľa 
mňa podľa mojich podpisovať dodatok, to ide všetko tak OK, z daní. To znamená, že na budúci rok na tú sa dejú len na kávu aj na vás. 
Totiž kde vás uvidíme v Turecku aj uvidíme tak, že je otvorená, ale trošku trošku na to pozerám do iného uhlu pohľadu. Ja mám len 30 
rokov a to môj kariéra sa blíži ku koncu a o tom na odlet aj na toto bude potom o tom futbalovom živote a vôbec im jedovatých. Mnohí 
venovať rodine a nech v nejak nejak tak odpor treba aj to menovanie a koľko veľmi vážne a aby sme to nejako komplikovať, že ak je teraz 
do úplne úplne do poriadku, aby som bol mu pripravili hlavne na plnohodnotný život. A pridajte bane či pri vyššej úrovni, tak to bude len 
tak sa pýtam Tiger Woods, aké sú tam, aké sú tam s Martinom? Šanci sa stále počúva, teda sa stále je tu s nami. Ale čo to je? Aká je 
šanca, že by zostal v Turecku? Alebo ja neviem? Nebodaj na Slovensku sa vrátil? Nemám. Nepoznám názor, kedykoľvek toto zasiahnite. 
Martin teda áno. Martin zmena 12, lebo my sme o tom diskutovať už pred sezónou, keď bol zdravý a som podal ja. Urobím to cez vtedy. 
Sa rozmeniť, cez ale hrať alebo nie, ale o meste patrí do noci generácie hráčov, keď proste nejak cez nejaké zranenie, proste mu 
neprijme, nič neznamená. Pokiaľ môžem hrať a bolo presne to achilovkou zem z preto mužstvo robiť všetko a platil to do tej, do tej, do tej 
prvej fázy, kým sa toho roztrhol. Takže mnohé, dokonca taký remízový zápas tuším vtedy, ak si dobre pamätám s novým či Martinom a
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každý dolet 2 2 tomu bolo v takom prípade nám nedarilo. Toto je úspech sme mali mať. Okrem. Bohužiaľ, bohužiaľ, dopadlo to, ako to
dopadlo aj ten mňa jednoznačne len na ten hovorí ako o má krásnu kariéru. Mal šťastie aj zostanú, lebo niekto kariéra vtedy, ak aj
väčšie. Aj u nás sa to v akom finálne vyvíjalo krásnych zdá, že zdaniť. Z Liverpoolu dosiahol Turecko aj ide. Zranenia sa mu vyhýbali, ako
on sám. Hovorí sa proste, aby bol potom ocitne ceste zahrať a postup rozumiem, rozumiem, netreba to siliť, no dobre, ale možnosť,
keďže už sme to tu otvorili. Možnosť možno vy myslíte Karol nejakú zaujímavú motiváciu sezónu verí zase v Martine už spomínal buď je
čisté kontá obrane, nejaké zásahy a budeš to už nechám na vás dvoch, aby ste sa na túto tému dohodli. Poďme teda naspäť. Páni
akúkoľvek, hráme prvý zápas pondelok. Ak sa nemýlim, máme máme v skupine, do ktorej sme nastúpili Poliakov, španielov a budú
trošku vypadlo. Poliaci a Španieli, Švédi sa jedinou. Ja ešte že tak to také ako ako takúto. Komentujete tú tých našich súperov? Karol,
potom Martin a tú možnosť, že čo tam možné my vlastne uhrať. Turnaja, ale špecifické, tak zle. Vraj sa na jeden zápas a po niekedy pre
mesto. Teda veď my v meste mužstva stále výhoda, lebo proste môžu prekvapiť. Určite môcť obnoviť v elitnej iskra počas týchto veľkých
turnajov Zemana mužstvá prekvapili aj ako stačí pozrieť aj na nás na majstra sveta. Oboma nerobíme ako pred štyrmi rokmi? Áno,
prekvapila. Postúpili so sebou ďalej zo skupiny, tzv. určite možné prekvapiť. Tá skupina nie je taká ťažká pre mňa osobne subjektívny
názor. Tejto hrane s tým budeme Španielskom vlastne posledný zápas môže byť zas výhoda, aj keď je možnosť. Nemci budú mať v
rukách postup zase iný zápas môže byť. Aj to by určite zaujímavé. To dokonca všetky tri zápasy rozumiem, no Martin vy poznáte všetky
tie týmito. Tipujem, že je niekoľko zápasov tam bolo vo vašej kariére. Navyše poznáte chalanov aj trénerov, tak povedzte, načo ten tým
má a zároveň ako vidieť aj tých súperov v tej aktuálnej forme, v ktorej sú ako vyžadujú. Skupina je taká čudovať, že alebo že mohla byť
oveľa ťažšie, ale jeho mohla vysielať januára. A už je najväčší favorit i Španieli, ktorí svojich DPH majú tam problémy, im bankový dom,
ale boli aj neochotná a len o juniori Amerike kúpi nemôže. Turnaja mala o tom, že ďalšiemu to, ako sme my, ako sme vedieť ako dobré
ho ako uliaty, tak bude závisieť od momentálnej kolená na tom ihrisku a možnosť ochutnať. Samozrejme, že o podľa mňa nemožné
nemožné. Hrade alebo o ochrane otvorenú partiu nad vojny proti odfotiť. Lenže vtedy ten najužšiu takú taktiku, aby aby to oplatilo. A ja
som presvedčený, že je veľa a pri vode nejakých okolností prípadu, kedy sa kvalifikovalo aj do ďalšej fázy, dotknúť asi taký ako obísť
základný cieľ. Dá sa povedať alebo alebo skôr teda či rovno ciel, alebo lesku. Taká túžba, ale je to to podstatné. Určite tak, ako by to
nemali obaja mať na to, aby sa im darilo. Že jasné na mať vo Francúzsku. Dúfam, že o takých mal do nejakej je len o malý. Keď reálne
rokmi, keď bol o ďalšie pády reálny a kedy sa to podarilo v Mikloškovi bol, teda o tom už nikdy neviete. Ono to trošku zhode okolností by
tomu pomohli aj ďalej. Ale keď už nemôže prekvapiť proti povedzme z jasnému favoritovi, určite tak ako ho už podarilo zdolať panelová,
ako keby ten prekonal nepodarilo aj on. Bude to nesmierne ťažké, ale je to ja. Verím, že ju tomu bol, o bude fungovať a ako chcem, aby
fungoval, aby nám priniesol vítanú ten cieľ postup z tej skupiny ďalej určite totálne ľudí je hocijaká ako reálne strana, tomu málokto naň,
ale stále je tam tá túžba. Z úst, aby sme postúpili nejakým spôsobom. Negatívne ste máme dobrú skupinu alebo sa dokonca včera som
sa vrátil z Budapešti. Ja som bol ešte s Marko nosím čerpať ten Maďarska. Mne nás klient a oni majú skupine Francúzsko, Portugalsko a
Nemecko a tam tí ľudia rozprávajú, že pokiaľ bude mať trošku šťastia, tak postúpia, tak zrejme prišli len dvaja hráči. Ako idú ďalej s tou?
Jasné, jasné a zrejmé, ale určite to ťa ani ľudí. Taká túžba je, aby sme, aby sme žili rovnako, postupne oháňali, dobre hrali a len čisto pre
informáciu. Samozrejme, kdekoľvek sa, kdekoľvek sa to dá nájsť, ale keď už, aby sme to mali komplet, no tak postupne to bude vyzerať
tak, že to, čo som spomínal dva zápasy v Petrohrade pondelok proti Poľsku, piatok proti Švédsku, hovorím o budúcom týždni, no a potom
sa presúvajú naši naši chalani dostavili a tam budú hrať proti Španielsku. Ten posledný zápas, teda kde? Zaujímavé? No bez. Pýtam sa
i, že kto to vyhral? Voľby obidvoch vás ale ešte predtým, že čo obec hovoríte na ten formát, ktorý tu máme 11 miest, pričom teda tie tie
záverečné dva zápasy bolo v londýnskom Wembley. Ako to vnímate? Karol je to niečo nové, je to proste atraktívne, aj keď s Ruskom.
Myslím, že niektoré mužstvá tým zvýhodnená, lebo majú na vlastných napríklad Španieli, baniam, Maďari, ale on všetci ako proste majú
obrovské výhody v tomto smere. Ale je to niečo niečo nové a uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú. Ako ľudia akoby na trakcie Marty.
Vyzerá to ako teraz. Naozaj sa, že majstrovstvá Európy, lebo sú po mnohých mestách krajinách Európy? Áno, o rok na to zvedavý, ako
to ako to bude fungovať vlani. Hľadiska toho, že mne drieme denne. Aj krajiny majú kole, ale dobre obídu, majú rôzne obmedzenia, sú
tam rôzne komplikácie a my to, kto ju pestovať domov, pocítia na vlastnej koži, keď je na víkend, keď vodou k od leta sa ukrývali okolo
toho dosť veľa dosť, no ale ja od neho ale je a kedy kam a za seba vyjadriť tak ako zákon to takého formátu, ako inak do politiky povedať,
že by tam ako boly v jednej krajine a prekonal viaceré štáty,

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 7

Na hodinách dejepisu sa história ohýba aj dnes  
  12. 6. 2021, Zdroj: Denník SME, Strany: 8, 9, Vydavateľ: Petit Press, Autor: Peter Getting, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vytlačených: 27 152 ks GRP: 5,25 OTS: 0,05 AVE: 11799,99 Eur 

Rubrika: Víkend

Učebnica, ktorá prináša len interpretáciu dejín, by sa mala považovať za podozrivú

Deportácie Židov zo Slovenska sa začali 25. marca 1942. Skupina umiernených politikov vedená Jozefom Tisom považovala deportácie
za vec radikálov a ostávala pasívna, píše sa v súčasnej učebnici dejepisu.

Učebnicu používajú tretiaci na gymnáziách a stredných školách, vyšla už v treťom vydaní v roku 2019. Patrí medzi viaceré učebnice
dejepisu, ktoré schválilo ministerstvo školstva a nachádza sa v Databáze didaktických prostriedkov, ktorú nám ministerstvo predložilo.

Na uvedený citát z učebnice má kritický názor historik holokaustu Ján Hlavinka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
„Považujem ho za nesprávne sformulovaný aj faktograficky nesprávny. Prezident Jozef Tiso nezostával pasívny, napriek informáciám o
tom, že nacisti masovo vraždia Židov na okupovanom území a napriek všetkým intervenciám a prosbám, deportácie Židov nechal spustiť
a ešte ich aj otvorene schvaľoval,“ komentuje.

Hlavinka upozorňuje na neslávne známy Tisov prejav v Holíči počas deportácií. Tiso sa vtedy vyslovil, že zbaviť sa Židov je príkaz Boží.
Podľa Hlavinku to bol prejav podpory deportácií a jednoznačný signál všetkým, ktorí ich realizovali, že za nimi stojí. Navyše, na
deportáciách sa nepodieľali len radikáli, ale aj ministerstvá a úrady vedené takzvanými umiernenými ľudákmi.

Nie je to jediná sporná pasáž. Autorom učebnice aj jej odborným garantom je historik Róbert Letz. Renomovaný americký historik James
Mace Ward ho radí medzi historikov, ktorých práce „ovplyvňuje katolícka a nacionalistická agenda“. Učebnicu posudzoval Ján Bobák,
ktorý pred pádom komunizmu pôsobil v Ústave marxizmu-leninizmu a po revolúcii obhajuje vojnový režim.

Dnešní tretiaci na gymnáziách sa môžu učiť aj z ďalšej učebnice dejepisu, ktorej je Letz spoluautorom, tú takisto schválilo ministerstvo. V
nej sa rovnako zľahčuje zodpovednosť prezidenta Tisa a ďalších politikov Hlinkovej strany za zločiny proti ľudskosti.

Ministerstvo sľubuje zmenu

Učebníc dejepisu majú dnes školy k dispozícii viac, no donedávna používali aj tretiu Letzovu učebnicu dejepisu nazvanú Slovensko v 20.
storočí. Učili sa z nej deviataci na základných školách. V poslednom vydaní vyšla v roku 2002. V nej sa regulárni vojnoví zločinci
označujú ako „údajní“, Tiso vraj nevedel o pripravovaných deportáciách. Zľahčuje sa v nich rasistická podstata režimu a spolu s faktmi sa
žiakom podkladá aj dobová propaganda. Ako „dobré knihy“ sa odporúčajú memoáre ľudáckych politikov a nechýbajú ani dobové
propagačné verše o sviatku 14. marca.

Táto učebnica sa dnes už síce nenachádza v Databáze didaktických prostriedkov, no ministerstvo dodáva, že okrem schválených
učebníc „môžu školy používať aj iné učebnice, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, princípmi a cieľmi výchovy a
vzdelávania“.

Schvaľovaciu doložku učebniciam dejepisu dávalo ministerstvo celé roky na základe predmetovej komisie pre dejepis pri Štátnom
pedagogickom ústave (ŠPÚ). Jej predsedom je opäť Róbert Letz. Medzi členmi komisie je napríklad aj historik Martin Homza, ktorý ocenil
politika Slotovej SNS a obdivovateľa Tisa Jozefa Rydla, ďalším členom komisie je tajomník Prezídia Matice slovenskej Peter Mulík, ktorý
sa osobne zúčastnil na neonacistickej demonštrácii.

Dnes ministerstvo školstva tvrdí, že situácia sa má zmeniť. Vo februári tohto roka prijalo smernice o didaktických prostriedkoch.

Podľa aktuálnych kritérií majú byť didaktické prostriedky „pravdivé, overiteľné a v súlade s aktuálnym stavom poznania v disciplíne“, texty
majú „podporovať medzikultúrne porozumenie a povedomie o rozmanitosti kultúr“ a učebnice majú rozvíjať základné hodnoty ako ľudská
dôstojnosť, spravodlivosť a tolerancia.

„Okrem spracovania posudkov sa vypracúva aj komplexný protokol, ktorý je výsledkom rokovania komisie pre didaktické prostriedky.
Táto sa v zmysle kritéria na posudzovanie didaktických prostriedkov vyjadruje aj k etickej korektnosti publikácie,“ uviedli z ministerstva.

Podľa ministerstva sa má zmeniť aj systém štruktúry a výberu členov komisie pod ŠPÚ. „Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia pôjde
o kritériový výber odborníkov, od ktorých sa budú požadovať relevantné výstupy a informácie o ich pôsobení, pracovnom profile, aby u
členov nedochádzalo k ideologicky motivovaným rozhodnutiam týkajúcim sa učiva alebo účelovej výmene členov komisií.“

Nesmie vyhynúť zo sŕdc naších
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„Na Masarykov hlas vstávaly jako zo zeme legie československé. Ožíval v nich duch, bilo v nich údatné srdce. Pokryly svoje čelá
nesmrteľnou slávou. A zvíťazily – slávne zvíťazily.“

Učebnica od pedagóga Stanislava Klímu bola jednou z prvých, ktoré vyšli krátko po vzniku Československej republiky v roku 1919, učili
sa z nej žiaci v ľudových školách. Po rozpade monarchie sa tvorili piliere pre demokraciu a spoločne s mýtom „tatíčka“ Tomáša Garrigua
Masaryka sa budoval aj mýtus legionárov. Kto bojoval v prvej svetovej vojne na nesprávnej strane frontu, bol z dejepisu vyškrtnutý.

Chýbal však ešte tragický hrdina. Toho našli v Milanovi Štefánikovi, ktorý dostal samostatnú kapitolu v učebnici dejepisu pre piatakov a
šiestakov. „Po založení Republiky veľký rodoľub slovenský ešte pol roka zostal v cudzine. Mal tam veľkú prácu. Konečne usporiadajúc
všetky veci, sadnul v Itálii na lietadlo, aby uzrel slobodné Slovensko,“ píše sa v učebnici z pera stredoškolského profesora Jozefa Koreňa
z roku 1921. „Uzrel síce svoju drahú vlasť – ale mŕtvy padol do jej lona. Avšak ačkoľvek umrel, jeho pamiatka nesmie vyhynúť zo sŕdc
naších. On má slúžiť za dobrý príklad každému roduvernému Slovákovi.“

My sme tu doma

„My sme tu doma a všetci Slováci sú deťmi slovenského národa... Andreja Hlinku za vodcu národa uznáva celý slovenský národ... 14.
marca 1939 po viac ako tisíc rokoch stali sa Slováci zasa slobodným národom vo vlastnom štáte a Vodca nemeckého národa Adolf Hitler
ich vzal pod ochranu nemeckej ríše.“ Ideológia Hlinkovej strany, nacionalizmus a úzka previazanosť na náboženstvo, sa krátko po vzniku
vojnového štátu dostali aj do učebnice dejepisu z roku 1943 pre piatakov na gymnáziách, jej autorom bol riaditeľ učiteľskej akadémie v
Spišskej Novej Vsi Anton Kovalík.

Čelným autorom učebníc dejepisu však bol historik a súčasne ľudácky poslanec František Hrušovský, ktorého učebnice boli priestorom
na šírenie dobovej propagandy. „Slovenský národ sa vracia k svojmu prvému vladárovi Pribinovi a k svojej prvej kresťanskej svätyni, aby
dnes budoval svoju slobodnú vlasť,“ píše Hrušovský v knihe Obrázkové slovenské dejiny, ktorá sa stala podkladom pre viaceré učebnice.
Deťom sa predkladalo, že spojenectvo s treťou ríšou má korene už vo veľkomoravských časoch a poslúžil na to kmeňový náčelník
Pribina, ktorý dal na svojom území vysvätiť kostol a navyše počas vzájomných mocenských bojov paktoval s dávnymi Germánmi.

V Hrušovského učebnici pre ôsmakov z roku 1941 sa žiaci dozvedali, že Veľká Morava bol prvý slovenský štát, protižidovské pogromy v
Bratislave v rokoch 1936 – 1937 boli prejavom slovenského ducha a návšteva Tisa u Hitlera bola vyvrcholením slovenských dejín.

Andrej Findor z Univerzity Komenského, ktorý sa venoval kritickej analýze učebníc dejepisu prvej polovice 20. storočia, však podotýka:
„Hrušovského diela neboli až v takom rozpore s dovtedajšou historiografiou, on študoval za prvej republiky a národné dejiny sa už vtedy
potrebovali vymedziť proti nemeckému a maďarskému elementu, občas aj dosť drsne,“ hovorí.

„Pri dejepisoch z čias vojnového režimu sa hovorí o falšovaní či znásilňovaní dejín, ale to poklonkovanie národnej ideológii a naša
nadradenosť tam skrátka boli aj predtým, len sa neskôr menil kolektívny nositeľ týchto dejinných príbehov. Rozdiel bol v tom, že v
demokracii sa proti tomu mohla vzniesť kritika, existovala pluralita, no v totalite nie.“

„Ale aj dnes, hoci to už je skôr banálne, socializujeme naše deti ako Slovákov a Slovenky,“ dodáva. „Máme svoju vlajku, hymnu, hokejový
tím, takže malé deti môžu vnímať napríklad aj demonštráciu kotlebovcov s vlajkami ako prijateľnú.“

Strana zúčtovala s bandou zradcov

„Základom pre výklad a pojatie minulosti sú autorom tejto učebnice slová Jozefa Vissarionoviča Stalina,“ stojí v úvode učebnice dejepisu,
ktorá vyšla krátko po komunistickom prevrate v roku 1948. Štvrtáci sa dozvedali, že „komunistická strana zúčtovala s bandou zradcov“ a
„Klement Gottwald má zásluhy, že sa skončila éra buržoázie a za túto zásluhu nazýva ho ľud veľkým synom národa“.

Uvedené oslavné slová v učebnici z roku 1950 hovorí generálny tajomník strany Rudolf Slánský. Toho však v decembri 1952 obesili.
Učebnice dejepisu sa museli opravovať a v novej z roku 1953 síce ďalej figuruje óda na Gottwalda, no už bez uvedenia jej autora. V
učebnici z roku 1954 ešte Gottwald chváli Stalina, no po odhalení kultu osobnosti, v učebnici z roku 1962, sa Stalin už nespomína ani v
chronologickom prehľade dejín.

„Po prevrate v roku 1948 sa základom školskej sústavy stalo uniformné vzdelávanie pod štátnym monopolom. Vzdelávanie určovali
jednotné učebné osnovy, indoktrinácia ideológie a málo individuality,“ opisuje historička Slávka Otčenášová z Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Pripomína, že sama komunistická strana poukázala na potrebu „ideologického skvalitnenia“ učebníc.

Ako príklad uvádza osud Štefánika. „Už počas vojny došlo k ideologickým modifikáciám, tie sa týkali údajného Štefánikovho prerodu zo
zástancu centralizmu na stúpenca idey samostatnosti. Marxistická historiografia sa ku Štefánikovi zachovala mimoriadne macošsky.
Spomienky naňho mali zmiznúť, Štefánik sa programovo ignoroval, dokonca sa mu pripisovali zradcovské črty prisluhovača cudziemu
imperializmu a niektoré naratívy ho diskreditovali ako málo zdarného vedca, ktorý sa etabluje ako renegát v službách cudzích záujmov.
Národní hrdinovia prezentovaní v učebniciach dejepisu sa skrátka menili so zmenami politických režimov a ideológií.“

https://monitora.sk/
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Pokrivený obraz sveta sa žiaci učili až do pádu komunizmu. Podľa učebnice, ktorú v roku 1983 pre ôsmakov schválilo vtedajšie
ministerstvo školstva, zbrojili v čase studenej vojny výhradne „západní imperialisti“ a v roku 1968 nám prišli z Moskvy poskytnúť „pomoc
pri obrane socialistických výdobytkov“.

A zaškrtať fixkou

Po páde komunizmu si vtedajší študenti pamätajú, ako sa ešte na prelome nového tisícročia na stredných školách používali učebnice
spred roka 1989, s ideologickými pasážami preškrtnutými čiernou fixkou.

Do škôl sa však dostali aj diela, na ktoré by sa dnes mohli vzťahovať paragrafy o propagácii fašizmu a spochybňovaní holokaustu. Kniha
Milana Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov sa do škôl dostala v roku 1995 ako účelová publikácia ministerstva školstva vtedy pod
vedením Slovenskej národnej strany. Vyznačuje sa vypätým nacionalizmom, antisemitizmom, útokmi proti Maďarom, Čechom,
evanjelikom. Keďže na jej vydanie použili financie z programu Európskej únie Phare, museli ju po vyvolaní medzinárodného škandálu zo
škôl stiahnuť.

Počas vlády Smeru sa v roku 2009 dostala do škôl učebnica autora Ficových prejavov Drahoslava Machalu Čítanie o Slovensku. Bola
určená pre prvý stupeň základných škôl, Slováci boli podľa nej „najväčším zázrakom krajiny“ a deťom sa odporúčalo vystúpiť na Kriváň a
mávať slovenskou vlajkou.

Na ministerstve nám nevedeli odpovedať, kto učebnice schválil.

Prázdne memorovanie, záplava dátumov

Viliam Kratochvíl z Univerzity Komenského, ktorý sa dlhodobo zaoberá didaktikou dejepisu a problematikou tvorby učebníc dejepisu, vidí
najväčšie problémy v tom, že nad schvaľovaním a vydávaním učebníc je stále tieň nezmyselného verejného obstarávania na duševné
dielo s pointou, kto ponúkne štátu za učebnicu najnižšiu cenu, ten vyhráva, často aj na úkor jej kvality. Spoločnosť podľa neho musí mať
obranné mechanizmy, aby do učebníc neprenikala propaganda a ideológie.

„Moderná učebnica dejepisu má oscilovať medzi informatívnym a exploratívnym. Teda skladať sa z dvoch častí: prvej, ktorá
sprostredkúva historické informácie, a druhej, ktorá je prieskumná, vyšetrovacia. V nej žiaci pátrajú, analyzujú písomné, obrazové,
grafické či hmotné pramene, reagujú na analytické otázky a interpretujú ich a diskutujú o nich, napríklad aj o tom, prečo sa história
interpretuje rôznym spôsobom,“ vysvetľuje Kratochvíl. „Učebnica, ktorá prináša len syntetizujúci text postavený na politických dejinách,
by sa mala považovať za podozrivú. Nevyhnutne musí obsahovať druhú rovinu textov, ktoré podnecujú k pátraniu, skúmaniu, učebnica
nemá len interpretovať historické udalosti, ale najmä stimulovať a rozvíjať myslenie žiakov.“

Historička Slávka Otčenášová k tomu dodáva: „Mali by sme si pripustiť, že možno nepotrebujeme, aj vzhľadom na biednu časovú
dotáciu, učiť všetko to, čo sme vyučovali doteraz. Teda upustiť od zaužívanej periodizácie, sústrediť sa na spoločensky aktuálne aspekty
vybraných tém z histórie. Výraznejšie podporovanie takéhoto prístupu by aj v našom školstve napomohlo tomu, aby sa príbeh o tom, kto
sme, ako sme sa sem dostali, kto boli a sú naši priatelia či nepriatelia, akí sme my a akí sú tí druhí, zmenil na výchovu k svetoobčianstvu
a tolerancii, ktorá by viedla k rozvoju kritických schopností mládeže a jej spôsobilosti vnímať svet okolo seba bez predsudkov a
stereotypov.“

Pri dejepisoch z čias vojnového režimu sa hovorí o falšovaní či znásilňovaní dejín, ale to poklonkovanie národnej ideológii a naša
nadradenosť tam skrátka boli aj predtým.

Viliam Kratochvíl,

historik a expert na didaktiku a tvorbu učebníc dejepisu

Tak ako zmizol Vladimír Clementis v roku 1952 z fotografie Klementa Gottwalda rečniaceho na Staromestskom námesti z fotografií, tak
mizli nepohodlní ľudia aj z textov. V učebnici dejepisu z roku 1950 sú citované oslavné slová Rudolfa Slánského na Gottwalda. Keď ho
odsúdili v rovnakom procese ako Clementisa a popravili, v novej učebnici óda na Gottwalda zostala, no bez uvedenia jej autora. Zbaviť
sa Židov je príkaz Boží, povedal v roku 1942 v neslávne známom prejave v Holíči Jozef Tiso. Bol to jednoznačný signál všetkým, ktorí
deportácie realizovali, že za nimi stojí. V súčasnej učebnici dejepisu sa však píše, že „skupina umiernených politikov vedená Jozefom
Tisom považovala deportácie za vec radikálov a ostávala pasívna“. Na deportáciách sa nepodieľali len radikáli, ale aj ministerstvá a
úrady vedené takzvanými umiernenými ľudákmi. Obrázkové slovenské dejiny Františka Hrušovského sa počas druhej svetovej vojny stali
podkladom pre viacero učebníc a deťom sa v nich predkladalo, že spojenectvo s nacistickou treťou ríšou má korene už vo
veľkomoravských časoch. Svätopluk na jej obálke má postoj podobný tomu z Bratislavského hradu, vrátane gardistického dvojkríža, ktorý
na sochu Ján Kulich pôvodne urobil a odstránil ho až po kritike historikov.

V slovenských učebniciach dejepisu sa dejiny neprestali ohýbať sto rokov.
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KOŠICE - Život je zmena! V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP), ktorá je druhou najväčšou na Slovensku, majú
nového generálneho riaditeľa. Na horúcu stoličku zasadol Ján Slávik (57), ktorý naposledy šéfoval súkromnej šačianskej nemocnici a na
domácu pôdu sa vrátil po dlhých 15 rokoch. Skúsený anestéziológ a manažér bude čeliť náročným výzvam, keďže toto zdravotnícke
zariadenie plánuje dostať na vyššiu úroveň.

Nový šéf sa na nové pôsobisko náramne teší. „Mám trochu zmiešané pocity, lebo je to dosť dlhá doba, čo som pôsobil v Šaci, kde som
bol riaditeľom. Veľa kolegov z radov lekárov a medicínskych zamestnancov UNLP však poznám. Považujem to za výzvu, lebo aj ako
manažér sa stále cítim lekárom, pričom by som chcel aj naďalej pokračovať v praxi na menší úväzok aj ako anestéziológ,“ odhalil Ján
Slávik. A čo ho čaká ako prvé po nástupe do funkcie? „Mojou snahou bude zmeniť to tu k lepšiemu, aby v rámci koncovej siete
poskytovania zdravotnej starostlivosti úroveň len stúpala. A cieľom je aj optimalizácia siete, aby UNLP bola naozaj špičkovou
nemocnicou,“ pokračoval Slávik, ktorý je na novom poste dva týždne. Zatiaľ sa snaží zlepšiť pracovné prostredie a materiálno-technické
zabezpečenie. „Evidujeme nedostatok personálu sestier a chceme ich stavy doplniť. Prirodzené sú aj tzv. nepopulárne opatrenia, ale
nemalo by sa to týkať medicínskej časti,“ pokračoval generálny riaditeľ, ktorý takto len naznačil isté zoštíhľovanie. „Čistky nebudú. Ľudia,
ktorí dokážu, že sem patria a sú na správnom mieste, sa nemusia obávať. Nerád by som sa zmieňoval o problémoch napríklad s
práčovňou, kotolňou, klimatizáciou, stavom budov alebo upratovaním. No popri tomto riešení to nemôže postihnúť medicínsku
starostlivosť,“ dodal s tým, že by rád vystaval aj novú nemocnicu. „Áno, mojím cieľom je urobiť rekonštrukciu terajších priestorov a vytvoriť
projekt novej nemocnice, lebo Košice takú univerzitnú nemocnicu potrebujú! Musí to však byť spojené aj s Lekárskou fakultou UPJŠ a aj
v rámci kompletnej starostlivosti - teda aj o onkologických, kardiologických a detských pacientov, aby vzniklo prestížne zdravotnícke
zariadenie,“ odhalil časť svojich plánov nový šéf UNLP, podľa ktorého je v živote dôležitá najmä viera v človeka a jeho dobro. „Bez ľudí sa
nedá robiť nič. Treba veriť v tento kvalitný potenciál,“ uzavrel Slávik, pre ktorého je práca koníčkom, no nezabúda ani na svoju rodinu a
najbližších, a ak mu to aspoň trochu čas umožní, je vášnivým hubárom, lyžiarom a cyklistom.

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA

● druhá najväčšia nemocnica na Slovensku - má 1 356 lôžok ● robí tu vyše 3 530 ľudí ● funguje tu 46 klinických pracovísk – 25 kliník, 11
oddelení, 9 špecializovaných centier a 3 ústavy ● je výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty zdravotníckych
výkonov Prešovskej univerzity a viacerých stredných zdravotníckych škôl

JÁN SLÁVIK (57)

V roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu a v
roku 1996 atestáciu II. stupňa. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach. Od
roku 2006 pôsobil v Nemocnici Košice-Šaca, kde bol od roku 2016 do marca 2021 riaditeľom spoločnosti a zároveň lekárom na oddelení
anestézie a intenzívnej medicíny.

Košická UNLP má od svojho vzniku (1924) v poradí už svojho 28. riaditeľa, ktorým je Ján Slávik (57). Ján Slávik (v popredí) je
anestéziológ a táto snímka je z čias jeho pôsobenia v šačianskej nemocnici. Ján Slávik (57), generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice
Louisa Pasteura v Košiciach Nový generálny riaditeľ má rád aj turistiku a vlani zdolal Ďumbier v Nízkych Tatrách.

Autor: Autor: Zdeněk Kovář I Foto: autor, unlp, ajs
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Nový riaditeľ Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Ján Slávik (57):

KOŠICE - Život je zmena! V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP), ktorá je druhou najväčšou na Slovensku, majú
nového generálneho riaditeľa. Na horúcu stoličku zasadol Ján Slávik (57), ktorý naposledy šéfoval súkromnej šačianskej nemocnici a na
domácu pôdu sa vrátil po dlhých 15 rokoch. Skúsený anestéziológ a manažér bude čeliť náročným výzvam, keďže toto zdravotnícke
zariadenie plánuje dostať na vyššiu úroveň.

Nový šéf sa na nové pôsobisko náramne teší. „Mám trochu zmiešané pocity, lebo je to dosť dlhá doba, čo som pôsobil v Šaci, kde som
bol riaditeľom. Veľa kolegov z radov lekárov a medicínskych zamestnancov UNLP však poznám. Považujem to za výzvu, lebo aj ako
manažér sa stále cítim lekárom, pričom by som chcel aj naďalej pokračovať v praxi na menší úväzok aj ako anestéziológ,“ odhalil Ján
Slávik. A čo ho čaká ako prvé po nástupe do funkcie? „Mojou snahou bude zmeniť to tu k lepšiemu, aby v rámci koncovej siete
poskytovania zdravotnej starostlivosti úroveň len stúpala. A cieľom je aj optimalizácia siete, aby UNLP bola naozaj špičkovou
nemocnicou,“ pokračoval Slávik, ktorý je na novom poste dva týždne. Zatiaľ sa snaží zlepšiť pracovné prostredie a materiálno-technické
zabezpečenie. „Evidujeme nedostatok personálu sestier a chceme ich stavy doplniť. Prirodzené sú aj tzv. nepopulárne opatrenia, ale
nemalo by sa to týkať medicínskej časti,“ pokračoval generálny riaditeľ, ktorý takto len naznačil isté zoštíhľovanie. „Čistky nebudú. Ľudia,
ktorí dokážu, že sem patria a sú na správnom mieste, sa nemusia obávať. Nerád by som sa zmieňoval o problémoch napríklad s
práčovňou, kotolňou, klimatizáciou, stavom budov alebo upratovaním. No popri tomto riešení to nemôže postihnúť medicínsku
starostlivosť,“ dodal s tým, že by rád vystaval aj novú nemocnicu. „Áno, mojím cieľom je urobiť rekonštrukciu terajších priestorov a vytvoriť
projekt novej nemocnice, lebo Košice takú univerzitnú nemocnicu potrebujú! Musí to však byť spojené aj s Lekárskou fakultou UPJŠ a aj
v rámci kompletnej starostlivosti - teda aj o onkologických, kardiologických a detských pacientov, aby vzniklo prestížne zdravotnícke
zariadenie,“ odhalil časť svojich plánov nový šéf UNLP, podľa ktorého je v živote dôležitá najmä viera v človeka a jeho dobro. „Bez ľudí sa
nedá robiť nič. Treba veriť v tento kvalitný potenciál,“ uzavrel Slávik, pre ktorého je práca koníčkom, no nezabúda ani na svoju rodinu a
najbližších, a ak mu to aspoň trochu čas umožní, je vášnivým hubárom, lyžiarom a cyklistom.

JÁN SLÁVIK (57)

V roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu a v
roku 1996 atestáciu II. stupňa. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach. Od
roku 2006 pôsobil v Nemocnici Košice-Šaca, kde bol od roku 2016 do marca 2021 riaditeľom spoločnosti a zároveň lekárom na oddelení
anestézie a intenzívnej medicíny.

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA

● druhá najväčšia nemocnica na Slovensku - má 1 356 lôžok ● robí tu vyše 3 530 ľudí ● funguje tu 46 klinických pracovísk – 25 kliník, 11
oddelení, 9 špecializovaných centier a 3 ústavy ● je výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty zdravotníckych
výkonov Prešovskej univerzity a viacerých stredných zdravotníckych škôl

Košická UNLP má od svojho vzniku (1924) v poradí už svojho 28. riaditeľa, ktorým je Ján Slávik (57). Ján Slávik (v popredí) je
anestéziológ a táto snímka je z čias jeho pôsobenia v šačianskej nemocnici. Ján Slávik (57), generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice
Louisa Pasteura v Košiciach Nový generálny riaditeľ má rád aj turistiku a vlani zdolal Ďumbier v Nízkych Tatrách.

Autor: Autor: Zdeněk Kovář I Foto: autor, unlp, ajs
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Ponúkame tipy na top články týždňa.

Prečítajte si výber toho najlepšieho, čo pre vás redakcia Korzára počas pracovného týždňa pripravila. Redaktori a editori píšu o
udalostiach, ktoré v uplynulom období hýbali východným Slovenskom.

Tipy redakcie Korzára za uplynulý týždeň

Košický výpredaj

Ešte sme nevyhrali

Dôjdite aj vy kopať na Šíravu

Z futbalového ihriska záhradky? V Anglicku by ich hnali

Tragédia na sídlisku

Vybavili sme

Keby myšiarka ušatá vedela rozprávať

O poštových púšťach

Odporúčame si ďalej prečítať

Akcia týždňa

Tip Jany Ogurčákovej

Košický výpredaj

Meštiansky dom v strede Hlavnej ulice s legendárnou kaviarňou na prízemí bude slúžiť maďarským diplomatom.

Po tom, čo sa miestni štamgasti ozvali, že centrum mesta si bez nej predstaviť nevedia, nový vlastník prisľúbil, že Carpano zachová.

Ministerstvo obchodu a zahraničných vecí Maďarska však malo v hľadáčiku v metropole východu viac nehnuteľností.

Prekvapivejšou je preto kúpa jedného z historických mestských palácov, konkrétne na rohu Hlavnej a Poštovej.

Ide o bývalé sídlo Ústavného súdu, posledné roky ste si na dvoch podlažiach mohli kupovať knihy.

V centre sa oplatí investovať, hovoria si znalci sediaci na košických letných terasách. A to si asi povedalo povedal aj minister Péter
Szijjártó vo vláde Viktora Orbána.

Dva domy za približne 4 milióny eur sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Išlo o rýchly obchod, pre obe strany to bola stratégia dvojitého
víťaza win – win.

Košičania môžu maximálne zdvihnúť obočie, prečo už nebudú nehnuteľnosti prístupné pre verejnosť.

A pozrieť sa na prsty staromestským poslancom, ktorí stoja pred hodenou rukavicou na kúpu lukratívnej vily, ktorú slávny maliar zanechal
mestskej časti.

Jediná podmienka majstra Löfflera bola, aby sa vila využívala na umenie. No napriek tomu poslanci nevedia záujemcovi, ktorý prišiel s
ponukou cashu, povedať nie.

Orbánova vláda skúpila lukratívne nehnuteľnosti v centre Košíc. Krúži aj okolo ďalšej historickej budovy

Bývalé sídlo Ústavného súdu už vlastní maďarské ministerstvo. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Tipy Kataríny Gécziovej
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Ešte sme nevyhrali

Možno sme si s príchodom teplých dní a so stále nižšími štatistikami pomaly aj vydýchli, že sme ten covid porazili. Pacientov máme síce
naoko v nemocniciach menej, ani mŕtvych nie je zďaleka toľko ako v tých najhrozivejších dňoch, ale jedno je viac než isté. Ešte sme nad
tou koronou nevyhrali.

Ukazuje to i pohľad do práce psychiatrov na klinikách a oddeleniach, ktorí upozorňujú, že koronavírus ohrozuje tak fyzické ako i mentálne
zdravie ľudí.

Poruchy pamäti, demencia, slabá výkonnosť, takmer polospánok a neschopnosť fungovať tak ako pred chorobou. Mnohí ľudí sa po
prekonaní covidu zmieta v nezdravom psychickom rozpoložení. A nikto presne ešte nevie, ako dlho to bude trvať a či to vôbec ustane.

Covid nám do nemocníc a k lekárom posiela novú vlnu pacientov s podlomeným psychickým zdravím. Je to isté, koronavírus ešte ani
zďaleka neodchádza. Podrobnú správu o situáciu na psychiatrických lôžkach sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.

Psychiater: Po covide majú mladí zahmlenú myseľ

Prednosta I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a a Lekárskej fakulty UPJŠ Jozef Dragašek. (zdroj:
UNLP)Dôjdite aj vy kopať na Šíravu

Toto sme tu ešte nemali. Možno bude veľká brigáda na Zemplínskej Šírave. Štátny tajomník totiž na nedávnej návšteve horného a
dolného Zemplína prezradil svoj nápad, ako si poradiť so špinavým bahnom s PCB látkami na dne slovenského mora, ktoré odrádzajú od
kúpania.

Predstavil doslova a do písmena jednoduchý postup. Z celého dna Šíravy vybagrovať bahno, prefiltrovať PCB. Len čo potom, keď už
bude hlina z vody von? Maličkosť.

Tie isté bagre, čo tam už budú parkovať, ju naložia na jednu kôpku, pardón, kopu až vznikne kopec, z ktorého by mohol byť rovno
lyžiarsky svah. Určite je to reálne, veď podobné projekty videl štátny tajomník v Amerike a Holandsku. Len tak trochu zabudol, že tieto
krajiny sú ekonomicky i technologicky o niečo ďalej ako my.

Pravdou je, že na dolnom Zemplíne je všade takmer rovina, takže by sa tam väčší kopec uplatnil a keby sa po ňom dalo aj zjazdovať na
lyžiach, to by bola paráda. Veď by to bolo vlastne prvé lyžiarske stredisko v tomto regióne.

To si už budú východniari pochvaľovať, ako sa ten zaspatý turizmus brutálne okolo Šíravy rozbehol. Lyžovačka, kvalitná kúpačka, kopec
ľudí, jupí.

My ešte pánovi štátnemu tajomníkovi poradíme jednu vec. Zlepšovák. Možno ani nebude treba tie bagre. Nestačili by dobrovoľníci, niečo
v štýle zemiakovej brigády?

To by bolo azda pri napnutom štátnom rozpočte reálnejšie ako tá moderná technológia. A ušetrené peniaze by sa použili napríklad na
diaľnice, o ktorých my východniari snívame.

Štátny tajomník Velič by bahno zo Šíravy vykopal a urobil z neho lyžiarsky svah

Dušan Velič, štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Tip Kristiána Saba

Z futbalového ihriska záhradky? V Anglicku by ich hnali

Obyvatelia Družstevnej pri Hornáde, ktorí kedysi pomáhali pri výstavbe miestneho futbalového štadióna, sa musia v hrobe obracať. Ich
dielo, určené pre šport, zábavu a rozvoj futbalu v obci zanikne.

Namiesto futbalistov, kopajúcich do lopty, sa na tráve vybláznia záhradkári s motykami. Je to iste lákavé. Krásna rovná plocha, anglický
trávnik, čo viac si možno želať.

Snáď už len bazén, či vírivku. Prípadne by mohli využiť aj zavlažovací systém, ktorým ihrisko disponuje. Voda v horúčave iste osvieži.

Kedysi na tomto štadióne hrávali aj košické kluby. Tomu je koniec. Obec vlastné mužstvo nemá a starosta nechce kupovať Brazílčanov,
aby ho vyskladali. Ide o srdce k lokalite a peniaze. Veď Družstevná nemala ani na odkúpenie štadióna od súkromného vlastníka.

Ten sa rozhodol, že so športom už nechce mať nič spoločné. Poukazuje na macošské sa správanie štátu v oblasti financovania športu.
Dotovať niečo, čo neprináša zisk, ale neustále náklady, sa tiež nedá donekonečna.

https://monitora.sk/
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Pôdu, aj keď tú futbalovú, ponúka na predaj, pretože má pocit, že pôda má slúžiť ľuďom. A tak si budúci záhradkári môžu pozemok na
ploche futbalového ihriska vyhliadnuť cez inzertné portály.

Kolíky vymedzujúce parcely už na ploche sú. Problém je len v tom, že aj ak si niekto pozemok kúpi, musí počkať na zmenu územného
plánu.

Dovtedy si môže, vzhľadom na momentálnu územnú viazanosť na šport, maximálne na svojom budúcom pozemočku zahrať futbal.

Smutná realita, ktorú by si v kolíske futbalu - Anglicku – nevedeli ani predstaviť.

Hrali tam futbalisti Košíc, ale už je koniec. Ihrisko sa predáva na záhradky alebo byty

Namiesto hráčov a lopty budú zrejme na ihrisku v Družstevnej pri Hornáde, v obci neďaleko Košíc, záhradkári s motykami. (zdroj:
Korzár/Judita Čermáková)

Tipy Michal Franka

Tragédia na sídlisku

Nerád odporúčam takéto články, sám ich nemám v láske, ale žiaľ, stávajú sa aj tragické dopravné nehody. Táto sa stala na našom
prešovskom sídlisku a preto sa o nej aj veľa hovorí.

Nehoda sa dotkla aj MHD. Ešte tri hodiny po nej boli zablokované trolejbusy, smerujúce z trojky cez centrum mesta smerom na Sekčov.
Bohužiaľ, aj smutné správy musíme písať, nedá sa tváriť, že sa nestali, tak ak chcete vedieť, ako to bolo pri smrteľnej nehode, pri ktorej
policajt zrazil dôchodkyňu, čítajte tento článok.

Smrteľná nehoda v Prešove. Policajt zrazil služobným autom dôchodkyňu

Policajt služobným autom zrazil dôchodkyňu na Sídlisku III v Prešove. (zdroj: Korzár)Vybavili sme

Na Pavlovičovom námestí v Prešove bol vyvrátený strom. Okolo neho boli pásky, že tam netreba vstupovať a tým to haslo. To sa
občanom nepáčilo, tak sa ozvali do redakcie a Korzár sa o to začal zaujímať.

Na radnici nad otázkami podumali a...

Strom i pásky dali odstrániť. Dva týždne vlečúci sa problém bol zrazu fuč, tak ako nedávno pri ceste na Šidlovec. Prečítajte si, ako to s
tým spadnutým stromom bolo, pozrite si aj fotografie.

Nebezpečne vyvrátený strom nechali pri detskom ihrisku dva týždne len opáskovaný

Strom pri detskom ihrisku ostal vyvalený podľa miestnych približne dva týždne. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

Tip Jany Otriovej

Keby myšiarka ušatá vedela rozprávať

Zvieratkovské témy miluje v redakcii každý. Netrhajú síce rekordy v čítanosti a niekedy sa nekončia šťastne, sú však vďačným sústom
pre komentátorov. Polohy sú zvyčajne dve: Ach, jaj, aké je to zvieratko zlaté a ľudia, ktorí mu pomohli, šľachetní, alebo Och, bože, akí sú
tí ľudia necitliví a krutí, také čosi vyviesť bezbrannému tvorovi!?

Najnovším zvieracím aktérom je mláďa myšiarky ušatej, našej najbežnejšej mestskej sovy. Symbióza s človekom v obci Oľka v
Medzilaborskom okrese vyšla 0:1 v neprospech jeho zvieracích rodičov a súrodencov.

Výrub stromov v „katastrofálnom“ stave ich v máji, teda v čase hniezdenia, pripravil o domov i život.

Osirelé mláďa skončilo v chovnej stanici, kde sa ho ujal zoológ Martin Šepeľa a náhradná matka, zrazená sova so zlomeným krídlom a
slepým okom.

Mláďa sedelo na okraji provizórneho domčeka, vystreté a meravé, len vážne klipkalo žltými očami.

Podľa slov zoológa sa „tvárilo, že je konár,“ teda nenápadne, aby splynulo s okolím a tak ostalo v bezpečí pred zvieracími predátormi.

Pred ľuďmi sa ale neubránilo. Nemohli počkať ešte aspoň dva týždne, kým by vyletelo z hniezda?

https://monitora.sk/
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Argument, že o sovách v smrekovej aleji nevedeli, vyznieva nepochopiteľne. Vari nie je prirodzené, že v obci obkolesenej horami a lesmi
hniezdia myšiarky?

Som presvedčená o tom, že naši pradedovia aj bez zákona o ochrane prírody vedeli, že vážna sova so žltými očami sa postará o myši v
ich sýpke.

Rúbali stromy, zničili hniezdo chránených myšiarok. Prežilo jedno sovíča

Zachránené sovíča je teraz u náhradnej mamy, ktorá je slepá na jedno oko. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Tip Lenky Hanikovej

O poštových púšťach

V apríli, kedy sa už bolo približne 30 pobočiek Slovenskej pošty na východe zrušených, avizoval jej riaditeľ Martin Ľupták zatvorenie
ďalších pobočiek. Dve z nich teraz končia priamo v Poprade. Ide o pošty v nemocnici a v časti Matejovce.

V Matejovciach je nevyhovujúca budova. V jej blízkosti však žijú chudobnejšie komunity a jej zrušenie opäť istým nenápadným spôsobom
(za cenu modernizácie, ktorá je v otázke Slovenskej pošty nevyhnutná), uzemní život v menších obciach.

Pošty v niektorých odľahlých centrách totiž zastupovali spolu s miestnymi potravinami akési „komunitné centrá“ a ich postupným rušením
z nich odchádza pomaly aj určitý typ verejného života. V odľahlejších kútoch krajiny sa stávame svedkami akýchsi „poštových a
potravinových púšti“ a miestni už len budú návštevám ukazovať, že tu bola kedysi pošta.

Aj keď listy dnes už nikto neposiela, pošta neslúžila len na to. V malých obciach si ľudia prišli kúpiť žreb k narodeninám, slávnostne si išli
po dôchodky, alebo keď šli okolo, len tak sa s niekým porozprávali. Teraz na týchto miestach ostanú po zrušených potravinách a poštách
už len krčmy.

V Poprade zrušia dve pošty. Tá v Matejovciach je v havarijnom stave

Obyvatelia Matejoviec prídu o poštu. (zdroj: TASR)Odporúčame si ďalej prečítať

Z obžalovanej expodnikateľky Kabrheľovej je dôchodkyňa, zo Sabinova chce späť do Košíc

Mesto Poprad zamení pozemky s Telenskeho firmou. Wzoš ostal osamotený

Kňaz mal znásilniť a zneužiť maloletú. Oslobodili ho, kraj to zrušil, proces pokračuje

O osude Remetovej tribúny sa ešte rozhodne. Môže padnúť i ostať stáť

V Údolí smrti sa vyhliadková veža rozpadáva, bude nová v tvare náboja

Prešovského poslanca obžalovali, svoj hlas mal predať za 20-tisíc

Po Polačekovom podnete obvinili podnikateľa z falšovania. Kauza sa týka falzifikátov stavebných rozhodnutí

Košickí poslanci dostali notebooky, online nerokovali

V Nižnej Myšli sa strieľalo, miestni mlčia. Podgurážená trojica mala autom prejsť detský bicykel a ohroziť deti aj psa

Akcia týždňa

Tak na tento deň detí v košickej zoo deti nezabudnú. Najmä tie, ktoré uviazli:

1, v dlhočiznom rade stojacich ľudí pred bránou do zoo

2, v kolóne áut vinúcej sa od zoo až do najbližšej mestskej časti Kavečany.

A to ich v zoo čakalo nedávno narodené ťaviatko.

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Video: Pred vstupom do košickej zoo čakali v dlhom rade autá aj návštevníci

Autá smerujúce do zoo na okraji Kavečian stáli až v strede dediny. (zdroj: FB/A.K.)
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Ak sa vám Výber redakcie Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť aj na odber našich ďalších e-mailových newsletterov Denný
newsletter Korzára , Podcasty Korzára , Víkendové čítanie Korzára a Košický Korzár Večer .

Autor: Katarína Gécziová
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Univerzita Komenského stúpla v rebríčku univerzít o 50 miest  
  11. 6. 2021, 11:30, Zdroj: domov.sme.sk , Vydavateľ: Petit Press, Autor: SITA, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 179.7 tis. GRP: 3,99 OTS: 0,04 AVE: 1152,43 Eur 

Rebríček QS World University Rankings hodnotí vysoké školy podľa šiestich kritérií.

BRATISLAVA. Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v hodnotení univerzít podľa rebríčka QS World University Rankings na rok 2022
obsadila 651. – 700. priečku.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller s tým, že univerzita posledné dva roky v rebríčku stúpa. Oproti minulému
roku o 50 miest.

Najlepšími univerzitami sveta sú tri americké a dve britské školy – Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford,
Stanford University, University of Cambridge a Harvard University.

Miller priblížila, že UK sa v rebríčku stabilne umiestňuje od roku 2015. Okrem nej sa v rebríčku umiestnilo ďalších päť slovenských
vysokých škôl.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa spomedzi nich umiestnila najvyššie, a to na 601. – 650. mieste.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline sa umiestnili zhodne na 801. –
1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre obsadila 1001. – 1200. priečku.

Prorektorka UK pre kvalitu Viera Štvrtinová uviedla, že akademické rebríčky sú len orientačným indikátorom kvality univerzít a často
zahŕňajú kritériá, ktoré nemajú s reálnou kvalitou pedagogickej a vedeckej činnosti veľa spoločné.

„V tomto prípade majú napríklad vysokú váhu údaje z medzinárodných ankiet. Dáta za publikácie pokrývajú obdobie rokov 2015 – 2019 a
citácie sú za roky 2015 – 2020. Preto nie je až také dôležité sledovať aktuálne umiestnenie ako skôr dlhodobé trendy. V každom prípade
nás teší, že naša univerzita už druhý rok po sebe stúpa, za dva roky o 100 miest. Zároveň sme radi, že sa do najlepšej tisícky univerzít
sveta dostali okrem nás aj štyri ďalšie slovenské výskumné univerzity,“ doplnila.

Rebríček QS World University Rankings hodnotí vysoké školy podľa šiestich kritérií s rôznou váhou - reputácia výskumu (40 percent),
pomer počtu študentov na učiteľa (20 percent), pomer počtu citácií Scopus na pracovníka (20 percent), reputácia medzi zamestnávateľmi
(10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (päť percent) a pomer počtu zahraničných učiteľov (päť percent).

V hodnotení podľa predmetov dosiahla UK vo fyzike a astronómii 401. – 450. miesto, v medicíne 501. – 550. miesto a v biologických
vedách 551. – 600. miesto.

V čiastočnom rebríčku QS EECA University Ranking hodnotiacom východnú Európu a strednú Áziu má UK 51. miesto zo 400 vysokých
škôl.

Autor: SITA
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11. 06. 2021

Hlavná budova Univerzity komenského. Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel

SITA Zdroj: SITA

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v hodnotení univerzít podľa rebríčka QS World University Rankings na rok 2022 obsadila 651.
– 700. priečku. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller s tým, že univerzita posledné dva roky v rebríčku stúpa.

Oproti minulému roku o 50 miest. Najlepšími univerzitami sveta sú tri americké a dve britské školy – Massachusetts Institute of
Technology (MIT), University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge a Harvard University.

Miller priblížila, že UK sa v rebríčku stabilne umiestňuje od roku 2015. Okrem nej sa v rebríčku umiestnilo ďalších päť slovenských
vysokých škôl. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa spomedzi nich umiestnila najvyššie, a to na 601. – 650. mieste.

Teší ich aj úspech konkurencie

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline sa umiestnili zhodne na 801. –
1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre obsadila 1001. – 1200. priečku.

Prorektorka UK pre kvalitu Viera Štvrtinová uviedla, že akademické rebríčky sú len orientačným indikátorom kvality univerzít a často
zahŕňajú kritériá, ktoré nemajú s reálnou kvalitou pedagogickej a vedeckej činnosti veľa spoločné.

„V tomto prípade majú napríklad vysokú váhu údaje z medzinárodných ankiet. Dáta za publikácie pokrývajú obdobie rokov 2015 – 2019 a
citácie sú za roky 2015 – 2020. Preto nie je až také dôležité sledovať aktuálne umiestnenie ako skôr dlhodobé trendy. V každom prípade
nás teší, že naša univerzita už druhý rok po sebe stúpa, za dva roky o 100 miest. Zároveň sme radi, že sa do najlepšej tisícky univerzít
sveta dostali okrem nás aj štyri ďalšie slovenské výskumné univerzity,“ doplnila.

Hodnotí sa aj počet zahraničných študentov

Rebríček QS World University Rankings hodnotí vysoké školy podľa šiestich kritérií s rôznou váhou – reputácia výskumu (40 percent),
pomer počtu študentov na učiteľa (20 percent), pomer počtu citácií Scopus na pracovníka (20 percent), reputácia medzi zamestnávateľmi
(10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (päť percent) a pomer počtu zahraničných učiteľov (päť percent).

V hodnotení podľa predmetov dosiahla UK vo fyzike a astronómii 401. – 450. miesto, v medicíne 501. – 550. miesto a v biologických
vedách 551. – 600. miesto. V čiastočnom rebríčku QS EECA University Ranking hodnotiacom východnú Európu a strednú Áziu má UK
51. miesto zo 400 vysokých škôl.

Zdieľať

Autor: SITA
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Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU.

18. júna 2021 o 17.00 hod.

Registrácia je otvorená do 17. júna, 23.59 hod.

Anotácia

Pojem SIEM systém bol v rámci semináru viackrát opakovaný, avšak na tomto workshope si prejdeme inštaláciu SIEM systému od
začiatku až po koniec. Ukážeme si, že aj v domácom prostredí na virtuálnom stroji si vieme vybudovať "mini SOC (Security Operation
Center)". Pozrieme sa na open-source riešenie Elastic Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), pričom ako nástroj na samotné
alertovanie využijeme ElastAlert. Tiež si ukážeme, že pravidlá je možné písať nielen priamo pre ElastAlert, ale tiež vo všeobecnom
formáte Sigma.

Lektorka

Eva Marková je čerstvou absolventkou v odbore Informatika na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Momentálne zastáva
pozíciu – Incident handler – na CSIRT UPJŠ v Košiciach, ktorý je 1. akademickým tímom na riešenie bezpečnostných incidentov na
Slovensku. Pracuje tiež pre vládnu jednotku CSIRT.SK, kde je jej úlohou zhromažďovať informácie a vytvárať reporty o aktuálnych
útokoch a zraniteľnostiach.

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU vedú Martin Mihalovič a Ing. Alexander Valach. Garant seminára je doc. Ladislav Hudec.

Autor: STU Bratislava
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Borovici himalájskej bolo u nás teplo.

Francúzsky park UNLP (49 fotografií)

KOŠICE. Zvláštnosťou košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v areáli na Rastislavovej ulici je už od jej založenia v roku
1924 francúzsky park.

V súčasnosti je to posledný nemocničný historický francúzsky park na Slovensku.

„Vo vyše 90-ročnom parku UNLP rastie 1 600 stromov, kríkov a živých plotov na ploche takmer 16,5 hektára. Park je veľmi vhodnou
oddychovou zónou pre pacientov i návštevníkov,“ hovorí PR a komunikačná špecialistka nemocnice Ladislava Šustová.

Katarína Mužáková, vedúca Referátu odpadového hospodárstva, záhrady a ovzdušia pridáva, ako park vznikal.

„Navrhol ho záhradný architekt Josef Vaněk ako záhradu primára Urama, ktorý bol prvým riaditeľom Štátnej nemocnice v Košiciach.
Sadové úpravy boli založené na priamych líniách chodníkov a ciest, ktoré lemujú listnaté stromy.“

Fontána ako dominanta

Stred nemocničného parku je vysadený vo francúzskom štýle, s letničkami a kríkmi upravenými do rôznych tvarov.

Kedysi tu stáli aj skleníky, ktoré sa využívali na pestovanie zeleniny pre nemocničnú kuchyňu a kvetín pre výsadbu v parku. Zachovali sa
už len skleníky, ktoré slúžia na pestovanie okrasných kvetín.

„Základným koloritom je fontána. O presnom dátume postavenia tejto dominanty nejestvujú žiadne dobové doklady. Vďaka starostlivosti
zamestnancov UNLP je fontána zachovaná a funkčná dodnes," priblížila Šustová.

Storočné lipy((piano))

Už dlhé roky sa o záhradu stará aj Roman Hečko, ktorý je súčasťou 7-členného tímu záhradníkov. Záhradníkom bol aj jeho otec a učil ho
zas otec Róberta Gregoreka, zástupcu riaditeľa pre prevádzku Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

„Začínal som ako tínedžer s bonsajmi, dnes sa starám o tento park,“ ukazuje na dokonale pokosený trávnik, vystrihané buxusy a
množstvo stromov, ktoré majú takmer sto rokov. Najstaršie sú v nemocničnom parku lipy.

„Líp je tu najviac, približne dvesto. Lemujú všetky hlavné chodníky. Boli posadené ako prvé, takže o pár rokov majú storočnicu,“ hovorí
Hečko.

Pod lipami je príjemný chládok aj v najhorúcejších dňoch. Koruny sa im poprepájali a páliace slnko neprepustia.

„Väčšina stromov, ktoré tu rastú sú listnaté, len dvadsať percent je ihličnatých.“

Smutný osud borovice

Pre stále teplejšie roky sa ihličnanom v parku príliš nedarí, dôkazom je aj úhyn kolosálnej borovice himalájskej. Dvadsať metrov vysoký
strom mal problém s prílišným teplom a suchami, napokon ho napadol lykožrút lesný.

Na strom však nechceli v nemocnici len tak zabudnúť.

„Minulý rok bola vo vestibule riaditeľstva nainštalovaná pamätná tabuľa. Jej autorom je výtvarník Boris Vajtovič. Okrem základných
informácií a fotografií našej borovice obsahuje aj priečny rez z jej kmeňa,“ hovorí Mužáková.

Vysadiť rovnaký druh na rovnakom mieste, ako náhradu za spílenú borovicu himalájsku, odborníci neodporúčali.

„Po odbornej konzultácii sme vysadili platan javorolistý, ktorý lepšie toleruje súčasné klimatické podmienky,“ dodáva Mužáková.

Platan nestojí presne na rovnakom mieste, ale o približne dva metre ďalej.

„Pôda v mieste rastu borovice je vyčerpaná, je v nej málo živín a novému stromu by sa tam nedarilo, preto je posadený o niečo ďalej,“
vysvetlil záhradník.
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Vzácne ginká

Spomínaná borovica bola len jednou zo vzácností, ktoré sa v nemocničnom parku nachádzajú. Ďalšou sú rodiace ginká dvojlaločné.

„Jeden samec a šesť samičiek. Stále rodia. Vytvárajú plody, ktoré sa dokážu zakoreniť. Stačí ich len povyberať a presadiť na iné miesto.
Je to prastarý strom, pamätá si aj dinosaury,“ pridáva Hečko zaujímavosť a hneď za ňou nasleduje ďalšia.

„Ginko nie je ani listnatý strom, ani ihličnatý, aj preto je taký špeciálny.“

Okrem parku UNLP sa nachádza už iba v Jasovskom zámockom parku. Ginko spoznáte nielen podľa špeciálnych listov, ale aj vďaka
informačnej tabuli.

O vzácnostiach informujú tabuľky

Tabuľky so základnými informáciami o najvzácnejších drevinách sú pri viacerých stromoch. Jedna z nich je aj pri bufetoch, v blízkosti
ktorých rastie paulovnia plstnatá. Strom kvitne fialovými kvetmi a v čase najväčšieho rozkvetu je pastvou pre oči.

Ešte stále kvitnú ružovými kvetmi aj pagaštany konské a kvety sprestrujú aj stredové časti trávnikov.

„Park našej nemocnice bol projektovaný premyslene a nadčasovo, na mnohé roky dopredu, podobne ako Mestský park pri železničnej
stanici, ktorý v 19. storočí volali Košičania botanickou záhradou. Presne tak sa dá nazvať aj park štátnej nemocnice v Košiciach,“ hovorí
Šustová.

Špeciálne kosenie

V parku sa dá nájsť tamariška, agáve, tisy, buky či katalpa a rôzne druhy letničiek. Výrazným prvkom sú aj obrovské gule krušpánu.

„Strihajú sa raz za dva roky a vždy na to potrebujeme aj rebrík,“ dodáva záhradník.

Ani kosenie nie je bežné, kosí sa totiž do kruhov. Ak by to bolo inak, narušil by sa celkový vzhľad parku. Pravidelne sa tiež zbierajú šišky
spod stromov. Hoci by sa zdalo, že je to preto, aby pôsobil trávnik „upratane“, dôvod je oveľa prozaickejší, šišky by vadili kosačkám.

Všetka zeleň je polievaná vodou zo studne, ktorá je priamo v areáli UNLP, táto voda strieka aj z fontány.

„S vodou sme sebestační. Hneď ako je potrebné polievať letničky, spúšťa sa aj fontána a využíva studňa,“ dodáva Hečko.

Ani krt

Podľa Hečka aj laik spozná francúzsky park pre jeho „geometrickú pravidelnosť, ale v asymetrickom tvare“.

Platí, že na miestach, kde je zeleň vysadená na ľavej strane, bude aj na pravej, no nemusí byť druhovo úplne rovnaká.

„Je to francúzsky park, ale už trochu prestarnutý, takže nespĺňa tento štýl na sto percent, napriek tomu tu výrazne cítiť francúzsku
sofistikovanosť .“

A je tu ešte jedna špecialita, trávniky tu nerozrývajú žiadne krty. V celom areáli nenájdete jediný krtinec. Záhradník so smiechom
konštatuje, že pod zemou nežije nič, život je len nad ňou. V rozkošatených stromoch sa páči rôznym druhom vtákov a pobehujú tu aj
veveričky.

„Naozaj tu nikdy nebolo potrebné bojovať s krtmi, z nejakého dôvodu sa im tu nepáči.“

Autor: Judita Čermáková, Monika Almášiová
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Ako sa na hodinách dejepisu sto rokov ohýba história. A stále sa neprestala  
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Učebnica, ktorá prináša len interpretáciu dejín, by sa mala považovať za podozrivú

"Deportácie Židov zo Slovenska sa začali 25. marca 1942. Skupina umiernených politikov vedená Jozefom Tisom považovala deportácie
za vec radikálov a ostávala pasívna," píše sa v súčasnej učebnici dejepisu.

Učebnicu používajú tretiaci na gymnáziách a stredných školách, vyšla už v treťom vydaní v roku 2019. Patrí medzi viaceré učebnice
dejepisu, ktoré schválilo ministerstvo školstva a nachádza sa v Databáze didaktických prostriedkov, ktorú nám ministerstvo predložilo.

Na uvedený citát z učebnice má kritický názor historik holokaustu Ján Hlavinka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

"Považujem ho za nesprávne sformulovaný aj faktograficky nesprávny. Prezident Jozef Tiso nezostával pasívny, napriek informáciám o
tom, že nacisti masovo vraždia Židov na okupovanom území a napriek všetkým intervenciám a prosbám, deportácie Židov nechal spustiť
a ešte ich aj otvorene schvaľoval," komentuje.

Hlavinka upozorňuje na neslávne známy Tisov prejav v Holíči počas deportácií. Tiso sa vtedy vyslovil, že zbaviť sa Židov je príkaz Boží.
Podľa Hlavinku to bol prejav podpory deportácií a jednoznačný signál všetkým, ktorí ich realizovali, že za nimi stojí. Navyše, na
deportáciách sa nepodieľali len radikáli, ale aj ministerstvá a úrady vedené takzvanými umiernenými ľudákmi.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Cirkev znova skúša blahorečiť biskupa Vojtaššáka, ktorý sa angažoval za Slovenského štátu Čítajte

Nie je to jediná sporná pasáž. Autorom učebnice aj jej odborným garantom je historik Róbert Letz. Renomovaný americký historik James
Mace Ward ho radí medzi historikov, ktorých práce "ovplyvňuje katolícka a nacionalistická agenda".

Učebnicu posudzoval Ján Bobák, ktorý pred pádom komunizmu pôsobil v Ústave marxizmu-leninizmu a po revolúcii obhajuje vojnový
režim.

Dnešní tretiaci na gymnáziách sa môžu učiť aj z ďalšej učebnice dejepisu, ktorej je Letz spoluautorom, tú takisto schválilo ministerstvo. V
nej sa rovnako zľahčuje zodpovednosť prezidenta Tisa a ďalších politikov Hlinkovej strany za zločiny proti ľudskosti.

Sto rokov ohýbania dejín v učbniciach dejepisu (zdroj: Archív P.G.)Ministerstvo sľubuje zmenu

Učebníc dejepisu majú dnes školy k dispozícii viac, no donedávna používali aj tretiu Letzovu učebnicu dejepisu nazvanú Slovensko v 20.
storočí. Učili sa z nej deviataci na základných školách.

((piano))

V poslednom vydaní vyšla v roku 2002. V nej sa regulárni vojnoví zločinci označujú ako "údajní", Tiso vraj nevedel o pripravovaných
deportáciách. Zľahčuje sa v nich rasistická podstata režimu a spolu s faktmi sa žiakom podkladá aj dobová propaganda. Ako "dobré
knihy" sa odporúčajú memoáre ľudáckych politikov a nechýbajú ani dobové propagačné verše o sviatku 14. marca.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Poďte k nám, volali šťastní Židia vo falošnej reportáži počas holokaustu Čítajte

Táto učebnica sa dnes už síce nenachádza v Databáze didaktických prostriedkov, no ministerstvo dodáva, že okrem schválených
učebníc "môžu školy používať aj iné učebnice, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, princípmi a cieľmi výchovy a
vzdelávania".

Schvaľovaciu doložku učebniciam dejepisu dávalo ministerstvo celé roky na základe predmetovej komisie pre dejepis pri Štátnom
pedagogickom ústave (ŠPÚ). Jej predsedom je opäť Róbert Letz.

Medzi členmi komisie je napríklad aj historik Martin Homza, ktorý ocenil politika Slotovej SNS a obdivovateľa Tisa Jozefa Rydla, ďalším
členom komisie je tajomník Prezídia Matice slovenskej Peter Mulík, ktorý sa osobne zúčastnil na neonacistickej demonštrácii.

Dnes ministerstvo školstva tvrdí, že situácia sa má zmeniť. Vo februári tohto roka prijalo smernice o didaktických prostriedkoch.

Podľa aktuálnych kritérií majú byť didaktické prostriedky "pravdivé, overiteľné a v súlade s aktuálnym stavom poznania v disciplíne", texty
majú "podporovať medzikultúrne porozumenie a povedomie o rozmanitosti kultúr" a učebnice majú rozvíjať základné hodnoty ako ľudská
dôstojnosť, spravodlivosť a tolerancia.

"Okrem spracovania posudkov sa vypracúva aj komplexný protokol, ktorý je výsledkom rokovania komisie pre didaktické prostriedky.
Táto sa v zmysle kritéria na posudzovanie didaktických prostriedkov vyjadruje aj k etickej korektnosti publikácie," uviedli z ministerstva.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/321504578/e80049c868e897225dfd?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjYyMzk1NjcsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzIxNTA0NTc4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.3S9XgcPxFzMaBsFq2tzfq2eR3n7FX4po85ADcHLV01E
https://plus.sme.sk/c/22676806/ako-sa-na-hodinach-dejepisu-sto-rokov-ohyba-historia-a-stale-sa-neprestala.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 24

Podľa ministerstva sa má zmeniť aj systém štruktúry a výberu členov komisie pod ŠPÚ. "Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia pôjde
o kritériový výber odborníkov, od ktorých sa budú požadovať relevantné výstupy a informácie o ich pôsobení, pracovnom profile, aby u
členov nedochádzalo k ideologicky motivovaným rozhodnutiam týkajúcim sa učiva alebo účelovej výmene členov komisií."

Nesmie vyhynúť zo sŕdc naších

"Na Masarykov hlas vstávaly jako zo zeme legie československé. Ožíval v nich duch, bilo v nich údatné srdce. Pokryly svoje čelá
nesmrteľnou slávou. A zvíťazily - slávne zvíťazily."

Učebnica od pedagóga Stanislava Klímu bola jednou z prvých, ktoré vyšli krátko po vzniku Československej republiky v roku 1919, učili
sa z nej žiaci v ľudových školách.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Československo sa rodilo ťažko a krvavo Čítajte

Po rozpade monarchie sa tvorili piliere pre demokraciu a spoločne s mýtom "tatíčka" Tomáša Garrigua Masaryka sa budoval aj mýtus
legionárov. Kto bojoval v prvej svetovej vojne na nesprávnej strane frontu, bol z dejepisu vyškrtnutý.

Chýbal však ešte tragický hrdina. Toho našli v Milanovi Štefánikovi, ktorý dostal samostatnú kapitolu v učebnici dejepisu pre piatakov a
šiestakov.

"Po založení Republiky veľký rodoľub slovenský ešte pol roka zostal v cudzine. Mal tam veľkú prácu. Konečne usporiadajúc všetky veci,
sadnul v Itálii na lietadlo, aby uzrel slobodné Slovensko," píše sa v učebnici z pera stredoškolského profesora Jozefa Koreňa z roku
1921.

"Uzrel síce svoju drahú vlasť - ale mŕtvy padol do jej lona. Avšak ačkoľvek umrel, jeho pamiatka nesmie vyhynúť zo sŕdc naších. On má
slúžiť za dobrý príklad každému roduvernému Slovákovi."

My sme tu doma

"My sme tu doma a všetci Slováci sú deťmi slovenského národa... Andreja Hlinku za vodcu národa uznáva celý slovenský národ... 14.
marca 1939 po viac ako tisíc rokoch stali sa Slováci zasa slobodným národom vo vlastnom štáte a Vodca nemeckého národa Adolf Hitler
ich vzal pod ochranu nemeckej ríše."

Ideológia Hlinkovej strany, nacionalizmus a úzka previazanosť na náboženstvo, sa krátko po vzniku vojnového štátu dostali aj do
učebnice dejepisu z roku 1943 pre piatakov na gymnáziách, jej autorom bol riaditeľ učiteľskej akadémie v Spišskej Novej Vsi Anton
Kovalík.

Obrázkové slovenské dejiny Františka Hrušovského deťom tvrdili, že spojenectvo s treťou ríšou má korene už vo veľkomoravských
časoch. (zdroj: Archív P.G.)

Čelným autorom učebníc dejepisu však bol historik a súčasne ľudácky poslanec František Hrušovský, ktorého učebnice boli priestorom
na šírenie dobovej propagandy.

"Slovenský národ sa vracia k svojmu prvému vladárovi Pribinovi a k svojej prvej kresťanskej svätyni, aby dnes budoval svoju slobodnú
vlasť," píše Hrušovský v knihe Obrázkové slovenské dejiny, ktorá sa stala podkladom pre viaceré učebnice.

Deťom sa predkladalo, že spojenectvo s treťou ríšou má korene už vo veľkomoravských časoch a poslúžil na to kmeňový náčelník
Pribina, ktorý dal na svojom území vysvätiť kostol a navyše počas vzájomných mocenských bojov paktoval s dávnymi Germánmi.

V Hrušovského učebnici pre ôsmakov z roku 1941 sa žiaci dozvedali, že Veľká Morava bol prvý slovenský štát, protižidovské pogromy v
Bratislave v rokoch 1936 - 1937 boli prejavom slovenského ducha a návšteva Tisa u Hitlera bola vyvrcholením slovenských dejín.

Andrej Findor z Univerzity Komenského, ktorý sa venoval kritickej analýze učebníc dejepisu prvej polovice 20. storočia, však podotýka:

"Hrušovského diela neboli až v takom rozpore s dovtedajšou historiografiou, on študoval za prvej republiky a národné dejiny sa už vtedy
potrebovali vymedziť proti nemeckému a maďarskému elementu, občas aj dosť drsne," hovorí.

"Pri dejepisoch z čias vojnového režimu sa hovorí o falšovaní či znásilňovaní dejín, ale to poklonkovanie národnej ideológii a naša
nadradenosť tam skrátka boli aj predtým, len sa neskôr menil kolektívny nositeľ týchto dejinných príbehov. Rozdiel bol v tom, že v
demokracii sa proti tomu mohla vzniesť kritika, existovala pluralita, no v totalite nie."

“
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Poklonkovanie národnej ideológii a naša nadradenosť v dejepisoch boli aj predtým, len sa menil kolektívny nositeľ týchto dejinných
príbehov. Rozdiel bol v tom, že v demokracii sa proti tomu mohla vzniesť kritika, existovala pluralita, no v totalite nie."

„

historik Andrej Findor

"Ale aj dnes, hoci to už je skôr banálne, socializujeme naše deti ako Slovákov a Slovenky," dodáva. "Máme svoju vlajku, hymnu,
hokejový tím, takže malé deti môžu vnímať napríklad aj demonštráciu kotlebovcov s vlajkami ako prijateľnú."

Strana zúčtovala s bandou zradcov

"Základom pre výklad a pojatie minulosti sú autorom tejto učebnice slová Jozefa Vissarionoviča Stalina," stojí v úvode učebnice dejepisu,
ktorá vyšla krátko po komunistickom prevrate v roku 1948.

Štvrtáci sa dozvedali, že "komunistická strana zúčtovala s bandou zradcov" a "Klement Gottwald má zásluhy, že sa skončila éra
buržoázie a za túto zásluhu nazýva ho ľud veľkým synom národa".

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Gottwaldova cesta k moci viedla aj cez Slovensko Čítajte

Uvedené oslavné slová v učebnici z roku 1950 hovorí generálny tajomník strany Rudolf Slánský. Toho však v decembri 1952 obesili.
Učebnice dejepisu sa museli opravovať a v novej z roku 1953 síce ďalej figuruje óda na Gottwalda, no už bez uvedenia jej autora.

V učebnici z roku 1954 ešte Gottwald chváli Stalina, no po odhalení kultu osobnosti, v učebnici z roku 1962, sa Stalin už nespomína ani v
chronologickom prehľade dejín.

"Po prevrate v roku 1948 sa základom školskej sústavy stalo uniformné vzdelávanie pod štátnym monopolom. Vzdelávanie určovali
jednotné učebné osnovy, indoktrinácia ideológie a málo individuality," opisuje historička Slávka Otčenášová z Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach.

Pripomína, že sama komunistická strana poukázala na potrebu "ideologického skvalitnenia" učebníc.

Ako príklad uvádza osud Štefánika. "Už počas vojny došlo k ideologickým modifikáciám, tie sa týkali údajného Štefánikovho prerodu zo
zástancu centralizmu na stúpenca idey samostatnosti. Marxistická historiografia sa ku Štefánikovi zachovala mimoriadne macošsky.
Spomienky naňho mali zmiznúť, Štefánik sa programovo ignoroval, dokonca sa mu pripisovali zradcovské črty prisluhovača cudziemu
imperializmu a niektoré naratívy ho diskreditovali ako málo zdarného vedca, ktorý sa etabluje ako renegát v službách cudzích záujmov.

Národní hrdinovia prezentovaní v učebniciach dejepisu sa skrátka menili so zmenami politických režimov a ideológií."

Pokrivený obraz sveta sa žiaci učili až do pádu komunizmu. Podľa učebnice, ktorú v roku 1983 pre ôsmakov schválilo vtedajšie
ministerstvo školstva, zbrojili v čase studenej vojny výhradne "západní imperialisti" a v roku 1968 nám prišli z Moskvy poskytnúť "pomoc
pri obrane socialistických výdobytkov".

A zaškrtať fixkou

Po páde komunizmu si vtedajší študenti pamätajú, ako sa ešte na prelome nového tisícročia na stredných školách používali učebnice
spred roka 1989, s ideologickými pasážami preškrtnutými čiernou fixkou.

Do škôl sa však dostali aj diela, na ktoré by sa dnes mohli vzťahovať paragrafy o propagácii fašizmu a spochybňovaní holokaustu. Kniha
Milana Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov sa do škôl dostala v roku 1995 ako účelová publikácia ministerstva školstva vtedy pod
vedením Slovenskej národnej strany. Vyznačuje sa vypätým nacionalizmom, antisemitizmom, útokmi proti Maďarom, Čechom,
evanjelikom. Keďže na jej vydanie použili financie z programu Európskej únie Phare, museli ju po vyvolaní medzinárodného škandálu zo
škôl stiahnuť.

Počas vlády Smeru sa v roku 2009 dostala do škôl učebnica autora Ficových prejavov Drahoslava Machalu Čítanie o Slovensku. Bola
určená pre prvý stupeň základných škôl, Slováci boli podľa nej "najväčším zázrakom krajiny" a deťom sa odporúčalo vystúpiť na Kriváň a
mávať slovenskou vlajkou.

Na ministerstve nám nevedeli odpovedať, kto učebnice schválil.

Prázdne memorovanie, záplava dátumov

Viliam Kratochvíl z Univerzity Komenského, ktorý sa dlhodobo zaoberá didaktikou dejepisu a problematikou tvorby učebníc dejepisu, vidí 
najväčšie problémy v tom, že nad schvaľovaním a vydávaním učebníc je stále tieň nezmyselného verejného obstarávania na duševné
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dielo s pointou, kto ponúkne štátu za učebnicu najnižšiu cenu, ten vyhráva, často aj na úkor jej kvality.

Spoločnosť podľa neho musí mať obranné mechanizmy, aby do učebníc neprenikala propaganda a ideológie.

"Moderná učebnica dejepisu má oscilovať medzi informatívnym a exploratívnym. Teda skladať sa z dvoch častí: prvej, ktorá
sprostredkúva historické informácie, a druhej, ktorá je prieskumná, vyšetrovacia. V nej žiaci pátrajú, analyzujú písomné, obrazové,
grafické či hmotné pramene, reagujú na analytické otázky a interpretujú ich a diskutujú o nich, napríklad aj o tom, prečo sa história
interpretuje rôznym spôsobom," vysvetľuje Kratochvíl.

"Učebnica, ktorá prináša len syntetizujúci text postavený na politických dejinách, by sa mala považovať za podozrivú. Nevyhnutne musí
obsahovať druhú rovinu textov, ktoré podnecujú k pátraniu, skúmaniu, učebnica nemá len interpretovať historické udalosti, ale najmä
stimulovať a rozvíjať myslenie žiakov."

Historička Slávka Otčenášová ku tomu dodáva: "Mali by sme si pripustiť, že možno nepotrebujeme, aj vzhľadom na biednu časovú
dotáciu, učiť všetko to, čo sme vyučovali doteraz. Teda upustiť od zaužívanej periodizácie, sústrediť sa na spoločensky aktuálne aspekty
vybraných tém z histórie.

Výraznejšie podporovanie takéhoto prístupu by aj v našom školstve napomohlo tomu, aby sa príbeh o tom, kto sme, ako sme sa sem
dostali, kto boli a sú naši priatelia či nepriatelia, akí sme my a akí sú tí druhí, zmenil na výchovu k svetoobčianstvu a tolerancii, ktorá by
viedla k rozvoju kritických schopností mládeže a jej spôsobilosti vnímať svet okolo seba bez predsudkov a stereotypov."

Autor: Peter Getting
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People who have received the first vaccine dose and more than 21 days have passed will have milder conditions when crossing the
border from a green-tier country. No Covid death recorded today for the first time in several months. Slovaks will play their first match at
the Euro 2020 on Monday.

The Friday, June 11 edition of Today in Slovakia is ready with the main news of the day in less than five minutes. We wish you a pleasant
read.

In today's digest Slovak team will play on Euro2020 Easier travelling to Slovakia from green countries Strain from Colombia detected in
Slovakia Slovakia getting ready for European Football Championship Slovak football representatives during training in St. Petersburg,
where Slovaks will play the first two matches of the European Championship. (zdroj: TASR)

As the Euro2020 kicks off on June 11, the Slovak team is preparing to play its first two matches in St. Petersburg.

It is the second time in history Slovak representation will play in the competition. The Slovaks advanced to the tournament thanks to a
successful play-off, when they first eliminated Ireland after a penalty shootout and then Northern Ireland 2: 1 after extra time.

In the E-group of the postponed EURO 2020, Slovaks will gradually meet with Poland (June 14 at 18.00 CET in St. Petersburg), Sweden
(June 18 at 15.00 CET in St. Petersburg) and Spain (June 23 at 18.00 CEST in Seville).

Changes in some anti-Covid measures Illustrative stock photo (zdroj: Unsplash)

The Public Health Authority made several adjustments to anti-Covid-19 measures currently valid in Slovakia. These will apply from June
14, 2021.

In the case of mass events where a negative test not older than 12 hours is required before entering, it will be possible to show a LAMP
test as well among permitted RT-PCR tests and LAMP tests.

The new ordinance from the Public Health Authority also changed travel to Slovakia for people from green-tier countries.

When arriving to Slovakia from green-tier countries, it will be possible to show a negative test for Covid-19 from abroad. In the case of a
PCR test, this cannot be older than 72 hours. In the case of an antigen test, it cannot be older than 24 hours. The test has to be
conducted either in Slovakia or in a neighbouring state.

Exemption applies to vaccinated people. Slovakia also takes into consideration the first vaccine dose, but there are some limits.

If you like what we are doing and want to support good journalism,buy our online subscription. Thank you.

More on coronavirus and vaccination Half of the adult population in the European Union has received the first dose of the Covid-19
vaccine, with a quarter of adults receiving both doses. In Slovakia, 41.4 percent of adults received at least one dose. (ECDC) Slovakia
confirmed the presence of the B.1.621 strain of coronavirus, which was detected in Colombia the first time. Three cases have been
found. The British strain remains prevalent. No death from the pulmonary form of Covid-19 was reported in Slovakia on Thursday.
Hospitals have fewer than 300 patients with the disease confirmed or suspected as their number dropped by 20 to 293.

Check out Spectacular Slovakia for weekend reading tips. This week, Peter Dlhopolec writes about a divisive city game, a deceased
Czech actress known for Cinderella, and geoparks.

Photo of the day

The summer season officially opened today at Štrbské Pleso, High Tatras with the symbolic unlocking of the level of the lake.

Summer season in the High Tatras open (10 fotografií) Feature story for today

When Marián Hlavačka launched the development company Corwin a decade ago, he wanted to bring something new to the real estate
sector. As a lover of nature and hard data, he wished to construct buildings in a sustainable way with the help of the latest technology to
return some of Bratislava’s nature, offering people a better environment for living.

Bratislava’s growth cannot be stopped, but it can be regulated Čítajte Other news The monitoring of an invasive species of mosquitoes in 
2020 revealed a new species in Slovakia. The species is originally the Asian mosquito Aedes japonicus. The occurrence of this species 
not only affects biodiversity, but can also have a medical impact, because invasive mosquitoes are carriers of a wide range of pathogens.
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There are currently 14,000 Slovak nurses working outside of Slovakia. Their average age is 47 years and currently 31,309 of them in the
system. They most often go to the neighbouring Czech Republic. (Slovak Chamber of Nurses and Midwives). Six Slovak schools
appeared in the QS World University Rankings 2022. Comenius University in Bratislava placed 651st - 700th, Pavol Jozef Šafárik
University in Košice at 601st – 650th, the Slovak University of Technology in Bratislava, the Technical University in Košice, and Žilina
University in Žilina took the 801st to 1,000th positions. The Slovak University of Agriculture took the 1,001st to 1,200 positions. Do not
miss on Spectator.sk today Further education gives hope, but not to people in Slovakia Čítajte The Danube embankment in Petržalka will
change its look Čítajte

If you have suggestions on how this news overview can be improved, you can reach us at editorial@spectator.sk.

Autor: Nina Francelová
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Od septembra budú mať Košičania možnosť, požiadať o bezplatnú právne poradenstvo. Umožní to projekt Právnickej fakulty UPJŠ.

Počasie nás poriadne SCHLADÍ! Pripravte sa na búrky a KRÚPY! Víkendová PREDPOVEĎ nepoteší

Spolupráca s mestom

Vďaka nej majú občania pod dohľadom spolupracujúcich advokátov získať právnu analýzu svojho problému a študenti sa
prostredníctvom takejto praxe pripravia na výkon svojho budúceho povolania. Právne poradenstvo ponúknu klientom, ktorí si nemôžu
dovoliť profesionálnu právnu pomoc.

Ako uviedlo mesto Košice na sociálnej sieti, projekt bude realizovaný na základe podpísaného memoranda o vzájomnej spolupráci medzi
mestom a univerzitou. Právna poradňa bude fungovať v priestoroch magistrátu jeden deň v týždni v popoludňajších hodinách. Spresniť to
majú koncom augusta.

„Sme presvedčení, že kooperáciou fakulty s mestom Košice a spolupracujúcimi advokátmi sa naplní nielen vzdelávací účel projektu, ale
rovnako bude naplnená aj myšlienka pomôcť a právne poradiť tým, ktorí si inú právnu pomoc z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť,“ uviedol
dekan fakulty Miroslav Štrkolec.

Od teórie k praxi

ŠPP je výberový predmet určený pre študentov tretieho ročníka denného štúdia bakalárskeho študijného programu a študentov prvého a
druhého ročníka denného štúdia magisterského študijného programu. Podľa fakulty samostatný typ tzv. živej kliniky, ktorej činnosť je
zameraná na prácu s reálnymi klientmi.

Študent má pod dohľadom pridelených supervízorov pôsobením na klinike rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti,
argumentačné zručnosti, písomný prejav, analytické a tvorivé myslenie. Má tiež zlepšiť svoje rozhodovanie o postupnosti právnych
krokov, schopnosť riešiť právne problémy a orientáciu v právnom poriadku. Zároveň sa podľa fakulty naučí samostatnej a tímovej práci,
zodpovednému prístupu k plneniu povinností a vedeniu dokumentácie.

„Popri historicky overenom teoretickom vzdelávaní zameranom na platné právo, jeho interpretáciu a aplikáciu v posledných rokoch čoraz
väčší dôraz kladieme aj na posilnenie praktických prvkov vo vzdelávaní študentov. Študentská právna poradňa je ďalším krokom v
napĺňaní nášho dlhodobého zámeru,“ dodal Štrkolec.

Aktuálne správy zo Slovenska

Autor: Global24 s.r.o.
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Počas najnáročnejšieho obdobia pandémie sa o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a o deti v centrách pre deti a rodiny staralo aj
29 študentov sociálnej práce. Ide o študentov partnerských vysokých škôl, ktoré sa koncom minulého roka zapojili do Memoranda o
spolupráci.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP), ktorá združuje
univerzity vzdelávajúce v odbore sociálna práca, podpísali 16. novembra 2020 Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom bolo zmierňovať
dopady nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.

„Vďaka tejto spolupráci sme pomohli zariadeniam sociálnych služieb vykryť výpadok vlastných zamestnancov. Získali tak personál, ktorý
pomohol zabezpečiť starostlivosť o klientov. V centrách pre deti a rodiny boli zasa študenti nápomocní nielen pri dištančnom vzdelávaní
detí, ale aj pri ich voľnočasových aktivitách. Za všetko, čo urobili pre druhých, im veľmi pekne ďakujem,“ uviedol minister práce,
sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Každá zo zapojených vysokých škôl oslovila svojich študentov a z tých, ktorí sa rozhodli angažovať, vytvorila pre ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny databázu. „Z tejto databázy sme zariadeniam sociálnych služieb a CDR pridelili študentov, ktorí k nim bývali
najbližšie. Tak nemuseli ďaleko cestovať a zostali v im známom prostredí,“ uzavrel minister. V databáze figuruje takmer 170 študentov,
ďalšie desiatky študentov sú na zozname dobrovoľníkov vysokých škôl.

„Memorandum o spolupráci vnímam ako mimoriadne dôležitý dokument, ktorý pomohol zvládnuť situáciu v ZSS a CDR počas tohto
náročného obdobia. Zároveň umožnil študentom sociálnej práce absolvovať odbornú prax, keďže pandémia sťažila prístup k praktickému
vzdelávaniu,“ povedal predseda AVSP Ladislav Vaska a dodal: „Som rád, že sme tiež v ťažkých časoch pomohli zvýšiť kvalitu
poskytovaných služieb pre tých najzraniteľnejších a tými sú prijímatelia sociálnych služieb. Spolupráca medzi ministerstvom a našou
asociáciou myslela v prvom rade na nich. Memorandum nevnímame ako dočasnú záležitosť, postavila základy do budúcnosti pri riešení
pandemických a iných náročných situácií, s ktorými sa spoločnosť bude musieť vysporiadať.“

Budúci sociálni pracovníci z radov vysokoškolákov vypomáhali v centrách pre deti a rodiny v Ružomberku, Kolíňanoch, Trnave, Martine a
Trenčíne, ako aj v ZSS v Martine, Nitre a Vranove nad Topľou.

**********

Memorandum o spolupráci podpísali 16.11.2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej
práci, ktorej členmi sú: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Fakulta
sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Teologická
fakulta v Košiciach (Katolícka univerzita v Ružomberku). Do projektu sa zapojili aj Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave a Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. MPSVR SR a AVSP uzavreli Memorandum o spolupráci
na dobu určitú, a to po dobu trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 na území Slovenskej republiky. Zariadenie sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré
potrebuje personálnu pomoc, sa môže obrátiť na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Menu
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KOŠICE - Život je zmena! V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP), ktorá je druhou najväčšou na Slovensku, majú
nového generálneho riaditeľa. Na horúcu stoličku zasadol Ján Slávik (57), ktorý naposledy šéfoval súkromnej šačianskej nemocnici a na
domácu pôdu sa vrátil po dlhých 15 rokoch. Skúsený anestéziológ a manažér bude čeliť náročným výzvam, keďže toto zdravotnícke
zariadenie plánuje dostať na vyššiu úroveň.

Nový šéf sa na nové pôsobisko náramne teší. „Mám trochu zmiešané pocity, lebo je to dosť dlhá doba, čo som pôsobil v Šaci, kde som
bol riaditeľom. Veľa kolegov z radov lekárov a medicínskych zamestnancov UNLP však poznám. Považujem to za výzvu, lebo aj ako
manažér sa stále cítim lekárom, pričom by som chcel aj naďalej pokračovať v praxi na menší úväzok aj ako anestéziológ,“ odhalil Ján
Slávik. A čo ho čaká ako prvé po nástupe do funkcie? „Mojou snahou bude zmeniť to tu k lepšiemu, aby v rámci koncovej siete
poskytovania zdravotnej starostlivosti úroveň len stúpala. A cieľom je aj optimalizácia siete, aby UNLP bola naozaj špičkovou
nemocnicou,“ pokračoval Slávik, ktorý je na novom poste dva týždne. Zatiaľ sa snaží zlepšiť pracovné prostredie a materiálno-technické
zabezpečenie. „Evidujeme nedostatok personálu sestier a chceme ich stavy doplniť. Prirodzené sú aj tzv. nepopulárne opatrenia, ale
nemalo by sa to týkať medicínskej časti,“ pokračoval generálny riaditeľ, ktorý takto len naznačil isté zoštíhľovanie. „Čistky nebudú. Ľudia,
ktorí dokážu, že sem patria a sú na správnom mieste, sa nemusia obávať. Nerád by som sa zmieňoval o problémoch napríklad s
práčovňou, kotolňou, klimatizáciou, stavom budov alebo upratovaním. No popri tomto riešení to nemôže postihnúť medicínsku
starostlivosť,“ dodal s tým, že by rád vystaval aj novú nemocnicu. „Áno, mojím cieľom je urobiť rekonštrukciu terajších priestorov a vytvoriť
projekt novej nemocnice, lebo Košice takú univerzitnú nemocnicu potrebujú! Musí to však byť spojené aj s Lekárskou fakultou UPJŠ a
aj v rámci kompletnej starostlivosti - teda aj o onkologických, kardiologických a detských pacientov, aby vzniklo prestížne zdravotnícke
zariadenie,“ odhalil časť svojich plánov nový šéf UNLP, podľa ktorého je v živote dôležitá najmä viera v človeka a jeho dobro. „Bez ľudí sa
nedá robiť nič. Treba veriť v tento kvalitný potenciál,“ uzavrel Slávik, pre ktorého je práca koníčkom, no nezabúda ani na svoju rodinu a
najbližších, a ak mu to aspoň trochu čas umožní, je vášnivým hubárom, lyžiarom a cyklistom.

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA

● druhá najväčšia nemocnica na Slovensku - má 1 356 lôžok ● robí tu vyše 3 530 ľudí ● funguje tu 46 klinických pracovísk – 25 kliník, 11
oddelení, 9 špecializovaných centier a 3 ústavy ● je výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty zdravotníckych
výkonov Prešovskej univerzity a viacerých stredných zdravotníckych škôl

JÁN SLÁVIK (57)

V roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu a v
roku 1996 atestáciu II. stupňa. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach. Od
roku 2006 pôsobil v Nemocnici Košice-Šaca, kde bol od roku 2016 do marca 2021 riaditeľom spoločnosti a zároveň lekárom na oddelení
anestézie a intenzívnej medicíny.

Košická UNLP má od svojho vzniku (1924) v poradí už svojho 28. riaditeľa, ktorým je Ján Slávik (57). Ján Slávik (v popredí) je
anestéziológ a táto snímka je z čias jeho pôsobenia v šačianskej nemocnici. Ján Slávik (57), generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice
Louisa Pasteura v Košiciach Nový generálny riaditeľ má rád aj turistiku a vlani zdolal Ďumbier v Nízkych Tatrách.

Autor: Autor: Zdeněk Kovář I Foto: autor, unlp, ajs
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Nový riaditeľ Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Ján Slávik (57):

KOŠICE - Život je zmena! V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP), ktorá je druhou najväčšou na Slovensku, majú
nového generálneho riaditeľa. Na horúcu stoličku zasadol Ján Slávik (57), ktorý naposledy šéfoval súkromnej šačianskej nemocnici a na
domácu pôdu sa vrátil po dlhých 15 rokoch. Skúsený anestéziológ a manažér bude čeliť náročným výzvam, keďže toto zdravotnícke
zariadenie plánuje dostať na vyššiu úroveň.

Nový šéf sa na nové pôsobisko náramne teší. „Mám trochu zmiešané pocity, lebo je to dosť dlhá doba, čo som pôsobil v Šaci, kde som
bol riaditeľom. Veľa kolegov z radov lekárov a medicínskych zamestnancov UNLP však poznám. Považujem to za výzvu, lebo aj ako
manažér sa stále cítim lekárom, pričom by som chcel aj naďalej pokračovať v praxi na menší úväzok aj ako anestéziológ,“ odhalil Ján
Slávik. A čo ho čaká ako prvé po nástupe do funkcie? „Mojou snahou bude zmeniť to tu k lepšiemu, aby v rámci koncovej siete
poskytovania zdravotnej starostlivosti úroveň len stúpala. A cieľom je aj optimalizácia siete, aby UNLP bola naozaj špičkovou
nemocnicou,“ pokračoval Slávik, ktorý je na novom poste dva týždne. Zatiaľ sa snaží zlepšiť pracovné prostredie a materiálno-technické
zabezpečenie. „Evidujeme nedostatok personálu sestier a chceme ich stavy doplniť. Prirodzené sú aj tzv. nepopulárne opatrenia, ale
nemalo by sa to týkať medicínskej časti,“ pokračoval generálny riaditeľ, ktorý takto len naznačil isté zoštíhľovanie. „Čistky nebudú. Ľudia,
ktorí dokážu, že sem patria a sú na správnom mieste, sa nemusia obávať. Nerád by som sa zmieňoval o problémoch napríklad s
práčovňou, kotolňou, klimatizáciou, stavom budov alebo upratovaním. No popri tomto riešení to nemôže postihnúť medicínsku
starostlivosť,“ dodal s tým, že by rád vystaval aj novú nemocnicu. „Áno, mojím cieľom je urobiť rekonštrukciu terajších priestorov a vytvoriť
projekt novej nemocnice, lebo Košice takú univerzitnú nemocnicu potrebujú! Musí to však byť spojené aj s Lekárskou fakultou UPJŠ a
aj v rámci kompletnej starostlivosti - teda aj o onkologických, kardiologických a detských pacientov, aby vzniklo prestížne zdravotnícke
zariadenie,“ odhalil časť svojich plánov nový šéf UNLP, podľa ktorého je v živote dôležitá najmä viera v človeka a jeho dobro. „Bez ľudí sa
nedá robiť nič. Treba veriť v tento kvalitný potenciál,“ uzavrel Slávik, pre ktorého je práca koníčkom, no nezabúda ani na svoju rodinu a
najbližších, a ak mu to aspoň trochu čas umožní, je vášnivým hubárom, lyžiarom a cyklistom.

JÁN SLÁVIK (57)

V roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu a v
roku 1996 atestáciu II. stupňa. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach. Od
roku 2006 pôsobil v Nemocnici Košice-Šaca, kde bol od roku 2016 do marca 2021 riaditeľom spoločnosti a zároveň lekárom na oddelení
anestézie a intenzívnej medicíny.

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA

● druhá najväčšia nemocnica na Slovensku - má 1 356 lôžok ● robí tu vyše 3 530 ľudí ● funguje tu 46 klinických pracovísk – 25 kliník, 11
oddelení, 9 špecializovaných centier a 3 ústavy ● je výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty zdravotníckych
výkonov Prešovskej univerzity a viacerých stredných zdravotníckych škôl

Košická UNLP má od svojho vzniku (1924) v poradí už svojho 28. riaditeľa, ktorým je Ján Slávik (57). Ján Slávik (v popredí) je
anestéziológ a táto snímka je z čias jeho pôsobenia v šačianskej nemocnici. Ján Slávik (57), generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice
Louisa Pasteura v Košiciach Nový generálny riaditeľ má rád aj turistiku a vlani zdolal Ďumbier v Nízkych Tatrách.

Autor: Autor: Zdeněk Kovář I Foto: autor, unlp, ajs
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Ponúkame tipy na top články týždňa.

Prečítajte si výber toho najlepšieho, čo pre vás redakcia Korzára počas pracovného týždňa pripravila. Redaktori a editori píšu o
udalostiach, ktoré v uplynulom období hýbali východným Slovenskom.

Tipy redakcie Korzára za uplynulý týždeň

Košický výpredaj

Ešte sme nevyhrali

Dôjdite aj vy kopať na Šíravu

Z futbalového ihriska záhradky? V Anglicku by ich hnali

Tragédia na sídlisku

Vybavili sme

Keby myšiarka ušatá vedela rozprávať

O poštových púšťach

Odporúčame si ďalej prečítať

Akcia týždňa

Tip Jany Ogurčákovej

Košický výpredaj

Meštiansky dom v strede Hlavnej ulice s legendárnou kaviarňou na prízemí bude slúžiť maďarským diplomatom.

Po tom, čo sa miestni štamgasti ozvali, že centrum mesta si bez nej predstaviť nevedia, nový vlastník prisľúbil, že Carpano zachová.

Ministerstvo obchodu a zahraničných vecí Maďarska však malo v hľadáčiku v metropole východu viac nehnuteľností.

Prekvapivejšou je preto kúpa jedného z historických mestských palácov, konkrétne na rohu Hlavnej a Poštovej.

Ide o bývalé sídlo Ústavného súdu, posledné roky ste si na dvoch podlažiach mohli kupovať knihy.

V centre sa oplatí investovať, hovoria si znalci sediaci na košických letných terasách. A to si asi povedalo povedal aj minister Péter
Szijjártó vo vláde Viktora Orbána.

Dva domy za približne 4 milióny eur sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Išlo o rýchly obchod, pre obe strany to bola stratégia dvojitého
víťaza win – win.

Košičania môžu maximálne zdvihnúť obočie, prečo už nebudú nehnuteľnosti prístupné pre verejnosť.

A pozrieť sa na prsty staromestským poslancom, ktorí stoja pred hodenou rukavicou na kúpu lukratívnej vily, ktorú slávny maliar zanechal
mestskej časti.

Jediná podmienka majstra Löfflera bola, aby sa vila využívala na umenie. No napriek tomu poslanci nevedia záujemcovi, ktorý prišiel s
ponukou cashu, povedať nie.

Orbánova vláda skúpila lukratívne nehnuteľnosti v centre Košíc. Krúži aj okolo ďalšej historickej budovy

Bývalé sídlo Ústavného súdu už vlastní maďarské ministerstvo. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Tipy Kataríny Gécziovej
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Ešte sme nevyhrali

Možno sme si s príchodom teplých dní a so stále nižšími štatistikami pomaly aj vydýchli, že sme ten covid porazili. Pacientov máme síce
naoko v nemocniciach menej, ani mŕtvych nie je zďaleka toľko ako v tých najhrozivejších dňoch, ale jedno je viac než isté. Ešte sme nad
tou koronou nevyhrali.

Ukazuje to i pohľad do práce psychiatrov na klinikách a oddeleniach, ktorí upozorňujú, že koronavírus ohrozuje tak fyzické ako i mentálne
zdravie ľudí.

Poruchy pamäti, demencia, slabá výkonnosť, takmer polospánok a neschopnosť fungovať tak ako pred chorobou. Mnohí ľudí sa po
prekonaní covidu zmieta v nezdravom psychickom rozpoložení. A nikto presne ešte nevie, ako dlho to bude trvať a či to vôbec ustane.

Covid nám do nemocníc a k lekárom posiela novú vlnu pacientov s podlomeným psychickým zdravím. Je to isté, koronavírus ešte ani
zďaleka neodchádza. Podrobnú správu o situáciu na psychiatrických lôžkach sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.

Psychiater: Po covide majú mladí zahmlenú myseľ

Prednosta I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a a Lekárskej fakulty UPJŠ Jozef Dragašek. (zdroj:
UNLP)Dôjdite aj vy kopať na Šíravu

Toto sme tu ešte nemali. Možno bude veľká brigáda na Zemplínskej Šírave. Štátny tajomník totiž na nedávnej návšteve horného a
dolného Zemplína prezradil svoj nápad, ako si poradiť so špinavým bahnom s PCB látkami na dne slovenského mora, ktoré odrádzajú od
kúpania.

Predstavil doslova a do písmena jednoduchý postup. Z celého dna Šíravy vybagrovať bahno, prefiltrovať PCB. Len čo potom, keď už
bude hlina z vody von? Maličkosť.

Tie isté bagre, čo tam už budú parkovať, ju naložia na jednu kôpku, pardón, kopu až vznikne kopec, z ktorého by mohol byť rovno
lyžiarsky svah. Určite je to reálne, veď podobné projekty videl štátny tajomník v Amerike a Holandsku. Len tak trochu zabudol, že tieto
krajiny sú ekonomicky i technologicky o niečo ďalej ako my.

Pravdou je, že na dolnom Zemplíne je všade takmer rovina, takže by sa tam väčší kopec uplatnil a keby sa po ňom dalo aj zjazdovať na
lyžiach, to by bola paráda. Veď by to bolo vlastne prvé lyžiarske stredisko v tomto regióne.

To si už budú východniari pochvaľovať, ako sa ten zaspatý turizmus brutálne okolo Šíravy rozbehol. Lyžovačka, kvalitná kúpačka, kopec
ľudí, jupí.

My ešte pánovi štátnemu tajomníkovi poradíme jednu vec. Zlepšovák. Možno ani nebude treba tie bagre. Nestačili by dobrovoľníci, niečo
v štýle zemiakovej brigády?

To by bolo azda pri napnutom štátnom rozpočte reálnejšie ako tá moderná technológia. A ušetrené peniaze by sa použili napríklad na
diaľnice, o ktorých my východniari snívame.

Štátny tajomník Velič by bahno zo Šíravy vykopal a urobil z neho lyžiarsky svah

Dušan Velič, štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Tip Kristiána Saba

Z futbalového ihriska záhradky? V Anglicku by ich hnali

Obyvatelia Družstevnej pri Hornáde, ktorí kedysi pomáhali pri výstavbe miestneho futbalového štadióna, sa musia v hrobe obracať. Ich
dielo, určené pre šport, zábavu a rozvoj futbalu v obci zanikne.

Namiesto futbalistov, kopajúcich do lopty, sa na tráve vybláznia záhradkári s motykami. Je to iste lákavé. Krásna rovná plocha, anglický
trávnik, čo viac si možno želať.

Snáď už len bazén, či vírivku. Prípadne by mohli využiť aj zavlažovací systém, ktorým ihrisko disponuje. Voda v horúčave iste osvieži.

Kedysi na tomto štadióne hrávali aj košické kluby. Tomu je koniec. Obec vlastné mužstvo nemá a starosta nechce kupovať Brazílčanov,
aby ho vyskladali. Ide o srdce k lokalite a peniaze. Veď Družstevná nemala ani na odkúpenie štadióna od súkromného vlastníka.

Ten sa rozhodol, že so športom už nechce mať nič spoločné. Poukazuje na macošské sa správanie štátu v oblasti financovania športu.
Dotovať niečo, čo neprináša zisk, ale neustále náklady, sa tiež nedá donekonečna.
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Pôdu, aj keď tú futbalovú, ponúka na predaj, pretože má pocit, že pôda má slúžiť ľuďom. A tak si budúci záhradkári môžu pozemok na
ploche futbalového ihriska vyhliadnuť cez inzertné portály.

Kolíky vymedzujúce parcely už na ploche sú. Problém je len v tom, že aj ak si niekto pozemok kúpi, musí počkať na zmenu územného
plánu.

Dovtedy si môže, vzhľadom na momentálnu územnú viazanosť na šport, maximálne na svojom budúcom pozemočku zahrať futbal.

Smutná realita, ktorú by si v kolíske futbalu - Anglicku – nevedeli ani predstaviť.

Hrali tam futbalisti Košíc, ale už je koniec. Ihrisko sa predáva na záhradky alebo byty

Namiesto hráčov a lopty budú zrejme na ihrisku v Družstevnej pri Hornáde, v obci neďaleko Košíc, záhradkári s motykami. (zdroj:
Korzár/Judita Čermáková)

Tipy Michal Franka

Tragédia na sídlisku

Nerád odporúčam takéto články, sám ich nemám v láske, ale žiaľ, stávajú sa aj tragické dopravné nehody. Táto sa stala na našom
prešovskom sídlisku a preto sa o nej aj veľa hovorí.

Nehoda sa dotkla aj MHD. Ešte tri hodiny po nej boli zablokované trolejbusy, smerujúce z trojky cez centrum mesta smerom na Sekčov.
Bohužiaľ, aj smutné správy musíme písať, nedá sa tváriť, že sa nestali, tak ak chcete vedieť, ako to bolo pri smrteľnej nehode, pri ktorej
policajt zrazil dôchodkyňu, čítajte tento článok.

Smrteľná nehoda v Prešove. Policajt zrazil služobným autom dôchodkyňu

Policajt služobným autom zrazil dôchodkyňu na Sídlisku III v Prešove. (zdroj: Korzár)Vybavili sme

Na Pavlovičovom námestí v Prešove bol vyvrátený strom. Okolo neho boli pásky, že tam netreba vstupovať a tým to haslo. To sa
občanom nepáčilo, tak sa ozvali do redakcie a Korzár sa o to začal zaujímať.

Na radnici nad otázkami podumali a...

Strom i pásky dali odstrániť. Dva týždne vlečúci sa problém bol zrazu fuč, tak ako nedávno pri ceste na Šidlovec. Prečítajte si, ako to s
tým spadnutým stromom bolo, pozrite si aj fotografie.

Nebezpečne vyvrátený strom nechali pri detskom ihrisku dva týždne len opáskovaný

Strom pri detskom ihrisku ostal vyvalený podľa miestnych približne dva týždne. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

Tip Jany Otriovej

Keby myšiarka ušatá vedela rozprávať

Zvieratkovské témy miluje v redakcii každý. Netrhajú síce rekordy v čítanosti a niekedy sa nekončia šťastne, sú však vďačným sústom
pre komentátorov. Polohy sú zvyčajne dve: Ach, jaj, aké je to zvieratko zlaté a ľudia, ktorí mu pomohli, šľachetní, alebo Och, bože, akí sú
tí ľudia necitliví a krutí, také čosi vyviesť bezbrannému tvorovi!?

Najnovším zvieracím aktérom je mláďa myšiarky ušatej, našej najbežnejšej mestskej sovy. Symbióza s človekom v obci Oľka v
Medzilaborskom okrese vyšla 0:1 v neprospech jeho zvieracích rodičov a súrodencov.

Výrub stromov v „katastrofálnom“ stave ich v máji, teda v čase hniezdenia, pripravil o domov i život.

Osirelé mláďa skončilo v chovnej stanici, kde sa ho ujal zoológ Martin Šepeľa a náhradná matka, zrazená sova so zlomeným krídlom a
slepým okom.

Mláďa sedelo na okraji provizórneho domčeka, vystreté a meravé, len vážne klipkalo žltými očami.

Podľa slov zoológa sa „tvárilo, že je konár,“ teda nenápadne, aby splynulo s okolím a tak ostalo v bezpečí pred zvieracími predátormi.

Pred ľuďmi sa ale neubránilo. Nemohli počkať ešte aspoň dva týždne, kým by vyletelo z hniezda?
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Argument, že o sovách v smrekovej aleji nevedeli, vyznieva nepochopiteľne. Vari nie je prirodzené, že v obci obkolesenej horami a lesmi
hniezdia myšiarky?

Som presvedčená o tom, že naši pradedovia aj bez zákona o ochrane prírody vedeli, že vážna sova so žltými očami sa postará o myši v
ich sýpke.

Rúbali stromy, zničili hniezdo chránených myšiarok. Prežilo jedno sovíča

Zachránené sovíča je teraz u náhradnej mamy, ktorá je slepá na jedno oko. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Tip Lenky Hanikovej

O poštových púšťach

V apríli, kedy sa už bolo približne 30 pobočiek Slovenskej pošty na východe zrušených, avizoval jej riaditeľ Martin Ľupták zatvorenie
ďalších pobočiek. Dve z nich teraz končia priamo v Poprade. Ide o pošty v nemocnici a v časti Matejovce.

V Matejovciach je nevyhovujúca budova. V jej blízkosti však žijú chudobnejšie komunity a jej zrušenie opäť istým nenápadným spôsobom
(za cenu modernizácie, ktorá je v otázke Slovenskej pošty nevyhnutná), uzemní život v menších obciach.

Pošty v niektorých odľahlých centrách totiž zastupovali spolu s miestnymi potravinami akési „komunitné centrá“ a ich postupným rušením
z nich odchádza pomaly aj určitý typ verejného života. V odľahlejších kútoch krajiny sa stávame svedkami akýchsi „poštových a
potravinových púšti“ a miestni už len budú návštevám ukazovať, že tu bola kedysi pošta.

Aj keď listy dnes už nikto neposiela, pošta neslúžila len na to. V malých obciach si ľudia prišli kúpiť žreb k narodeninám, slávnostne si išli
po dôchodky, alebo keď šli okolo, len tak sa s niekým porozprávali. Teraz na týchto miestach ostanú po zrušených potravinách a poštách
už len krčmy.

V Poprade zrušia dve pošty. Tá v Matejovciach je v havarijnom stave

Obyvatelia Matejoviec prídu o poštu. (zdroj: TASR)Odporúčame si ďalej prečítať

Z obžalovanej expodnikateľky Kabrheľovej je dôchodkyňa, zo Sabinova chce späť do Košíc

Mesto Poprad zamení pozemky s Telenskeho firmou. Wzoš ostal osamotený

Kňaz mal znásilniť a zneužiť maloletú. Oslobodili ho, kraj to zrušil, proces pokračuje

O osude Remetovej tribúny sa ešte rozhodne. Môže padnúť i ostať stáť

V Údolí smrti sa vyhliadková veža rozpadáva, bude nová v tvare náboja

Prešovského poslanca obžalovali, svoj hlas mal predať za 20-tisíc

Po Polačekovom podnete obvinili podnikateľa z falšovania. Kauza sa týka falzifikátov stavebných rozhodnutí

Košickí poslanci dostali notebooky, online nerokovali

V Nižnej Myšli sa strieľalo, miestni mlčia. Podgurážená trojica mala autom prejsť detský bicykel a ohroziť deti aj psa

Akcia týždňa

Tak na tento deň detí v košickej zoo deti nezabudnú. Najmä tie, ktoré uviazli:

1, v dlhočiznom rade stojacich ľudí pred bránou do zoo

2, v kolóne áut vinúcej sa od zoo až do najbližšej mestskej časti Kavečany.

A to ich v zoo čakalo nedávno narodené ťaviatko.

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Video: Pred vstupom do košickej zoo čakali v dlhom rade autá aj návštevníci

Autá smerujúce do zoo na okraji Kavečian stáli až v strede dediny. (zdroj: FB/A.K.)
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Ak sa vám Výber redakcie Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť aj na odber našich ďalších e-mailových newsletterov Denný
newsletter Korzára , Podcasty Korzára , Víkendové čítanie Korzára a Košický Korzár Večer .

Autor: Katarína Gécziová
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Borovici himalájskej bolo u nás teplo.

Francúzsky park UNLP (49 fotografií)

KOŠICE. Zvláštnosťou košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v areáli na Rastislavovej ulici je už od jej založenia v roku
1924 francúzsky park.

V súčasnosti je to posledný nemocničný historický francúzsky park na Slovensku.

„Vo vyše 90-ročnom parku UNLP rastie 1 600 stromov, kríkov a živých plotov na ploche takmer 16,5 hektára. Park je veľmi vhodnou
oddychovou zónou pre pacientov i návštevníkov,“ hovorí PR a komunikačná špecialistka nemocnice Ladislava Šustová.

Katarína Mužáková, vedúca Referátu odpadového hospodárstva, záhrady a ovzdušia pridáva, ako park vznikal.

„Navrhol ho záhradný architekt Josef Vaněk ako záhradu primára Urama, ktorý bol prvým riaditeľom Štátnej nemocnice v Košiciach.
Sadové úpravy boli založené na priamych líniách chodníkov a ciest, ktoré lemujú listnaté stromy.“

Fontána ako dominanta

Stred nemocničného parku je vysadený vo francúzskom štýle, s letničkami a kríkmi upravenými do rôznych tvarov.

Kedysi tu stáli aj skleníky, ktoré sa využívali na pestovanie zeleniny pre nemocničnú kuchyňu a kvetín pre výsadbu v parku. Zachovali sa
už len skleníky, ktoré slúžia na pestovanie okrasných kvetín.

„Základným koloritom je fontána. O presnom dátume postavenia tejto dominanty nejestvujú žiadne dobové doklady. Vďaka starostlivosti
zamestnancov UNLP je fontána zachovaná a funkčná dodnes," priblížila Šustová.

Storočné lipy((piano))

Už dlhé roky sa o záhradu stará aj Roman Hečko, ktorý je súčasťou 7-členného tímu záhradníkov. Záhradníkom bol aj jeho otec a učil ho
zas otec Róberta Gregoreka, zástupcu riaditeľa pre prevádzku Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

„Začínal som ako tínedžer s bonsajmi, dnes sa starám o tento park,“ ukazuje na dokonale pokosený trávnik, vystrihané buxusy a
množstvo stromov, ktoré majú takmer sto rokov. Najstaršie sú v nemocničnom parku lipy.

„Líp je tu najviac, približne dvesto. Lemujú všetky hlavné chodníky. Boli posadené ako prvé, takže o pár rokov majú storočnicu,“ hovorí
Hečko.

Pod lipami je príjemný chládok aj v najhorúcejších dňoch. Koruny sa im poprepájali a páliace slnko neprepustia.

„Väčšina stromov, ktoré tu rastú sú listnaté, len dvadsať percent je ihličnatých.“

Smutný osud borovice

Pre stále teplejšie roky sa ihličnanom v parku príliš nedarí, dôkazom je aj úhyn kolosálnej borovice himalájskej. Dvadsať metrov vysoký
strom mal problém s prílišným teplom a suchami, napokon ho napadol lykožrút lesný.

Na strom však nechceli v nemocnici len tak zabudnúť.

„Minulý rok bola vo vestibule riaditeľstva nainštalovaná pamätná tabuľa. Jej autorom je výtvarník Boris Vajtovič. Okrem základných
informácií a fotografií našej borovice obsahuje aj priečny rez z jej kmeňa,“ hovorí Mužáková.

Vysadiť rovnaký druh na rovnakom mieste, ako náhradu za spílenú borovicu himalájsku, odborníci neodporúčali.

„Po odbornej konzultácii sme vysadili platan javorolistý, ktorý lepšie toleruje súčasné klimatické podmienky,“ dodáva Mužáková.

Platan nestojí presne na rovnakom mieste, ale o približne dva metre ďalej.

„Pôda v mieste rastu borovice je vyčerpaná, je v nej málo živín a novému stromu by sa tam nedarilo, preto je posadený o niečo ďalej,“
vysvetlil záhradník.
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Vzácne ginká

Spomínaná borovica bola len jednou zo vzácností, ktoré sa v nemocničnom parku nachádzajú. Ďalšou sú rodiace ginká dvojlaločné.

„Jeden samec a šesť samičiek. Stále rodia. Vytvárajú plody, ktoré sa dokážu zakoreniť. Stačí ich len povyberať a presadiť na iné miesto.
Je to prastarý strom, pamätá si aj dinosaury,“ pridáva Hečko zaujímavosť a hneď za ňou nasleduje ďalšia.

„Ginko nie je ani listnatý strom, ani ihličnatý, aj preto je taký špeciálny.“

Okrem parku UNLP sa nachádza už iba v Jasovskom zámockom parku. Ginko spoznáte nielen podľa špeciálnych listov, ale aj vďaka
informačnej tabuli.

O vzácnostiach informujú tabuľky

Tabuľky so základnými informáciami o najvzácnejších drevinách sú pri viacerých stromoch. Jedna z nich je aj pri bufetoch, v blízkosti
ktorých rastie paulovnia plstnatá. Strom kvitne fialovými kvetmi a v čase najväčšieho rozkvetu je pastvou pre oči.

Ešte stále kvitnú ružovými kvetmi aj pagaštany konské a kvety sprestrujú aj stredové časti trávnikov.

„Park našej nemocnice bol projektovaný premyslene a nadčasovo, na mnohé roky dopredu, podobne ako Mestský park pri železničnej
stanici, ktorý v 19. storočí volali Košičania botanickou záhradou. Presne tak sa dá nazvať aj park štátnej nemocnice v Košiciach,“ hovorí
Šustová.

Špeciálne kosenie

V parku sa dá nájsť tamariška, agáve, tisy, buky či katalpa a rôzne druhy letničiek. Výrazným prvkom sú aj obrovské gule krušpánu.

„Strihajú sa raz za dva roky a vždy na to potrebujeme aj rebrík,“ dodáva záhradník.

Ani kosenie nie je bežné, kosí sa totiž do kruhov. Ak by to bolo inak, narušil by sa celkový vzhľad parku. Pravidelne sa tiež zbierajú šišky
spod stromov. Hoci by sa zdalo, že je to preto, aby pôsobil trávnik „upratane“, dôvod je oveľa prozaickejší, šišky by vadili kosačkám.

Všetka zeleň je polievaná vodou zo studne, ktorá je priamo v areáli UNLP, táto voda strieka aj z fontány.

„S vodou sme sebestační. Hneď ako je potrebné polievať letničky, spúšťa sa aj fontána a využíva studňa,“ dodáva Hečko.

Ani krt

Podľa Hečka aj laik spozná francúzsky park pre jeho „geometrickú pravidelnosť, ale v asymetrickom tvare“.

Platí, že na miestach, kde je zeleň vysadená na ľavej strane, bude aj na pravej, no nemusí byť druhovo úplne rovnaká.

„Je to francúzsky park, ale už trochu prestarnutý, takže nespĺňa tento štýl na sto percent, napriek tomu tu výrazne cítiť francúzsku
sofistikovanosť .“

A je tu ešte jedna špecialita, trávniky tu nerozrývajú žiadne krty. V celom areáli nenájdete jediný krtinec. Záhradník so smiechom
konštatuje, že pod zemou nežije nič, život je len nad ňou. V rozkošatených stromoch sa páči rôznym druhom vtákov a pobehujú tu aj
veveričky.

„Naozaj tu nikdy nebolo potrebné bojovať s krtmi, z nejakého dôvodu sa im tu nepáči.“

Autor: Judita Čermáková, Monika Almášiová
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Od septembra budú mať Košičania možnosť, požiadať o bezplatnú právne poradenstvo. Umožní to projekt Právnickej fakulty UPJŠ.

Počasie nás poriadne SCHLADÍ! Pripravte sa na búrky a KRÚPY! Víkendová PREDPOVEĎ nepoteší

Spolupráca s mestom

Vďaka nej majú občania pod dohľadom spolupracujúcich advokátov získať právnu analýzu svojho problému a študenti sa
prostredníctvom takejto praxe pripravia na výkon svojho budúceho povolania. Právne poradenstvo ponúknu klientom, ktorí si nemôžu
dovoliť profesionálnu právnu pomoc.

Ako uviedlo mesto Košice na sociálnej sieti, projekt bude realizovaný na základe podpísaného memoranda o vzájomnej spolupráci medzi
mestom a univerzitou. Právna poradňa bude fungovať v priestoroch magistrátu jeden deň v týždni v popoludňajších hodinách. Spresniť to
majú koncom augusta.

„Sme presvedčení, že kooperáciou fakulty s mestom Košice a spolupracujúcimi advokátmi sa naplní nielen vzdelávací účel projektu, ale
rovnako bude naplnená aj myšlienka pomôcť a právne poradiť tým, ktorí si inú právnu pomoc z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť,“ uviedol
dekan fakulty Miroslav Štrkolec.

Od teórie k praxi

ŠPP je výberový predmet určený pre študentov tretieho ročníka denného štúdia bakalárskeho študijného programu a študentov prvého a
druhého ročníka denného štúdia magisterského študijného programu. Podľa fakulty samostatný typ tzv. živej kliniky, ktorej činnosť je
zameraná na prácu s reálnymi klientmi.

Študent má pod dohľadom pridelených supervízorov pôsobením na klinike rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti,
argumentačné zručnosti, písomný prejav, analytické a tvorivé myslenie. Má tiež zlepšiť svoje rozhodovanie o postupnosti právnych
krokov, schopnosť riešiť právne problémy a orientáciu v právnom poriadku. Zároveň sa podľa fakulty naučí samostatnej a tímovej práci,
zodpovednému prístupu k plneniu povinností a vedeniu dokumentácie.

„Popri historicky overenom teoretickom vzdelávaní zameranom na platné právo, jeho interpretáciu a aplikáciu v posledných rokoch čoraz
väčší dôraz kladieme aj na posilnenie praktických prvkov vo vzdelávaní študentov. Študentská právna poradňa je ďalším krokom v
napĺňaní nášho dlhodobého zámeru,“ dodal Štrkolec.

Aktuálne správy zo Slovenska

Autor: Global24 s.r.o.
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