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Košice 15. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR – František Iván)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa vzhľadom na výrazné zhoršenie epidemickej situácie pripojí k Zodpovednému
protestu za slobodné univerzity len symbolicky. Protest sa uskutoční v utorok 16. novembra v Bratislave. Informoval o tom hovorca UPJŠ
Tomáš Zavatčan

Na snímke budova rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

„Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedenia fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ plne podporujú
protest za zachovanie akademickej samosprávy na slovenských vysokých školách a odmietajú pokusy o ich ovplyvňovanie. Študenti a
zamestnanci univerzity sa preto zapájajú do zverejnenej petície odmietajúcej predloženú novelu vysokoškolského zákona a podporujúcej
zmysluplné reformy,“ uviedla v svojom stanovisku UPJŠ.

Na diskusii o reforme vzdelávania premiéra Eduarda Hegera so študentmi košickej univerzity ešte 3. novembra upozornili, že každá
reforma, akonáhle bude obsahovať prvky a snahu o zásah do autonómie vysokých škôl, vyvolá odpor a odmietnutie aj pozitívnych
návrhov.

„Navrhovaný mechanizmus voľby rektora, kompetenčná disharmónia medzi akademickým senátom a správnou radou univerzity vyžadujú
ďalší dialóg a sú legitímnym dôvodom na taký intenzívny protest. Akademická samospráva, autonómia a akademická sloboda sú pre nás
najvyššie hodnoty novembra 1989, a preto náš protest je sprevádzaný mottom ‚Chránime hodnoty Novembra 1989, chceme byť
slobodnou univerzitou‘,“ povedal k protestu rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Pošlite nám tip

Autor: Ján Durbák
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plne podporuje protest za zachovanie akademickej samosprávy na slovenských
vysokých školách a odmieta pokusy o ich ovplyvňovanie. Ako uviedol hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan v tlačovej správe, študenti a
zamestnanci univerzity sa preto zapájajú do zverejnenej petície odmietajúcej predloženú novelu vysokoškolského zákona a podporujúcej
zmysluplné reformy.

Do online petície, ktorú spustili 5. novembra Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave spolu s Univerzitou Komenského (UK) v
Bratislave, Radou vysokých škôl SR (RVŠ SR) a Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) a s podporou Klubu dekanov fakúlt vysokých
škôl SR, sa zapojilo viac ako 14-tisíc osôb. Zodpovedný protest za slobodné univerzity, do ktorého sa symbolicky zapojila aj UPJŠ, je
naplánovaný na utorok 16. novembra o 13:00 v Bratislave. Organizátormi protestu sú UK a STU spolu s vysokoškolskými
reprezentáciami – RVŠ SR a ŠRVŠ. Protest podporuje aj Slovenská rektorská konferencia, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR,
Študentská rada Trnavskej univerzity a Ekonomická univerzita v Bratislave.

Rektor UPJŠ Pavol Sovák priblížil, že 3. novembra na diskusii o reforme vzdelávania predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO) so
študentmi UPJŠ upozornili, že každá reforma, akonáhle bude obsahovať prvky a snahu o zásah do autonómie vysokých škôl, prirodzene
vyvolá odpor a odmietnutie aj pozitívnych návrhov. „Navrhovaný mechanizmus voľby rektora, kompetenčná disharmónia medzi
akademickým senátom a správnou radou univerzity vyžadujú ďalší dialóg a sú legitímnym dôvodom na taký intenzívny protest.
Akademická samospráva, autonómia a akademická sloboda sú pre nás najvyššie hodnoty Novembra 1989 a preto náš protest je
sprevádzaný mottom ‚Chránime hodnoty Novembra 1989, chceme byť slobodnou univerzitou‘,“ povedal.

Novela zákona o vysokých školách, ktorá mala podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaistiť kvalitnejšie vysoké
školstvo, priniesť funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či kratšie externé štúdium bola v medzirezortnom
pripomienkovom konaní do 12. novembra. Predstavitelia akademickej obce však žiadali o jej stiahnutie. Vo svojich stanoviskách z 28.
októbra sa zhodli na tom, že predložená novela nezodpovedá tomu, čo sa dohodlo na kontaktnej skupine, ktorá vznikla v marci, a
nereflektuje jej požiadavky. Hovorca STU Juraj Rybanský ešte 8. novembra priblížil, že najzásadnejšie výhrady akademickej obce proti
predloženému návrhu novely smerujú k viacerým porušeniam akademických slobôd, napríklad k zmene voľby rektora či postaveniu
dekana aj presunu niektorých kompetencií akademického senátu.

Zdroj: (SITA, kh;adz)

Autor: Zuzana Lajčiaková
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[strojový prepis] … zachovania akademickej samosprávy sa pripojila už aj univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Protest a
slobodnej univerzity je naplánovaný na zajtra Bratislave. Novela zákona o vysokých školách, ktorá mala podľa ministerstva zaistiť…
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[strojový prepis] … Bašternáka na slobodu bude teraz rozhodovať Krajský súd v Trenčíne. Termín pojednávania nie je zatiaľ vytýčený.
Dominika Kusá RTVS. Protestov univerzít a zachovanie akademickej samosprávy sa pripojila aj univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach…
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JUNIORI – 1. liga, skupina SILVER, Východ – 5. a 6. kolo:

MBK Victoria Žilina – TYDAM UPJŠ Košice 100:33 /57:13/

Body Žiliny: Kadaši 21, R. Florek 16, Krebes 12, Šimún 11, Kasák 11, Novák 9, Komada 7, Hornák 5, Staš 4, Demeter 4.

Tréner P. Mühlberger:

„Jednoznačný výsledok sme dosiahli vďaka agresívnej celoplošnej obrane a rýchlym protiútokom po získaných loptách.“

MBK Victoria Žilina – 1. BK Michalovce nehrané pre chorobu hostí.

1. Spišská Nová Ves 5 5 0 506:267 10 2. MBK Victoria Žilina 5 3 2 441:262 8 3. Michalovce 4 3 1 334:214 7 4. Liptovský Mikuláš 4 2 2
334:214 6 5. TZDAM UPJŠ Košice 5 1 4 248:401 6 6. Kežmarok 5 1 4 227:449 6 7. Humenné 4 1 3 156:283 5

KADETI – 1. liga, skupina GOLD – 4. kolo: TSM Slávia Žilina – MBA Prievidza 78:88 /46:32/

Najviac bodov: Magvaši 14, Chebeň 14, resp. Simonides 30.

Do prestávky bol domáci tím síce lepší, ale v 2. polčase dominovali hostia, ktorí po víťazstve doma /98:65/ vyhrali aj v Žiline.

1. Svit A 4 4 0 351:259 8 2. Prievidza 4 3 1 346:300 7 3. Inter Bratislava 3 3 0 302:162 6 4. Nitra 4 2 2 271:226 5 5. Diawin Košice 3 1 2
139:145 4 6. Sereď 3 1 2 204:249 4 7. TSM Slávia Žilina 4 0 4 236:377 4 8. Žiar nad Hronom 3 0 3 168:299 3

ŽIACI – 1. liga, skupina Stred – 3. a 4. kolo: AKAPO Lučenec – MBK Victoria Žilina 64:46 /33:15/

Body Žiliny: Maťuga 17, Pivko 11, Jakubík 8, Švancar 8, Učník 2, Lehota 2.

Domáce družstvo sa v zápase prezentovalo kvalitnejšou obranou a lepšou streľbou. Po prestávke Žilinčania pridali v obrane a šnúrou
15:0 sa vrátili do zápasu, stratu znížili na 6 bodov /46:40/, ale potom opäť začali strácať. Lučenec posledných šesť minút vyhral 18:6 a
presvedčivo aj celý zápas.

Vo 4. kole v Banskej Bystrici Žilina pre karanténu domáceho družstva nehrala, dohrávku si družstvá dohodli v závere mesiaca.

1. Prievidza 2 2 0 157:63 4 2. Žiar nad Hronom 2 1 1 122:106 3 3. Banská Bystrica 2 1 1 95:133 3 3. MBK Victoria Žilina 3 0 3 120:210 3
5. Lučenec 1 1 0 64:46 1

MLADŠÍ ŽIACI – celoslovenská súťaž, skupina Východ – 3. a 4. kolo:

Súťaž sa hrá turnajovou formou. V poradí druhý turnaj sa mal hrať v Lučenci za účasti štyroch družstiev, nakoľko je však Lučenec v
čiernej farbe, hralo sa bez neho a v Žiline.

Výsledky /pri Žiline aj strelci/:

MBK Victoria Žilina – ŠBK Galaxy Košice 44:42 /20:21/

Jakubík 18, Piskorík 11, Kozlík 7, Lehota 6, Nair 2.

MBK Victoria Žilina – BKM Iskra Svit 78:35 /44:8/

Gavlák 18, Blahák 17, Kozlík 12, Piskorík 10, Jakubík 7, Kadík 6, Lehota 4, Pekara 2, Nair 2. Košice – Svit 64:29 /28:19/

Tréner Žiliny B. Iljaško:

„V oboch zápasoch sme nastúpili len s deviatimi hráčmi zo 14-členného kádra, všetci chýbajúci boli v karanténe pre zdravotné problémy
spolužiakov.

Proti silným Košiciam chlapci odviedli veľmi dobrý výkon, hrali s nasadením a obetavo. Krátko pred koncom sme viedli 44:37, chybami
sme súperovi takmer umožnili vyrovnať. V druhom zápase sme boli jasne lepší, najmä keď sme mali na ihrisku prvú päťku, po
prestriedaní bola hra chvíľami vyrovnaná.“
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1. ŠBK Galaxy Košice 4 3 1 249:113 7 2. MBK Victoria Žilina 4 3 1 258:158 7 3. Svit 4 1 3 135:257 5 4. Spišská Nová Ves 2 2 0 102:67 4
5. RIM Basket Košice 2 1 1 115:71 3 6. Michalovce 2 0 2 67:102 2 7. Rožňava 2 0 2 37:195 2

MLADŠIE MINIŽIAČKY – prípravné zápasy:

AŠK Slávia Trnava – BKM Žilina-Závodie 55:22 /27:12/ a 43:33 /23:19/

Body Žiliny: Tolnayová 17+12, Koscelníková 5+4, Jankechová 0+8, Adamíková 0+4, Štekláčová 0+3, Andelová 0+2.

Oba prípravné zápasy Žilinčankám ukázali, kde majú najväčšie nedostatky. V prvom zápase bola druhá päťka hráčok výrazne slabšia
ako prvá a družstvo malo deravú obranu. V odvete sa celé družstvo podstatne zlepšilo a súper rozhodol o víťazstve až v poslednej
štvrtine, ktorú vyhral 12:4.

Autor: HA
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Už druhý rok sú posluchárne vysokých škôl poloprázdne, ba na niektorých fakultách úplne prázdne. Celosvetová pandémia oberá
študentov o možnosť stretnúť sa naživo so spolužiakmi, s vyučujúcimi. Skúsenosti z predchádzajúceho akademického roku napovedajú,
že najhoršie to prežívajú študenti prvých ročníkov, ktorí nestihli okúsiť atmosféru vysokoškolského života, nestihli nadviazať osobný
kontakt s profesormi či s docentmi, nezažili bujaré internátne „chodbovice“, posedenia v kaviarňach. Lebo byť na prednáškach prezenčne
a online je veľký rozdiel.

A aj to môže byť dôvod, že mnohí z nich štúdium vzdávajú...

Naša dnešná príloha je určená tým, ktorí si v najbližších týždňoch a mesiacoch vyberú vysokú školu, na ktorej strávia päť, šesť rokov.

Dávame v nej priestor súčasným vysokoškolákom, ktorých príbehy by mohli stredoškolákov zaujať. Lebo v nich otvorene hovoria, čo
treba od štúdia na tej-ktorej fakulte očakávať a čo im dá.

Dominika Kuchárová z Trnavskej univerzity v Trnave zvláda štúdium práva, ktoré tento rok skončí, ale aj štúdium filozofie. Hovorí, že je to
náročné, ale dá sa to zvládnuť. Dominika sa v Trnave našla, zapadla do aktivít Študentskej rady, vďaka debatnému klubu sa zúčastnila
na mnohých debatných turnajoch, vyhráva odborné súťaže, stážuje – aktuálne v Národnej rade SR.

Lenka Vojčíková a Frederik Korcsmáros sú študenti so zdravotným znevýhodnením. Oboch síce telesné postihnutie brzdí, ale
nezastavilo ich, aby sa prihlásili na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Obaja priznávajú, že z vysokej školy veru obavu
mali.

Ak si chce dnes niektorý maturant vybrať štúdium vo Veľkej Británii, musí sa pripraviť na podmienky po brexite, čo znamená vysoké
školné a žiadne študentské pôžičky pre zahraničných študentov. Táto nová situácia takmer zhatila cestu na Oxford nadanej Paulíne
Vicenovej, ktorá nemala peniaze na vysoké školné. Nezľakla sa a dnes biomedicínu študuje vďaka finančnej zbierke.

Zlé časy nastávajú aj pre záujemcov o vysoké školy v Dánsku. To rapídne znižuje bakalárske odbory v angličtine. Aké možnosti teda
majú slovenskí študenti?

V prílohe sa stredoškoláci dozvedia, akou veľkou výhodou je stráviť semester či dva na zahraničných univerzitách cez program Erasmus,
či už v Nemecku, Rakúsku, alebo na Cypre a v Litve.

Na online podobu prechádzajú aj Národné porovnávacie skúšky Scio, ktoré využívajú niektoré vysoké školy. Tento akademický rok bude
na ich regulárnosť prvýkrát dohliadať umelá inteligencia. Takže podvádzať nebude možné.

Verím, milí maturanti, že až sa z vás na budúci rok stanú vysokoškoláci, bude už v posluchárňach pulzovať bežný život.

Autor: Jarmila Horáková
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Otestujte sa, aké máte silné a slabé stránky, poraďte sa doma s rodičmi či s kariérnym poradcom v škole

Pred podaním prihlášky si môže žiak pozrieť ponuku na niektorom z veľtrhov.

Univerzity organizujú aj dni otvorených dverí. Pre pandémiu však aj tento rok väčšinou len online.

Niekto vie odmalička, že keď vyrastie, bude lekárom ako dedo a mama či učiteľom ako starká a otec. Výber vysokej školy má tak
jednoduchý a jasný.

Iný nad budúcim povolaním, a teda aj výberom vysokej školy rozmýšľa už na základnej, keď sa rozhoduje pre strednú školu.

Niektorí študenti sa však rozhodujú v poslednej chvíli. Okrem vysokej školy si treba vybrať aj správnu fakultu a študijný program.
Napríklad, len na Univerzite Komenského v Bratislave je v ponuke viac ako deväť stoviek možností.

Okrem slovenských škôl sa dá poľahky odísť študovať aj na niektorú z univerzít v susednom Česku, prípadne v bližšom či vzdialenejšom
zahraničí. Štúdium v cudzine môže byť drahšie a v posledných mesiacoch ho komplikuje aj pandémia.

Kto sa rozhodne zostať na Slovensku, môže neskôr v zahraničí vyskúšať aspoň študijný pobyt počas jedného či viacerých semestrov.

1.

Ako si vybrať

Ako študent zistí, na čo má talent? Ako si má vybrať, na ktorú školu pošle prihlášku? S rozhodnutím mu môžu pomôcť rozličné bezplatné
testy, ktoré sú prístupné online. Tie podľa odpovedí vyhodnotia silné a slabé stránky, záujmy aj preferencie odpovedajúceho. Pomôžu mu
v rozhodovaní medzi technickými, umeleckými či skôr humanitnými školami.

Podmienkou online testovania býva zväčša zadanie mailovej adresy, na ktorú prídu výsledky. Vyskúšať sa dá napríklad test cez
internetového sprievodcu trhom práce, ktorý patrí pod Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten vyžaduje aj registráciu záujemcu.

2.

Kariérny poradca

Poradiť sa môžu študenti aj priamo v škole. Či už s triednym, alebo iným obľúbeným učiteľom, prípadne výchovným poradcom, alebo
priamo s kariérnym poradcom, ak ho škola má.

„Pri výbere vysokej školy ovplyvňuje žiaka viac faktorov – rodičia, kamaráti, spolužiaci, rodinní príslušníci, ale aj možné uplatnenie sa po
skončení školy na trhu práce. A samozrejme, aj vlastné záujmy žiaka,“ hovorí Oľga Bertová, kariérna poradkyňa na bratislavskom
Gymnáziu Vazovova.

Už žiakom v základnej škole by podľa nej mala byť venovaná pozornosť ohľadne otázky, čím chcú byť, aké povolanie si chcú vybrať.

„Na gymnáziu pomáhame žiakom vykonávaním psychotestov aj individuálnymi konzultáciami. Ak majú žiaci záujem, organizujem aj
prednášky o vysokých školách, najčastejšie s našimi absolventmi,“ dodala Bertová.

3.

Veľtrhy aj DOD

Žiaci majú pred výberom vysokej školy možnosť navštíviť veľtrhy vysokých škôl v rôznych mestách – v Bratislave, Nitre aj Brne – a
stretnúť sa s ich zástupcami. Niektoré akcie však zrušila pandémia.

Uľahčiť výber a zoznámiť sa s vysokoškolským prostredím sa univerzity snažia cez Deň otvorených dverí (DOD). Ten sa, takisto pre
pandémiu, zväčša koná online. Záujemcovia môžu počas neho nahliadnuť na jednotlivé fakulty a pýtať sa otázky, ktoré ich zaujímajú.

Na začiatku novembra mala DOD napríklad bratislavská Univerzita

Komenského, od 8. do 10. novembra prebiehajú popoludní online DOD na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela. Viaceré fakulty
Žilinskej univerzity chystajú virtuálne DOD na február.
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4.

Kam bez prijímačiek

Na niektoré fakulty a študijné programy sa možno dostať len na základe výsledkov stredoškolského štúdia, netreba skladať prijímačky.

„Podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium bez prijímacích skúšok na niektoré z programov fakúlt je najmä splnenie konkrétnych
požiadaviek na študijný priemer známok dosiahnutých počas štúdia na strednej škole a maturitnej skúšky,“ potvrdil Tomáš Zavatčan,
hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Týka sa to najmä Prírodovedeckej, Filozofickej, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy a Ústavu telesnej výchovy a športu. Univerzita
pri prijímačkách čoraz viac nahrádza zameranie na odbor preverovaním všeobecných študijných predpokladov.

5.

Sito záujemcov

Na fakultách, o ktoré je najväčší záujem, musia záujemcovia rátať s prijímačkami. Univerzita Komenského má napríklad najviac prihlášok
na medicínu – na Lekársku fakultu UK v Bratislave a Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine. „Prijímacie skúšky pozostávajú z
predmetov biológia a chémia,“ informovala hovorkyňa univerzity Lenka Miller.

Prírodovedecká fakulta UK prijme záujemcov bez prijímacích skúšok len v prípade, ak počet uchádzačov nepresiahne plánovaný počet
na študijný program.

„Pedagogická fakulta a Fakulta matematicky, fyziky a informatiky majú niektoré študijné programy bez prijímacích skúšok a pri niektorých
sa berú do úvahy koncoročné vysvedčenia a úspechy v aktivitách počas strednej školy, ako sú napríklad olympiády,“ dodala Miller.

6.

Bonus za maturity či Scio

Kto chce študovať na Fakulte telesnej výchovy a športu UK, musí sa pripraviť na skúšky z teoretickej a pohybovej časti. Na Fakultu
sociálnych a ekonomických vied UK síce nie sú prijímačky, avšak sú potrebné iné výsledky. Znalosti zo slovenského jazyka musia byť
preukázané externou časťou maturitnej skúšky alebo testami Scio. Rovnako tak znalosti z anglického jazyka, pri ktorých je možné doložiť
minimálne úroveň B1 aj jazykovým certifikátom. Vo vybraných študijných programoch môže uchádzač získať bonusové body za maturitu
alebo Scio test z matematiky.

7.

Ako s doučovaním

Okrem rôznych súkromných doučovaní organizujú fakulty aj vlastné prípravné kurzy, ktoré majú pomôcť študentom zvládnuť prijímačky.

„Prípravné kurzy špecializované na okruhy tém prijímacích skúšok prebiehajú na Lekárskej fakulte každoročne v jarnom období.
Uchádzači majú príležitosť bližšie sa zoznámiť s nárokmi na vysokoškolské štúdium,“ priblížil Zatvačan z UPJŠ v Košiciach.

Aj na tejto univerzite registrujú najväčší záujem o štúdium medicíny. Za ňou nasleduje filozofická fakulta.

Lekárske fakulty UK ponúkajú učebné materiály s konkrétnymi otázkami, ktoré sa môžu na skúške vyskytnúť. „Niektoré fakulty uverejňujú
modelové testy, vďaka ktorým si môžu študenti skúsiť vypracovať úlohy a majú k nim aj kľúč s výsledkami. Reč je o Fakulte manažmentu
či Fakulte matematiky, fyziky a informatiky,“ dodala hovorkyňa Univerzity Komenského.

Najmä v prípade všeobecných prehľadových testov pre humanitné odbory poskytujú fakulty zoznam odporúčanej literatúry.

Fakty

Čo je to Scio

ide o národné porovnávacie skúšky na vysoké školy, nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímačky na 80 fakúlt vysokých škôl, prebiehajú formou
písomného/ online testu v šiestich termínoch v SR a ČR, na skúšky sa dá prihlásiť samostatne online, skúškami prejde ročne viac ako
20-tisíc uchádzačov z oboch krajín, prvý termín skúšok je 11. decembra 2021.

Zdroj: Scio.sk
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ILUSTRAČNÉ FOTO – ADOBE STOCK
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ŠTUDOVAL U HLOŽNÍKA, UČIL V PREŠOVE,TVORIL AJ PO DEVÄŤDESIATKE

Kamarátil sa s košickými legendami Feldom aj Löfflerom.

KOŠICE. Vo veku 91 rokov zomrel v sobotu ráno významný košický umelec, akademický maliar a grafik Tibor Gáll. Žil a tvoril v
Košiciach, učil v Prešove.

Po úspešnom absolvovaní grafickej špeciálnej školy Vincenta Hložníka na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení sa definitívne
usadil v rodných Košiciach v roku 1956.

Spočiatku sa venoval najmä grafickej tvorbe. V rokoch 1961 – 1999 pôsobil ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Od roku 1964 sa začal významnejšie venovať maliarstvu.

V začiatkoch svojho pôsobenia sa intenzívne venoval knižnej ilustrácii. Je autorom monumentálno-dekoratívnych diel vytvorených
rôznymi technikami, z ktorých sú najviac významné farebnou kvalitou artprotisy. Prvú výstavu mal v roku 1955 na VII. krajskej výstave.
Samostatne predstavil výsledky svojej práce na zhruba 30 výstavách.

Košice spomínajú na majstra

„Gállovo maliarstvo bolo lyrickým zhmotňovaním snov a vízií,“ uctila si umelca Východoslovenská galéria v Košiciach, v ktorej zbierke je
jeho tvorba početne zastúpená.

Posledné roky sa pri tvorivej činnosti nechával inšpirovať vážnou hudbou, ktorá ho fascinovala. V roku 2015 prezentoval Tibor Gáll
súborné dielo na výstave s názvom Nedosnívané sny, ktorá bola zároveň jeho poslednou výstavou vo Východoslovenskej galérii.
Obsahovala súbor 200 diel.

„Odišiel majster Tibor Gáll, umelec s nesmiernym talentom a ešte väčším srdcom. Ateliér považoval za svoje kráľovstvo a i napriek
pokročilému veku sa snažil tvoriť denne a čo najviac. Práve tam sa cítil byť najmenej zraniteľný, najviac v bezpečí a šťastný, že môže
robiť to, čo má rád,“ vzdalo výtvarníkovi hold i staromestské Múzeum Vojtecha Löfflera.

Tvoril aj po deväťdesiatke

V auguste 2020 oslávil výtvarník Tibor Gáll jubileum, deväťdesiat rokov, no tvorby sa nevzdal. Do ateliéru chodil každý deň. A keďže z
bytu na 3. poschodí to mal doň 15 schodov, napĺňal aj radu lekárov, podľa ktorých sa mal dostatočne pohybovať.

„Táto skutočnosť, táto moja pracovná aktivita, mi v značnej miere pomáha pri mojich myšlienkových aj zdravotných pochodoch. V mojom
veku tieto veci môžu pôsobiť buď škodlivo, alebo, ako v mojom prípade, veľmi blahodarne. Keby som toto nerobil, bolo by to veľmi zlé,“

vyznal sa vlani maliar v rozhovore pre Korzár.

„V lete som tu do večera a maľujem, kým mi to denné svetlo dovolí. Teraz mám na štafliach obraz, ktorý maľujem cez deň, a keď sa
vrátim popoludní, dávam si do poriadku staré archívy.“

O tom, že sa rodák z Košíc po skončení štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vrátil na východ, rozhodla aj taká
prozaická vec. V hlavnom meste so snahou získať priestory na tvorbu neuspel. A napokon vrátiť sa ho primali aj úzke rodinné väzby.

Nikdy to neoľutoval, aj keď umelecké zázemie v Bratislave bolo oveľa prajnejšie. Na druhej strane sa do Košíc či Prešova vrátili len
sochári Ján Máthé a František Patočka.

Príchod v tom čase jediného maliara, absolventa vysokej školy, na východe vítali. A jemu sa otvorili široké možnosti. Práce sa mu za
krátky čas nakopilo toľko, že sa o ňu delil s kolegom.

Navyše v Prešove, na vtedajšej Filozofickej fakulte UPJŠ, zakladali katedru výtvarnej výchovy a známy maliar, ktorý tým bol poverený,
Jozef Bendík, ako jedného z prvých oslovil aj Tibora Gálla. Na 38 rokov tak spojil umeleckú tvorbu so vzdelávaním budúcich učiteľov
výtvarnej výchovy či umelcov.

Košičania grafike neholdovali
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„Keď som prišiel do Košíc v roku 1956, priateľské vzťahy medzi umelcami veľmi nepanovali. Skôr prevládala umelecká i ľudská rivalita.
Ja som tu mal dvoch – troch kamarátov. Veľmi dobre som si rozumel s Ľudovítom Feldom, Lajči-báčim, ako som ho volal. Bol nesmierne
vzdelaný a sčítaný. Prvú monumentálnu prácu, ktorú som robil v Košiciach, som robil s ním u Vojtecha Löfflera na Kmeťovej ulici. Aj s
ním som sa, napriek vekovému rozdielu, veľmi skamarátil. A bol tu ešte maliar, ktorý mal mníchovskú školu – Gejza Kieselbach, maľoval
samé zvieratá,“ zaspomínal si vlani Tibor Gáll na ľudí, s ktorými po návrate do Košíc udržiaval priateľské kontakty a ktorí ho ovplyvnili.

Študoval na vysokej škole u profesora Vincenta Hložníka a, ako hovoril, dokonale si osvojil všetky grafické techniky. No po príchode do
Košíc s nimi veľmi neuspel. „Pokúšal som sa vystavovať a predávať grafické diela. No pre Košičanov grafika nebola zaujímavá. Sem-tam
som sa prezentoval akvarelom, temperovou maľbou, nejakým zátiším, ktoré sa podarilo predať. Tak som začal maľovať. Prvú samostatnú
výstavu som mal v roku 1962 vo vtedajšej predajni Dielo. Boli to samé pastely – krajiny, zátišia, nejaké akty. Potom som sa venoval
maľbe a ukázalo sa, že to ľudí i kritikov viac zaujímalo,“ povedal nám v decembri umelec.

„Ľudia si vtedy mysleli, že obraz je len to, čo je namaľované na plátne. A niektorí ešte žiadali, aby bol v zlatom drevenom ráme.“

Nesúhlasil s improvizáciou

Tibor Gáll však neostal len pri grafike, kresbe či maľbe. Svoj „repertoár“ rozšíril aj o knižnú ilustráciu, artprotisy (textilné koláže), gobelíny,
mozaiky. Len vďaka tejto širokej palete techník dokázal pretlmočiť divákom všetky svoje sny a predstavy.

„Svoje veci zakladám na myšlienkových pochodoch. Mám ten názor, že obraz nie je obrazom, keď je len farebný, ale až vtedy, keď má aj
nejaký myšlienkový náboj. A ten treba obuť do takého tvaru, aby nielen autor, ale aj divák pochopil, o čo ide. Od začiatku nesúhlasím s
improvizáciou, nesúhlasím s náhodou. Keď chcete vyjadriť nejakú myšlienku, musíte vedieť obsah tej myšlienky. A vo svojej tvorivej
aktivite musíte pokračovať tak, aby ten myšlienkový pochod dal výsledok, aký potrebujete, aby ste robili to, čo vy chcete, čo ste si vy
vysnívali, nie čo chce štetec alebo plátno. Nejde len o to, aby to bolo pekné farebné. Ak niekto chce od obrazu, len aby rozfarbil stenu, je
to podľa mňa veľmi málo. Pokiaľ akékoľvek umelecké dielo nemá myšlienku, nemôže byť umeleckým dielom. Žiadna improvizácia, ale
vedomá a cieľavedomá činnosť,“ rozvíjal Tibor Gáll svoje úvahy o umení.

O všestrannosti výtvarníka svedčí aj rozmanitosť artefaktov, ktoré počas života vytvoril. S hrdosťou vymenoval: „Urobil som šesť veľkých
mozaík zo štiepaného kameňa, ďalšiu z okruhliakov, veľkú drevenú intarziu s rozmermi 5 x 3,5 metra, dva kovové reliéfy, klasické
gobelíny a asi 70 artprotisov.“

A, samozrejme, nespočetné množstvo grafík, kresieb, malieb i knižných ilustrácií.

Gobelín za štvrť milióna sa povaľoval na stanici

Manufaktúra na výrobu artprotisov bola vo Valašskom Meziříčí. Tam chodili umelci s návrhmi a zamestnanci im ich zrealizovali. Tibor Gáll
sa považoval za pedanta a keďže práci na artprotisoch prišiel na chuť, rozhodol sa od návrhu až po konečnú realizáciu urobiť si všetko
sám. Jeden sedemmetrový má aj v Dome kultúry v Medzeve.

Pri práci na jednom z väčších gobelínov sa mu prihodila udalosť, ktorá ním v tej chvíli otriasla. Neskôr už o nej rozprával so smiechom.

„Robili na ňom dve ženy. Keď bolo dielo hotové, zavolali mi, že si poň môžem prísť. Vybrali sme sa aj s manželkou. Nechcelo sa mi ísť
autom, tak sme šli rýchlikom. Hotový gobelín mi zabalili a naložili do batožinového vozňa. Krátko pred polnocou sme dorazili do Košíc.
Batožinový vozeň bol vpredu. Kým sme prišli zo zadnej časti vlaku, už tam nik nebol, všade tma, všetko zavreté. Len môj gobelín sa
povaľoval na zemi na nástupisku. Mal som šťastie, že sa to stalo v lete, že nepršalo a nehodili to do blata. Až som dostal vyrážky, lebo
som si uvedomil, že ten gobelín mal hodnotu 250-tisíc korún.“

Zapáliť plameň lásky k umeniu

76 semestrov je ohromujúce, ba priam neuveriteľné číslo, ale presne toľko času venoval budúcim učiteľom výtvarnej výchovy alebo
budúcim kolegom – umelcom počas ich štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Priznal, že keď videl výsledky svojej práce, bavilo ho
to. Mnohí študenti si naňho radi spomínali a ozývali sa mu. „Asi po dvoch – troch mesiacoch po tom, ako som začal učiť, som prišiel na
to, že talent študenta nenaučím, buď ho má alebo nie. Môžem ho naučiť milovať umenie, môžem ho naučiť remeslo, môžem uňho zapáliť
plameň lásky k umeniu. Keď sa mi to darilo, tak ma to aj bavilo. Považoval som to za poslanie. A musím sa priznať, že po čase som zistil,
že nielen ja ako učiteľ im dávam, ale ich mladosť, ich spôsob myslenia spätne pôsobili aj na mňa. Keď ja podnietim študenta k tomu, aby
miloval tú prácu, aby rozdával krásu a vychovával ďalších ľudí, ktorí budú pokračovať v láske ku kráse, to má nejakú cenu,“ zveril sa vlani
Korzáru umelec.

Inšpirovala ho hudba, obdivoval Verdiho Rekviem

V ateliéri Tibora Gálla sa nedalo nevšimnúť si množstvo obrazov s témou hudby. K nej mal blízko odmalička. Otec hral dlhé roky na
klarinete v dychovke.

https://monitora.sk/
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„Keď som dorástol, rozhodol sa tiež ma zasvätiť do hry na tomto nástroji. Kúpil mi klarinet, naučil som sa hrať a spolu sme hrali v jednej
dychovke. Aj dnes mám k hudbe blízko, ale venujem sa skôr tej vážnej. Prednosť dávam najmä skladbám s klarinetom,“ prezradil Tibor
Gáll. Tento nástroj možno objaviť aj na viacerých jeho obrazoch.

Vážna hudba znela z ateliéru vždy, keď sa výtvarník chopil štetca. Ešte donedávna bolo odtiaľ často počuť skladbu Rekviem. Výtvarníkov
obdiv totiž patril aj jej autorovi Giuseppe Verdimu.

„Práve táto skladba bola inšpiráciou pre môj obraz. Má byť poklonou pred majstrovským umením Verdiho. Rekviem ako rozlúčka a
príchod smrti, poklona pred umením, smútok ľudí. Toto som sa pokúsil vyjadriť jednak tvaroslovnou kompozíciou, ale aj farebnosťou,
ktorá má za úlohu navodiť atmosféru smútku, pohrebu a žiaľu ľudí,“ vysvetľoval pohnútky pri tvorbe vtedy dokončeného diela...

Tibor Gáll sa narodil v Košiciach 2. augusta 1930, zomrel 13. novembra 2021.

FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ

Obraz Rekviem vznikol ako pocta Verdimu.

FOTO: TATIANA SNITKOVÁ

Autor: JAROSLAV VRÁBEĽ
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Medailón o zaujímavých osobnostiach regiónov.

Tibor Gáll patrí medzi významných slovenských výtvarníkov, ktorý tvoril na východe Slovenska. Vo svojej tvorbe v posledných rokoch
hľadal aj reflexie zo svojho životného príbehu. Dlhodobo pôsobil ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy UPJŠ v Prešove.
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K protestu univerzít za zachovanie akademickej samosprávy sa pripojila aj UPJŠ v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plne podporuje protest za zachovanie akademickej samosprávy na slovenských
vysokých školách a odmieta pokusy o ich ovplyvňovanie. Ako uviedol hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan v tlačovej správe, študenti a
zamestnanci univerzity sa preto zapájajú do zverejnenej petície odmietajúcej predloženú novelu vysokoškolského zákona a podporujúcej
zmysluplné reformy.

Do online petície, ktorú spustili 5. novembra Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave spolu s Univerzitou Komenského (UK) v
Bratislave, Radou vysokých škôl SR (RVŠ SR) a Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) a s podporou Klubu dekanov fakúlt vysokých
škôl SR, sa zapojilo viac ako 14-tisíc osôb. Zodpovedný protest za slobodné univerzity, do ktorého sa symbolicky zapojila aj UPJŠ, je
naplánovaný na utorok 16. novembra o 13:00 v Bratislave. Organizátormi protestu sú UK a STU spolu s vysokoškolskými
reprezentáciami – RVŠ SR a ŠRVŠ. Protest podporuje aj Slovenská rektorská konferencia, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR,
Študentská rada Trnavskej univerzity a Ekonomická univerzita v Bratislave.

Rektor UPJŠ Pavol Sovák priblížil, že 3. novembra na diskusii o reforme vzdelávania predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO) so
študentmi UPJŠ upozornili, že každá reforma, akonáhle bude obsahovať prvky a snahu o zásah do autonómie vysokých škôl, prirodzene
vyvolá odpor a odmietnutie aj pozitívnych návrhov. „Navrhovaný mechanizmus voľby rektora, kompetenčná disharmónia medzi
akademickým senátom a správnou radou univerzity vyžadujú ďalší dialóg a sú legitímnym dôvodom na taký intenzívny protest.
Akademická samospráva, autonómia a akademická sloboda sú pre nás najvyššie hodnoty Novembra 1989 a preto náš protest je
sprevádzaný mottom ‚Chránime hodnoty Novembra 1989, chceme byť slobodnou univerzitou‘,“ povedal.

Novela zákona o vysokých školách, ktorá mala podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaistiť kvalitnejšie vysoké
školstvo, priniesť funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či kratšie externé štúdium bola v medzirezortnom
pripomienkovom konaní do 12. novembra. Predstavitelia akademickej obce však žiadali o jej stiahnutie. Vo svojich stanoviskách z 28.
októbra sa zhodli na tom, že predložená novela nezodpovedá tomu, čo sa dohodlo na kontaktnej skupine, ktorá vznikla v marci, a
nereflektuje jej požiadavky. Hovorca STU Juraj Rybanský ešte 8. novembra priblížil, že najzásadnejšie výhrady akademickej obce proti
predloženému návrhu novely smerujú k viacerým porušeniam akademických slobôd, napríklad k zmene voľby rektora či postaveniu
dekana aj presunu niektorých kompetencií akademického senátu.

Zdroj: (SITA, kh;adz)

Autor: Zuzana Lajčiaková
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- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

- Trnavská univerzita v Trnave

- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

- Univerzita J. Selyeho v Komárne.

Zodpovedný protest za slobodné univerzity má základnú myšlienku:

„My, zástupcovia slovenských vysokých škôl, deklarujeme záujem neustále sa zlepšovať, ponúkať svojim študentom najkvalitnejšie
vzdelanie a podporovať zmysluplné reformy. Novela vysokoškolského zákona však dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom,
ktorí by mohli úplne ovládnuť vysoké školy a ich majetok a blokovať všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia
spred roku 1989. Žiadame stiahnuť túto novelu, vrátiť sa k diskusiám a nastaviť vysokoškolský zákon tak, aby pripravil prostredie pre
skutočné zvyšovanie kvality univerzít a spomalenie odlivu študentov a výskumníkov do zahraničia.“

Organizačné pokyny:

Protest sa začína o 13. hodine pred budovou UK na Šafárikovom námestí v Bratislave. Od 12:30 sa budú v osobitnom stánku vydávať
účastníkom nafúkané balóniky a nálepky na odev vo farbách protestu.

Po úvodnom privítaní sa účastníci vydajú na pochod po trase Štúrova - Námestie SNP - Poštová - Obchodná - Jánska - Námestie
Slobody, kde z pódia postaveného pred budovou Fakulty architetúry a dizajnu STU odznejú príhovory. Po nich zaznie študentská hymna
Gaudeamus Igitur.

Bezpečnostné pokyny:

Cieľom protestu je pokojne a zodpovedne upozorniť na problém politizácie univerzít. Rešpektujte, prosím, všetky pokyny organizátorov a
polície. Pri pochode dodržiavajte protipandemické opatrenia - rozostupy a prekrytie horných dýchacích ciest. Dôrazne odporúčame
respirátory FFP2, budú k dispozícii aj od organizátorov. S možnými otázkami a problémami kontaktujte dobrovoľníkov v reflexných
vestách alebo organizátorov v žltých vestách.

Čo si vziať:

Vhodné transparenty (pozor na dlhšie tyče kvôli elektrickým vedeniam), vlajky, rapkáče, zvonce, bubny - podľa fantázie a vkusu. Farbami
protestu sú žltá a čierna, ktoré symbolizujú výstrahu. Odporúča sa teplé oblečenie a teplá obuv.

Parkovanie:

Osobné autá Eurovea, resp. Tyršovo nábrežie na petržalskej strane Dunaja. Pre autobusy sa odporúča parkovisko Osobný prístav (asi
400 mestrov od miesta začiatku protestu).

Informácie aj na https://www.facebook.com/events/429818758766199/

Autor: STU Bratislava
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15. 11. 2021 | zhliadnuté 79-krát

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach privítali už po šestnásty raz doktorandov na seminári venovanom pamiatke akademika
Boďu. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa aj tento ročník – podobne ako vlani – konal online.

Cieľom tohto podujatia bolo podľa jeho moderátora a „duše“ seminára MVDr. Dušana Fabiana, DrSc., z ÚFHZ CBv poskytnúť košickým
doktorandom z biologických a medicínskych vedných odborov priestor na získanie praktických skúseností v prezentácii vlastných
výsledkov ústnou i písomnou formou. „Aj tento rok,“ zdôraznil, „sa všetci svedomito pripravili, a špeciálna vďaka im patrí aj za dodržanie
vyhradeného času či flexibiltu pri technických problémoch, ktoré sa nám ani tento rok nevyhli.“

Na dvojdňové podujatie, ktorého výstupom je aj vydanie recenzovaného zborníka, sa prihlásilo so svojimi prezentáciami 35 doktorandov,
34 sa ich prezentovalo. S ôsmimi prácami vystúpili doktorandi z UVLF, trinásti boli prihlásení z UPJŠ – organizátori si pochvaľovali, že
narastajú práce doktorandov z Lekárskej fakulty UPJŠ –, 14 prác predstavili doktorandi zo SAV. „Za organizátorov môžem povedať, že
sme naplnili aj ďalší z cieľov podujatia – oboznámiť vedeckú verejnosť s tým, čo sa aktuálne deje na vedeckých pracoviskách akadémie
či univerzít,“ zhodnotil D. Fabian po ukončení seminára a poďakoval aj hodnotiacej komisii nielen za účasť a hodnotenia, ale aj za rady a
odporúčania, ktoré jej členovia dali doktorandom.

„Bolo to ťažké rozhodovanie, lebo to bolo vyrovnané,“ zacitoval D. Fabian na záver slová šesťčlennej komisie, zloženej zo zástupcov
organizujúcich inštitúcií. Komisia vybrala deväť prác, ich autori dostanú darčekový kupón v hodnote 40 eur.

RNDr. Petra Adamková, Ústav biologických a ekologických vied/ Katedra fyziológie živočíchov UPJŠ: Testovanie efektívnosti fekálnej
mikrobiálnej transplantácie na priebeh akútnej kolitídy sledovanej na predklinickom modeli

Mgr. Alexandra Jászajová, Parazitologický ústav SAV, UVLF: Ekologické aspekty cirkulácie pôvodcov parazitárnych ochorení v
špecifických podmienkach Tatranského národného parku

RNDr. Zuzana Jurčacková, Parazitologický ústav SAV, UVLF: Účinky astaxantínu a jeho esterov na lymfocyty zdravých myší in vitro

Mgr. Katarína Kalinová, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ: MikroRNA pri štúdiu neplodnosti

Mgr. Zuzana Klepcová, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ: Diagnostický potenciál nekódujúcich RNA z kultivačného média v
procese IVF

MVDr. Stanislav Lauko, Laboratórium gnotobiológie Katedra mikrobiológie a imunológie UVLF: Potenciál transplantácie fekálnej
mikrobioty na DSS-indukovanú kolitídu u PGH animálneho modelu

Ing. Daniel Petrič, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV: Vplyv peletovaného vičenca vikolistého (Onobrychis
viciifolia) na bachorovú fermentáciu a hematologický profil u jahniat s haemonchózou

MVDr. Lucia Štempelová, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV: Distribúcia a charakterizácia stafylokokov
kolonizujúcich kožu klinicky zdravých psov

Mgr. Ivana Večurkovská, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ: Matrixové metaloproteinázy optikou dvoch rozličných metodických
prístupov

Akademik Koloman Boďa bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá ako
s viacerými inštitúciami v Košiciach.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Autor: CSČ - VS SAV
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Otestovali necelú tretinu z prihlásených.

LUČENEC. V pondelok na Mestskom úrade v Lučenci od 12:00 do 13:00 h. otestovali prvých štyridsiatich dobrovoľníkov na prítomnosť
protilátok voči SARS-CoV-2. Informovala o tom miestna samospráva s tým, že Lučenec bol analytikmi Ministerstva zdravotníctva SR
vybratý do séroepidemiologickej štúdie, ktorej cieľom je odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných obyvateľov vybraných regiónov
Slovenska proti COVID-19.

„V pondelok 15. novembra 2021 boli na otestovaní štyridsiati dobrovoľníci (za pár dní sa prihlásilo prostredníctvom emailovej adresy
protilatky@lucenec.sk 150 obyvateľov Lučenca), ktorým zisťujú prítomnosť a hladiny protilátok vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2,"
uviedla samospráva.

Záujemcovia museli maťtrvalé bydlisko v Lučenci, vek 12 a viac rokov, byť nezaočkovaný/á proti COVID-19 a dať súhlas so zaradením do
štúdie.

„Som veľmi rada, že Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zaradil do tejto štúdie aj maše mesto. Možno aj takýmto
spôsobom im vieme dať odpoveď na to, že očkovanie je veľmi dôležité pokiaľ imunita je nižšia a možno sa aj preto dajú očkovať,“
vyjadrila sa primátorka Alexandra Pivková.

Ako uviedla samospráva výsledok vyšetrenia prítomnosti a hladiny protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 v organizme má byť poskytnutý
testovaným formou emailu alebo SMS správou niekoľko dní po odbere..

Súvisiaci článok Súvisiaci článokMožnosť bezplatného otestovania na protilátky bude v Lučenci obmedzená Čítajte

Autor: vr
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Polaček: Vzácni a výnimoční ľudia sú pýchou Košíc

Cenu mesta Košice získal aj infektológ Pavol Jarčuška. Foto: FB/Mesto Košice

Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si ešte v piatok (12. 11.) v priestoroch
Historickej radnice prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka Cenu mesta Košice a Cenu primátora.

Ako uviedlo mesto Košice na svojej webovej stránke, o laureátoch Ceny mesta za rok 2021 rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe
odporúčania komisie, ktorá z prijatých návrhov vybrala desať jednotlivcov a tri kolektívy, ktoré získali Ceny mesta Košice a rovnaký počet
jednotlivcov a kolektívov získalo aj Cenu primátora.

Ceny získali v náhradnom termíne

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice.

„Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok 2020, ceremoniál oceňovania za
tento rok sa uskutočnil náhradnom termíne,“ vysvetlilo mesto.

„Je pre nás veľmi dôležité pokračovať v dlhoročnej tradícii udeľovania najvyšších mestských ocenení a prejavovať úctu osobnostiam,
ktoré dávajú nášmu mestu dušu. Vzácni a výnimoční ľudia sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a
spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí,“ povedal primátor.

Cenu mesta Košice získali

Jednotlivci: Art Bartolomej BURÁŠ, in memoriam za významný celoživotný pedagogický, organizačný a umelecký prínos pre organizácie
v meste Košice, Franz GROHS pri príležitosti životného jubilea za významný podiel na rozvoji IT sektora v meste Košice a dlhodobé
aktívne pôsobenie v prospech ekonomicko-sociálneho rozvoja Košíc, Peter Hrmo za dlhoročné darcovstvo krvi a podporu
Medzinárodného maratónu mieru, MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD. za aktívne pôsobenie a koordináciu postupov v boji s pandémiou
nového koronavírusu COVID-19 na regionálnej, celoslovenskej a európskej úrovni a mediálnu prezentáciu súvisiacich odborných
stanovísk pre verejnosť, Jozef KRIŠTAN pri príležitosti ukončenia aktívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Evanjelického gymnázia Jana
Amosa Komenského v Košiciach a odchodu do dôchodku za významnú celoživotnú prácu v oblasti vzdelávania na území mesta Košice,
Jitka MAČALOVÁ za celoživotnú prácu s darcami krvi, RNDr. Pavol MATULA, CSc. za významný celoživotný prínos v oblasti rádio
biológie a liečby nádorových ochorení, Václav PÁLFY, in memoriam za celoživotný prínos v oblasti knihovníctva a osvety, Ing. Gejza
TIMČÁK, PhD. za dlhoročnú aktívnu podporu telesného a psychického zdravia Košičanov, RNDr. Stanislav VOKÁL, DrSc. pri príležitosti
životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívy: Kolektív príslušníkov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zaradených v ambulancii Hasičského
a záchranného zboru za aktívny podiel na účasti v boji proti ochoreniu Covid-19, Oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej
polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach za nepretržitú záslužnú činnosť pri ochrane života a zdravia, OZ Tanečné
štúdio Adriany VRBOVEJ pri príležitosti 10. výročia založenia za významný prínos k rozvoju kultúry a podporu mladej generácie v meste
Košice.

Cenu primátora mesta Košice získali

Jednotlivci: Art. Beáta DROTÁROVÁ pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti 
dramatického umenia v meste Košice, Michal DUDOVIČ za významné zásluhy v športovej oblasti a úspešnú reprezentáciu mesta Košice 
na Slovensku aj v zahraničí vo florbale, Ján LIBA pri príležitosti životného jubilea 33 aktívnych rokov v duchovnej službe za dlhoročný 
prínos pre Košice a východoslovenský región v duchovnej službe, Gabriela LUKÁČOVÁ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú 
obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a pomoc seniorom v zariadeniach sociálnych služieb a za odborný a ľudský prínos 
v oblasti psychológie, Viktória PILLÁROVÁ za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a dosiahnuté športové úspechy v športovom karate v 
kategóriách Kumite, Milan RENDOŠ za dlhoročné mapovanie, rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby a za 
mimoriadne zásluhy pri uchovávaní a šírení hudobných tradícií ABOVA, Lýdia REŠTEIOVÁ za kreatívny, tvorivý a vysoko odborný 
prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne, Ľubica ŠŤASTNÁ za 
dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a odborný prínos v oblasti klinickej psychológie, Milan ŠTELBASKÝ pri 
príležitosti životného jubilea za významný celoživotný prínos v oblasti publicistiky a dokumentaristiky v meste Košice a v regióne 
východného Slovenska, MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD. za mimoriadnu aktivitu, rozsiahlu pedagogickú činnosť a prínos vo vedení
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vysokošpecializovaného pracoviska Kliniky detí a dorastu, najväčšieho v rámci východoslovenského regiónu.

Kolektívy: Kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za príkladnú, nezištnú a obetavú pomoc, preukazovanú počas obdobia
pandémie ochorenia COVID−19, najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky, Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice pri
príležitosti 70. výročia vzniku za dlhoročnú úspešnú činnosť, rozvoj turistiky a podporu medzinárodných podujatí v meste Košice,
Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice - Západ pri príležitosti 25. výročia vzniku za dlhoročnú aktívnu činnosť v
prospech seniorov mesta Košice.

(10:59, red)
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KOŠICE ONLINE, Dnes | 12:42

Dôvodom je zhoršenie epidemiologickej situácie.

Metropola východu vstúpila do tretieho stupňa ohrozenia v rámci COVID automatu. Keďže sa všetky študentské internáty riadia
semaforom ministerstva školstva, v čiernej fáze môžu byť otvorené iba pre žiakov s prezenčnou výučbou s odporúčaným OTP režimom.
Zriaďovateľ však nemá povinnosť kontrolovať doklady o očkovaní, teste či prekonaní ochorenia u študentov. Na stredoškolských
internátoch na území mesta, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, podľa jeho hovorkyne Anny Terezkovej platia prísne
hygienické opatrenia:

„Podobne ako pri nástupe do školy, aj ubytovaní študenti predložia po viac ako trojdňovom prerušení dochádzky písomné prehlásenie o
bezpríznakovosti. V prípade, že sa v školskom internáte vyskytne pozitívny prípad, riaditeľ internátu to nahlási príslušnému regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a zriaďovateľovi. Výnimku z karantény majú žiaci, ktorí sú očkovaní alebo prekonali ochorenie
COVID-19.“

Ilustračná fotografia / TASR

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) pokračuje v kombinovanej forme výučby, teda v prezenčnom aj dištančnom
vzdelávaní, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„Všetky činnosti sa riadia podľa COVID semaforu UVLF. Ten obsahuje podmienky pedagogického procesu a prevádzky na univerzite i v
študentských domovoch. Na internátoch platia opatrenia podľa príkazu rektorky v súlade so všeobecne platnými aktuálnymi opatreniami
RÚVZ, ubytovaní sa riadia podľa protokolu OTP. Nie je povolené stretávanie študentov, dôsledne sa dodržiavajú všetky hygienické
opatrenia.“

Rovnako sú na tom aj internáty Technickej univerzity, na ktorých sa ale v rámci sprísnenia pravidiel realizujú kontroly izieb, aby sa
predišlo navštevovaniu študentov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) oddnes prechádza na dištančné vzdelávanie, výnimkou je iba
praktická výučba. Podľa hovorcu UPJŠ Tomáša Zavatčana časť výučby, ktorá sa nestihne zrealizovať v rámci zimného semestra, bude
možné naplánovať aj v čase skúškového obdobia:

„Vedenie Študentských domovov UPJŠ zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad OTP a v platnosti zotrváva zákaz návštev v
internátoch, ale aj vzájomné navštevovanie sa medzi ubytovanými študentmi či organizácia akýchkoľvek spoločenských akcií. Pre prípad
potreby karantény sú vyčlenené izolačné izby pre pozitívne testovaných študentov.“

Zamestnanci UPJŠ sa oddnes musia preukazovať COVID pasom alebo negatívnym výsledkom testu na koronavírus.

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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Mestský úrad Moldava nad Bodvou hľadá nezaočkovaných dobrovoľníkov, u ktorých sa bude zisťovať prítomnosť a hladiny protilátok.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou hľadá nezaočkovaných dobrovoľníkov, u ktorých sa bude zisťovať prítomnosť a hladiny protilátok
vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2. Plánovaný odber vzoriek sa bude realizovať v piatok 19. novembra 2021 v čase od 11:00 do 15:00
hod. v športovej hale K5.

Mesto Moldava nad Bodvou bolo analytikmi MZ SR vybraté do štúdie, ktorej cieľom je odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných
obyvateľov vybraných regiónov Slovenska voči ochoreniu COVID-19.

Štúdiu realizuje Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach spolu s Ústavom epidemiológie Lekárskej fakulty UK v
Bratislave a Virologickým ústavom SAV v Bratislave na základe priameho zadania Ministerstva zdravotníctva SR.

Každý účastník poskytne pár kvapiek krvi z prsta a absolvuje krátky dotazník. Odber krvi z prsta realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent 4.- 6. ročníka všeobecného alebo zubného lekárstva. Je to zákrok s minimálnou invazivitou a nepredstavuje pre účastníka žiadne
významné riziko.

Účasť v štúdii je dobrovoľná a údaje budú anonymizované. V prípade záujmu však účastníci štúdie obdržia informáciu o prítomnosti a
hladine protilátok proti SARS-CoV-2 prostredníctvom SMS alebo e-mailu niekoľko dní po odbere.

Respondent musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- trvalé bydlisko vo vašom meste/obci

- vek 12 a viac rokov

- nezaočkovaný/á proti Covid-19

-súhlas so zaradením do štúdie (podpis informovaného súhlasu) - v prípade maloletého účastníka štúdie (12-17 rokov) súhlas podpisuje
zákonný zástupca

Kapacita účasti dobrovoľníkov je limitovaná. Odber je naplánovaný odber u 100 dobrovoľníkov v nasledujúcej vekovej štruktúre:

- 12 – 17 roční - 6

- 40 – 59 roční - 33

- 60 a viac roční - 27

Prosíme každého záujemcu, aby svoju účasť nahlásil do 18. novembra 2021, 12.30 hod. na telefónnom čísle 0917 677 133, alebo na
emailovej adrese testovanie@moldava.sk. Každému dobrovoľníkovi, ktorí sa dostane do záverečného zoznamu na testovanie bude
oboznámený približný čas odberu.

Ďakujeme za spoluprácu.

Okrem vekovej kategórie 60+ sú všetky zoznamy už naplnené!

Dátum vloženia: 12. 11. 2021 9:22

Dátum poslednej aktualizácie: 15. 11. 2021 8:15

Autor:

Autor: Autor: || Mesto Moldava nad Bodvou

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/630584742/a36e58975849b1e8fe12?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzk2MzUwNjcsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjMwNTg0NzQyLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.GyZMqjwz8u1s08y78GwU7rvScg37NGwx84b7bZ60nnM
https://www.moldava.sk/samosprava-1/oznamy/chcete-bezplatne-zistit-stav-svojich-protilatok-aktualizovane-363sk.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 27
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Ľubica Trubíniová - utorok, 16. 11. 2021

Vážené panie poslankyne,

Vážení páni poslanci,

my, dolupodpísaní vedci, pracujúci v biologických, ekologických, environmentálnych, geografických a iných vedných odboroch,
zaoberajúcich sa prírodným prostredím, si dovoľujeme obrátiť sa na Vás v súvislosti s blížiacim sa hlasovaním o novele, ktorou sa mení a
dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a dôrazne Vás požiadať, aby ste sa pri rozhodovaní opierali o relevantné fakty
a podporili predkladanú novelu.

Vedecké poznatky i praktické skúsenosti zo zahraničia zhodne ukazujú, že národné parky s jednotnou správou, spravované organizáciou
ochrany prírody sú jednoznačným a mnohostranným prínosom pre spoločnosť. Národný park sa takmer všade vo svete chápe ako
územie vyhradené prírode, prírodným procesom a tomu zodpovedajúcemu využívaniu. Takto chápaný národný park plní v krajine
množstvo nezastupiteľných funkcií, medzi ktoré však nepatrí obchod s drevom ani s realitami. To, že u nás tento vo svete štandardný
model dodnes nefunguje, vnímame ako negatívne dedičstvo minulosti, ktoré sme mali už dávno opustiť.

Na Slovensku v národných parkoch bežne prebieha priemyselná ťažba dreva, masívna výstavba a iné aktivity, ktoré vážne narúšajú
fungovanie tamojších ekosystémov. To sa môže diať hlavne preto, že správy národných parkov v skutočnosti nemajú rozhodovacie ani
výkonné právomoci v ich územiach, dokonca ani na štátnych pozemkoch. V súčasnosti sú správcami lesohospodárske subjekty a
konečné rozhodovacie právomoci majú okresné úrady životného prostredia, patriace pod Ministerstvo vnútra. Vytvára sa tak neprehľadná
situácia, kde v konečnom dôsledku najviac trpia prírodné hodnoty našich národných parkov. To by sa zmenilo prechodom správy
štátnych pozemkov v národných parkoch pod Ministerstvo životného prostredia SR. Preto jednoznačne podporujeme predkladanú novelu
zákona, ktorú chápeme ako prvý z viacerých dôležitých krokov v tejto oblasti, ktoré ochranu prírody u nás čakajú, ak má Slovensko splniť
záväzky ohľadom ochrany prírody, vyplývajúce z nášho členstva v EÚ a predovšetkým zabezpečiť svojim obyvateľom priaznivé životné
prostredie v čase stupňujúcej sa klimatickej krízy.

Vedci sa zhodujú, že ekosyst émy so zachovanou prirodzenou štruktúrou a dynamikou sú najprínosnejšie z hľadiska poskytovania
ekosystémových služieb – lepšie viažu prebytočný uhlík z atmosféry, lepšie zadržiavajú vodu v krajine a lepšie tlmia extrémy počasia,
ktorých je s postupujúcou klimatickou zmenou čoraz viac. Prirodzene sa vyvíjajúce lesné ekosystémy tiež poskytujú útočisko biodiverzite
a sú prirodzene odolnejšie voči narušeniam prírodnými činiteľmi ako vietor a podkôrniky. Lesnícko-ekologický výskum nám jasne
ukazuje, že lesné ekosystémy sa dokážu s týmito narušeniami vysporiadavať najlepšie bez účasti človeka. Vďaka tomu nie sú potrebné
nákladné a neefektívne zásahy ako tzv. sanitárna ťažba a následná umelá obnova lesa. Zároveň zo zahraničia poznáme množstvo
dôkazov o tom, že národný park, spravovaný podľa medzinárodných kritérií IUCN je nielen jednoznačným ekologickým, ale aj
ekonomickým prínosom pre priľahlý región.

Zároveň chceme týmto listom ukázať, že predchádzajúce stanoviská inštitúcií sú vyjadrením širokej zhody mnohých odborníkov, nie
politickým rozhodnutím vedúcich predstaviteľov daných inštitúcií.

Za zohľadnenie vedeck ého hlasu pri hlasovaní Vám vopred ďakujeme!

RNDr. Jozef Šibík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Prof. Doc. Karol Marhol, Dr.Sc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, člen predsedníctva SAV

RNDr. Katarína Skokanová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Kornélia Goliašová, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Mária Šibíková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

prof. Ing. Karol Ujházy, PhD., Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

RNDr. Mgr. Dominik Roman Letz, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Robert Gregorek, PhD, BZ UPJŠ Košice

Mgr. Dobromil Galvánek, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
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Ing. Richard Hrivnák, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Milan Valachovič, DrSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Anna Guttová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Judita Zozomová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Mariana Ujházyová, PhD. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene

Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, 04011 Košice

Ing. Marek Svitok, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied

Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

Doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

RNDr. Matej Dudáš PhD. - Katedra botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, Košice

RNDr. Karin Kollárová, PhD., Chemický ústav SAV

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., Ústav zoológie SAV

RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ústav ekológie lesa SAV

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., Ústav zoológie SAV

Doc. RNDr. Andrej Mock, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach

RNDr. Martina Zvaríková, PhD., Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, PriFUK

Mgr. Katarína Goffová, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

RNDr. Radoslav Smoľák, PhD., Katedra ekológie, Prešovská Univerzita

Ing. Jozef Oboňa, PhD., Katedra ekológie, Prešovská Univerzita

Ing. Boris Maderič, PhD., Ochrana dravcov na Slovensku

Mgr. Adrián Purkart, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Mgr. Filip Tulis, Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF v Nitre

Doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., ÚEL SAV Zvolen

RNDr. Mária Balážová, PhD., Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Doc. RNDr. Michal Baláž, PhD., Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Mgr. Adam Kantor, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD. Katedra Botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Mgr. Lucia Čahojová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
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Mgr. Michaela Michalková, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Fakulta prírodných vied UMB

RNDr. Stanislav Španiel, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Miroslav Krausko, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Peter Kaňuch, PhD., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen

RNDr. Ján Kliment, CSc., Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica

Mgr. Peter Kučera, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Botanická záhrada, pracovisko Blatnica

doc. Ing. Ladislav Hamerlik, PhD., Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB

doc. Ing. Peter Urban, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

RNDr. Daniel Dítě, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Iva Hodálová, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

doc. Mgr. Peter Manko, PhD., Katedra ekológie, Prešovská univerzita

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Loriána Demecsová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Jozef Macko, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku

RNDr. Ivana Svitková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Marek Šlenker, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV a Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

RNDr. Kristína Laššová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Ján Topercer, CSc., Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica

Doc. RNDr. Judita Kochjarová, CSc. Katedra fytológie, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene

Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Mgr. Peter Bezák, PhD., Ústav krajinne ekológie SAV

RNDr. Vladimír Langraf PhD, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Mgr. Andrej Halabuk, PhD., Ústav krajinne ekológie SAV

Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

Ing. Jana Huttová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Pavlína Eliška Liščáková, katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Geografický ústav SAV

Mgr. Pavol Hurbánek, PhD., Geografický ústav SAV
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RNDr. Ľubomír Solín, CSc., Geografický ústav SAV

Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. Geografický ústav SAV

Ing. Anna Kidová, PhD., Geografický ústav SAV

RNDr. Šárka Horáčková, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr. Ján Výbošťok, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr. Peter Labaš, Geografický ústav SAV

Mgr. Robert Pazúr. PhD., Švajčiarsky federálny inštitút pre výskum lesa, snehu a krajiny WSL a Geografický ústav SAV

RNDr. Milan Lehotský, CSc., Geografický ústav SAV

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD., Geografický ústav SAV

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka predsedníctva SAV

Mgr. Ján Novotný, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr. Miloš Rusnák, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr. Daniel Michniak, PhD., Geografický ústav SAV

RNDr. Ján Hanušin, CSc., emeritný vedecký pracovník, Geografický ústav SAV

Mgr. Ján Výbošťok, PhD., Geografický ústav SAV

RNDr. Roberta Prokešová, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr.Šimon Opravil, Geografický ústav SAV

RNDr. Anton Michálek, PhD., Geografický ústav SAV

Autor: Jozef Šibík
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Otestujte sa, aké máte silné a slabé stránky, poraďte sa doma s rodičmi či s kariérnym poradcom v škole

Pred podaním prihlášky si môže žiak pozrieť ponuku na niektorom z veľtrhov.

Univerzity organizujú aj dni otvorených dverí. Pre pandémiu však aj tento rok väčšinou len online.

Niekto vie odmalička, že keď vyrastie, bude lekárom ako dedo a mama či učiteľom ako starká a otec. Výber vysokej školy má tak
jednoduchý a jasný.

Iný nad budúcim povolaním, a teda aj výberom vysokej školy rozmýšľa už na základnej, keď sa rozhoduje pre strednú školu.

Niektorí študenti sa však rozhodujú v poslednej chvíli. Okrem vysokej školy si treba vybrať aj správnu fakultu a študijný program.
Napríklad, len na Univerzite Komenského v Bratislave je v ponuke viac ako deväť stoviek možností.

Okrem slovenských škôl sa dá poľahky odísť študovať aj na niektorú z univerzít v susednom Česku, prípadne v bližšom či vzdialenejšom
zahraničí. Štúdium v cudzine môže byť drahšie a v posledných mesiacoch ho komplikuje aj pandémia.

Kto sa rozhodne zostať na Slovensku, môže neskôr v zahraničí vyskúšať aspoň študijný pobyt počas jedného či viacerých semestrov.

1.

Ako si vybrať

Ako študent zistí, na čo má talent? Ako si má vybrať, na ktorú školu pošle prihlášku? S rozhodnutím mu môžu pomôcť rozličné bezplatné
testy, ktoré sú prístupné online. Tie podľa odpovedí vyhodnotia silné a slabé stránky, záujmy aj preferencie odpovedajúceho. Pomôžu mu
v rozhodovaní medzi technickými, umeleckými či skôr humanitnými školami.

Podmienkou online testovania býva zväčša zadanie mailovej adresy, na ktorú prídu výsledky. Vyskúšať sa dá napríklad test cez
internetového sprievodcu trhom práce, ktorý patrí pod Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten vyžaduje aj registráciu záujemcu.

2.

Kariérny poradca

Poradiť sa môžu študenti aj priamo v škole. Či už s triednym, alebo iným obľúbeným učiteľom, prípadne výchovným poradcom, alebo
priamo s kariérnym poradcom, ak ho škola má.

„Pri výbere vysokej školy ovplyvňuje žiaka viac faktorov – rodičia, kamaráti, spolužiaci, rodinní príslušníci, ale aj možné uplatnenie sa po
skončení školy na trhu práce. A samozrejme, aj vlastné záujmy žiaka,“ hovorí Oľga Bertová, kariérna poradkyňa na bratislavskom
Gymnáziu Vazovova.

Už žiakom v základnej škole by podľa nej mala byť venovaná pozornosť ohľadne otázky, čím chcú byť, aké povolanie si chcú vybrať.

„Na gymnáziu pomáhame žiakom vykonávaním psychotestov aj individuálnymi konzultáciami. Ak majú žiaci záujem, organizujem aj
prednášky o vysokých školách, najčastejšie s našimi absolventmi,“ dodala Bertová.

3.

Veľtrhy aj DOD

Žiaci majú pred výberom vysokej školy možnosť navštíviť veľtrhy vysokých škôl v rôznych mestách – v Bratislave, Nitre aj Brne – a
stretnúť sa s ich zástupcami. Niektoré akcie však zrušila pandémia.

Uľahčiť výber a zoznámiť sa s vysokoškolským prostredím sa univerzity snažia cez Deň otvorených dverí (DOD). Ten sa, takisto pre
pandémiu, zväčša koná online. Záujemcovia môžu počas neho nahliadnuť na jednotlivé fakulty a pýtať sa otázky, ktoré ich zaujímajú.

Na začiatku novembra mala DOD napríklad bratislavská Univerzita

Komenského, od 8. do 10. novembra prebiehajú popoludní online DOD na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela. Viaceré fakulty
Žilinskej univerzity chystajú virtuálne DOD na február.
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4.

Kam bez prijímačiek

Na niektoré fakulty a študijné programy sa možno dostať len na základe výsledkov stredoškolského štúdia, netreba skladať prijímačky.

„Podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium bez prijímacích skúšok na niektoré z programov fakúlt je najmä splnenie konkrétnych
požiadaviek na študijný priemer známok dosiahnutých počas štúdia na strednej škole a maturitnej skúšky,“ potvrdil Tomáš Zavatčan,
hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Týka sa to najmä Prírodovedeckej, Filozofickej, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy a Ústavu telesnej výchovy a športu.
Univerzita pri prijímačkách čoraz viac nahrádza zameranie na odbor preverovaním všeobecných študijných predpokladov.

5.

Sito záujemcov

Na fakultách, o ktoré je najväčší záujem, musia záujemcovia rátať s prijímačkami. Univerzita Komenského má napríklad najviac prihlášok
na medicínu – na Lekársku fakultu UK v Bratislave a Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine. „Prijímacie skúšky pozostávajú z
predmetov biológia a chémia,“ informovala hovorkyňa univerzity Lenka Miller.

Prírodovedecká fakulta UK prijme záujemcov bez prijímacích skúšok len v prípade, ak počet uchádzačov nepresiahne plánovaný počet
na študijný program.

„Pedagogická fakulta a Fakulta matematicky, fyziky a informatiky majú niektoré študijné programy bez prijímacích skúšok a pri niektorých
sa berú do úvahy koncoročné vysvedčenia a úspechy v aktivitách počas strednej školy, ako sú napríklad olympiády,“ dodala Miller.

6.

Bonus za maturity či Scio

Kto chce študovať na Fakulte telesnej výchovy a športu UK, musí sa pripraviť na skúšky z teoretickej a pohybovej časti. Na Fakultu
sociálnych a ekonomických vied UK síce nie sú prijímačky, avšak sú potrebné iné výsledky. Znalosti zo slovenského jazyka musia byť
preukázané externou časťou maturitnej skúšky alebo testami Scio. Rovnako tak znalosti z anglického jazyka, pri ktorých je možné doložiť
minimálne úroveň B1 aj jazykovým certifikátom. Vo vybraných študijných programoch môže uchádzač získať bonusové body za maturitu
alebo Scio test z matematiky.

7.

Ako s doučovaním

Okrem rôznych súkromných doučovaní organizujú fakulty aj vlastné prípravné kurzy, ktoré majú pomôcť študentom zvládnuť prijímačky.

„Prípravné kurzy špecializované na okruhy tém prijímacích skúšok prebiehajú na Lekárskej fakulte každoročne v jarnom období.
Uchádzači majú príležitosť bližšie sa zoznámiť s nárokmi na vysokoškolské štúdium,“ priblížil Zatvačan z UPJŠ v Košiciach.

Aj na tejto univerzite registrujú najväčší záujem o štúdium medicíny. Za ňou nasleduje filozofická fakulta.

Lekárske fakulty UK ponúkajú učebné materiály s konkrétnymi otázkami, ktoré sa môžu na skúške vyskytnúť. „Niektoré fakulty
uverejňujú modelové testy, vďaka ktorým si môžu študenti skúsiť vypracovať úlohy a majú k nim aj kľúč s výsledkami. Reč je o Fakulte
manažmentu či Fakulte matematiky, fyziky a informatiky,“ dodala hovorkyňa Univerzity Komenského.

Najmä v prípade všeobecných prehľadových testov pre humanitné odbory poskytujú fakulty zoznam odporúčanej literatúry.

Fakty

Čo je to Scio

ide o národné porovnávacie skúšky na vysoké školy, nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímačky na 80 fakúlt vysokých škôl, prebiehajú formou
písomného/ online testu v šiestich termínoch v SR a ČR, na skúšky sa dá prihlásiť samostatne online, skúškami prejde ročne viac ako
20-tisíc uchádzačov z oboch krajín, prvý termín skúšok je 11. decembra 2021.

Zdroj: Scio.sk
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ILUSTRAČNÉ FOTO – ADOBE STOCK

Autor: Jana Hambálková
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ŠTUDOVAL U HLOŽNÍKA, UČIL V PREŠOVE,TVORIL AJ PO DEVÄŤDESIATKE

Kamarátil sa s košickými legendami Feldom aj Löfflerom.

KOŠICE. Vo veku 91 rokov zomrel v sobotu ráno významný košický umelec, akademický maliar a grafik Tibor Gáll. Žil a tvoril v
Košiciach, učil v Prešove.

Po úspešnom absolvovaní grafickej špeciálnej školy Vincenta Hložníka na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení sa definitívne
usadil v rodných Košiciach v roku 1956.

Spočiatku sa venoval najmä grafickej tvorbe. V rokoch 1961 – 1999 pôsobil ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Od roku 1964 sa začal významnejšie venovať maliarstvu.

V začiatkoch svojho pôsobenia sa intenzívne venoval knižnej ilustrácii. Je autorom monumentálno-dekoratívnych diel vytvorených
rôznymi technikami, z ktorých sú najviac významné farebnou kvalitou artprotisy. Prvú výstavu mal v roku 1955 na VII. krajskej výstave.
Samostatne predstavil výsledky svojej práce na zhruba 30 výstavách.

Košice spomínajú na majstra

„Gállovo maliarstvo bolo lyrickým zhmotňovaním snov a vízií,“ uctila si umelca Východoslovenská galéria v Košiciach, v ktorej zbierke je
jeho tvorba početne zastúpená.

Posledné roky sa pri tvorivej činnosti nechával inšpirovať vážnou hudbou, ktorá ho fascinovala. V roku 2015 prezentoval Tibor Gáll
súborné dielo na výstave s názvom Nedosnívané sny, ktorá bola zároveň jeho poslednou výstavou vo Východoslovenskej galérii.
Obsahovala súbor 200 diel.

„Odišiel majster Tibor Gáll, umelec s nesmiernym talentom a ešte väčším srdcom. Ateliér považoval za svoje kráľovstvo a i napriek
pokročilému veku sa snažil tvoriť denne a čo najviac. Práve tam sa cítil byť najmenej zraniteľný, najviac v bezpečí a šťastný, že môže
robiť to, čo má rád,“ vzdalo výtvarníkovi hold i staromestské Múzeum Vojtecha Löfflera.

Tvoril aj po deväťdesiatke

V auguste 2020 oslávil výtvarník Tibor Gáll jubileum, deväťdesiat rokov, no tvorby sa nevzdal. Do ateliéru chodil každý deň. A keďže z
bytu na 3. poschodí to mal doň 15 schodov, napĺňal aj radu lekárov, podľa ktorých sa mal dostatočne pohybovať.

„Táto skutočnosť, táto moja pracovná aktivita, mi v značnej miere pomáha pri mojich myšlienkových aj zdravotných pochodoch. V mojom
veku tieto veci môžu pôsobiť buď škodlivo, alebo, ako v mojom prípade, veľmi blahodarne. Keby som toto nerobil, bolo by to veľmi zlé,“

vyznal sa vlani maliar v rozhovore pre Korzár.

„V lete som tu do večera a maľujem, kým mi to denné svetlo dovolí. Teraz mám na štafliach obraz, ktorý maľujem cez deň, a keď sa
vrátim popoludní, dávam si do poriadku staré archívy.“

O tom, že sa rodák z Košíc po skončení štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vrátil na východ, rozhodla aj taká
prozaická vec. V hlavnom meste so snahou získať priestory na tvorbu neuspel. A napokon vrátiť sa ho primali aj úzke rodinné väzby.

Nikdy to neoľutoval, aj keď umelecké zázemie v Bratislave bolo oveľa prajnejšie. Na druhej strane sa do Košíc či Prešova vrátili len
sochári Ján Máthé a František Patočka.

Príchod v tom čase jediného maliara, absolventa vysokej školy, na východe vítali. A jemu sa otvorili široké možnosti. Práce sa mu za
krátky čas nakopilo toľko, že sa o ňu delil s kolegom.

Navyše v Prešove, na vtedajšej Filozofickej fakulte UPJŠ, zakladali katedru výtvarnej výchovy a známy maliar, ktorý tým bol poverený,
Jozef Bendík, ako jedného z prvých oslovil aj Tibora Gálla. Na 38 rokov tak spojil umeleckú tvorbu so vzdelávaním budúcich učiteľov
výtvarnej výchovy či umelcov.

Košičania grafike neholdovali
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„Keď som prišiel do Košíc v roku 1956, priateľské vzťahy medzi umelcami veľmi nepanovali. Skôr prevládala umelecká i ľudská rivalita.
Ja som tu mal dvoch – troch kamarátov. Veľmi dobre som si rozumel s Ľudovítom Feldom, Lajči-báčim, ako som ho volal. Bol nesmierne
vzdelaný a sčítaný. Prvú monumentálnu prácu, ktorú som robil v Košiciach, som robil s ním u Vojtecha Löfflera na Kmeťovej ulici. Aj s
ním som sa, napriek vekovému rozdielu, veľmi skamarátil. A bol tu ešte maliar, ktorý mal mníchovskú školu – Gejza Kieselbach, maľoval
samé zvieratá,“ zaspomínal si vlani Tibor Gáll na ľudí, s ktorými po návrate do Košíc udržiaval priateľské kontakty a ktorí ho ovplyvnili.

Študoval na vysokej škole u profesora Vincenta Hložníka a, ako hovoril, dokonale si osvojil všetky grafické techniky. No po príchode do
Košíc s nimi veľmi neuspel. „Pokúšal som sa vystavovať a predávať grafické diela. No pre Košičanov grafika nebola zaujímavá. Sem-tam
som sa prezentoval akvarelom, temperovou maľbou, nejakým zátiším, ktoré sa podarilo predať. Tak som začal maľovať. Prvú samostatnú
výstavu som mal v roku 1962 vo vtedajšej predajni Dielo. Boli to samé pastely – krajiny, zátišia, nejaké akty. Potom som sa venoval
maľbe a ukázalo sa, že to ľudí i kritikov viac zaujímalo,“ povedal nám v decembri umelec.

„Ľudia si vtedy mysleli, že obraz je len to, čo je namaľované na plátne. A niektorí ešte žiadali, aby bol v zlatom drevenom ráme.“

Nesúhlasil s improvizáciou

Tibor Gáll však neostal len pri grafike, kresbe či maľbe. Svoj „repertoár“ rozšíril aj o knižnú ilustráciu, artprotisy (textilné koláže), gobelíny,
mozaiky. Len vďaka tejto širokej palete techník dokázal pretlmočiť divákom všetky svoje sny a predstavy.

„Svoje veci zakladám na myšlienkových pochodoch. Mám ten názor, že obraz nie je obrazom, keď je len farebný, ale až vtedy, keď má aj
nejaký myšlienkový náboj. A ten treba obuť do takého tvaru, aby nielen autor, ale aj divák pochopil, o čo ide. Od začiatku nesúhlasím s
improvizáciou, nesúhlasím s náhodou. Keď chcete vyjadriť nejakú myšlienku, musíte vedieť obsah tej myšlienky. A vo svojej tvorivej
aktivite musíte pokračovať tak, aby ten myšlienkový pochod dal výsledok, aký potrebujete, aby ste robili to, čo vy chcete, čo ste si vy
vysnívali, nie čo chce štetec alebo plátno. Nejde len o to, aby to bolo pekné farebné. Ak niekto chce od obrazu, len aby rozfarbil stenu, je
to podľa mňa veľmi málo. Pokiaľ akékoľvek umelecké dielo nemá myšlienku, nemôže byť umeleckým dielom. Žiadna improvizácia, ale
vedomá a cieľavedomá činnosť,“ rozvíjal Tibor Gáll svoje úvahy o umení.

O všestrannosti výtvarníka svedčí aj rozmanitosť artefaktov, ktoré počas života vytvoril. S hrdosťou vymenoval: „Urobil som šesť veľkých
mozaík zo štiepaného kameňa, ďalšiu z okruhliakov, veľkú drevenú intarziu s rozmermi 5 x 3,5 metra, dva kovové reliéfy, klasické
gobelíny a asi 70 artprotisov.“

A, samozrejme, nespočetné množstvo grafík, kresieb, malieb i knižných ilustrácií.

Gobelín za štvrť milióna sa povaľoval na stanici

Manufaktúra na výrobu artprotisov bola vo Valašskom Meziříčí. Tam chodili umelci s návrhmi a zamestnanci im ich zrealizovali. Tibor Gáll
sa považoval za pedanta a keďže práci na artprotisoch prišiel na chuť, rozhodol sa od návrhu až po konečnú realizáciu urobiť si všetko
sám. Jeden sedemmetrový má aj v Dome kultúry v Medzeve.

Pri práci na jednom z väčších gobelínov sa mu prihodila udalosť, ktorá ním v tej chvíli otriasla. Neskôr už o nej rozprával so smiechom.

„Robili na ňom dve ženy. Keď bolo dielo hotové, zavolali mi, že si poň môžem prísť. Vybrali sme sa aj s manželkou. Nechcelo sa mi ísť
autom, tak sme šli rýchlikom. Hotový gobelín mi zabalili a naložili do batožinového vozňa. Krátko pred polnocou sme dorazili do Košíc.
Batožinový vozeň bol vpredu. Kým sme prišli zo zadnej časti vlaku, už tam nik nebol, všade tma, všetko zavreté. Len môj gobelín sa
povaľoval na zemi na nástupisku. Mal som šťastie, že sa to stalo v lete, že nepršalo a nehodili to do blata. Až som dostal vyrážky, lebo
som si uvedomil, že ten gobelín mal hodnotu 250-tisíc korún.“

Zapáliť plameň lásky k umeniu

76 semestrov je ohromujúce, ba priam neuveriteľné číslo, ale presne toľko času venoval budúcim učiteľom výtvarnej výchovy alebo
budúcim kolegom – umelcom počas ich štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Priznal, že keď videl výsledky svojej práce, bavilo
ho to. Mnohí študenti si naňho radi spomínali a ozývali sa mu. „Asi po dvoch – troch mesiacoch po tom, ako som začal učiť, som prišiel
na to, že talent študenta nenaučím, buď ho má alebo nie. Môžem ho naučiť milovať umenie, môžem ho naučiť remeslo, môžem uňho
zapáliť plameň lásky k umeniu. Keď sa mi to darilo, tak ma to aj bavilo. Považoval som to za poslanie. A musím sa priznať, že po čase
som zistil, že nielen ja ako učiteľ im dávam, ale ich mladosť, ich spôsob myslenia spätne pôsobili aj na mňa. Keď ja podnietim študenta k
tomu, aby miloval tú prácu, aby rozdával krásu a vychovával ďalších ľudí, ktorí budú pokračovať v láske ku kráse, to má nejakú cenu,“
zveril sa vlani Korzáru umelec.

Inšpirovala ho hudba, obdivoval Verdiho Rekviem

V ateliéri Tibora Gálla sa nedalo nevšimnúť si množstvo obrazov s témou hudby. K nej mal blízko odmalička. Otec hral dlhé roky na
klarinete v dychovke.
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„Keď som dorástol, rozhodol sa tiež ma zasvätiť do hry na tomto nástroji. Kúpil mi klarinet, naučil som sa hrať a spolu sme hrali v jednej
dychovke. Aj dnes mám k hudbe blízko, ale venujem sa skôr tej vážnej. Prednosť dávam najmä skladbám s klarinetom,“ prezradil Tibor
Gáll. Tento nástroj možno objaviť aj na viacerých jeho obrazoch.

Vážna hudba znela z ateliéru vždy, keď sa výtvarník chopil štetca. Ešte donedávna bolo odtiaľ často počuť skladbu Rekviem. Výtvarníkov
obdiv totiž patril aj jej autorovi Giuseppe Verdimu.

„Práve táto skladba bola inšpiráciou pre môj obraz. Má byť poklonou pred majstrovským umením Verdiho. Rekviem ako rozlúčka a
príchod smrti, poklona pred umením, smútok ľudí. Toto som sa pokúsil vyjadriť jednak tvaroslovnou kompozíciou, ale aj farebnosťou,
ktorá má za úlohu navodiť atmosféru smútku, pohrebu a žiaľu ľudí,“ vysvetľoval pohnútky pri tvorbe vtedy dokončeného diela...

Tibor Gáll sa narodil v Košiciach 2. augusta 1930, zomrel 13. novembra 2021.

FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ

Obraz Rekviem vznikol ako pocta Verdimu.

FOTO: TATIANA SNITKOVÁ

Autor: JAROSLAV VRÁBEĽ

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 38

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa symbolicky pripojí k Zodpovednému protestu za slobodné univerzity  
  15. 11. 2021, 9:39, Zdroj: hlavnespravy.sk , Autor: Ján Durbák, Sentiment: Negatívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Tomáš Zavatčan

Dosah: 159 817 GRP: 3,55 OTS: 0,04 AVE: 1508 Eur 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa symbolicky pripojí k Zodpovednému protestu za slobodné univerzity

Košice 15. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR – František Iván)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa vzhľadom na výrazné zhoršenie epidemickej situácie pripojí k Zodpovednému
protestu za slobodné univerzity len symbolicky. Protest sa uskutoční v utorok 16. novembra v Bratislave. Informoval o tom hovorca UPJŠ
Tomáš Zavatčan

Na snímke budova rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

„Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedenia fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ plne
podporujú protest za zachovanie akademickej samosprávy na slovenských vysokých školách a odmietajú pokusy o ich ovplyvňovanie.
Študenti a zamestnanci univerzity sa preto zapájajú do zverejnenej petície odmietajúcej predloženú novelu vysokoškolského zákona a
podporujúcej zmysluplné reformy,“ uviedla v svojom stanovisku UPJŠ.

Na diskusii o reforme vzdelávania premiéra Eduarda Hegera so študentmi košickej univerzity ešte 3. novembra upozornili, že každá
reforma, akonáhle bude obsahovať prvky a snahu o zásah do autonómie vysokých škôl, vyvolá odpor a odmietnutie aj pozitívnych
návrhov.

„Navrhovaný mechanizmus voľby rektora, kompetenčná disharmónia medzi akademickým senátom a správnou radou univerzity
vyžadujú ďalší dialóg a sú legitímnym dôvodom na taký intenzívny protest. Akademická samospráva, autonómia a akademická sloboda
sú pre nás najvyššie hodnoty novembra 1989, a preto náš protest je sprevádzaný mottom ‚Chránime hodnoty Novembra 1989, chceme
byť slobodnou univerzitou‘,“ povedal k protestu rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Pošlite nám tip

Autor: Ján Durbák
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K protestu univerzít za zachovanie akademickej samosprávy sa pripojila aj UPJŠ v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plne podporuje protest za zachovanie akademickej samosprávy na slovenských
vysokých školách a odmieta pokusy o ich ovplyvňovanie. Ako uviedol hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan v tlačovej správe, študenti a
zamestnanci univerzity sa preto zapájajú do zverejnenej petície odmietajúcej predloženú novelu vysokoškolského zákona a
podporujúcej zmysluplné reformy.

Do online petície, ktorú spustili 5. novembra Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave spolu s Univerzitou Komenského (UK) v
Bratislave, Radou vysokých škôl SR (RVŠ SR) a Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) a s podporou Klubu dekanov fakúlt vysokých
škôl SR, sa zapojilo viac ako 14-tisíc osôb. Zodpovedný protest za slobodné univerzity, do ktorého sa symbolicky zapojila aj UPJŠ, je
naplánovaný na utorok 16. novembra o 13:00 v Bratislave. Organizátormi protestu sú UK a STU spolu s vysokoškolskými
reprezentáciami – RVŠ SR a ŠRVŠ. Protest podporuje aj Slovenská rektorská konferencia, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR,
Študentská rada Trnavskej univerzity a Ekonomická univerzita v Bratislave.

Rektor UPJŠ Pavol Sovák priblížil, že 3. novembra na diskusii o reforme vzdelávania predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO) so
študentmi UPJŠ upozornili, že každá reforma, akonáhle bude obsahovať prvky a snahu o zásah do autonómie vysokých škôl, prirodzene
vyvolá odpor a odmietnutie aj pozitívnych návrhov. „Navrhovaný mechanizmus voľby rektora, kompetenčná disharmónia medzi
akademickým senátom a správnou radou univerzity vyžadujú ďalší dialóg a sú legitímnym dôvodom na taký intenzívny protest.
Akademická samospráva, autonómia a akademická sloboda sú pre nás najvyššie hodnoty Novembra 1989 a preto náš protest je
sprevádzaný mottom ‚Chránime hodnoty Novembra 1989, chceme byť slobodnou univerzitou‘,“ povedal.

Novela zákona o vysokých školách, ktorá mala podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaistiť kvalitnejšie vysoké
školstvo, priniesť funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či kratšie externé štúdium bola v medzirezortnom
pripomienkovom konaní do 12. novembra. Predstavitelia akademickej obce však žiadali o jej stiahnutie. Vo svojich stanoviskách z 28.
októbra sa zhodli na tom, že predložená novela nezodpovedá tomu, čo sa dohodlo na kontaktnej skupine, ktorá vznikla v marci, a
nereflektuje jej požiadavky. Hovorca STU Juraj Rybanský ešte 8. novembra priblížil, že najzásadnejšie výhrady akademickej obce proti
predloženému návrhu novely smerujú k viacerým porušeniam akademických slobôd, napríklad k zmene voľby rektora či postaveniu
dekana aj presunu niektorých kompetencií akademického senátu.

Zdroj: (SITA, kh;adz)

Autor: Zuzana Lajčiaková
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Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach privítali už po šestnásty raz doktorandov na seminári venovanom pamiatke akademika
Boďu. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa aj tento ročník – podobne ako vlani – konal online.

Cieľom tohto podujatia bolo podľa jeho moderátora a „duše“ seminára MVDr. Dušana Fabiana, DrSc., z ÚFHZ CBv poskytnúť košickým
doktorandom z biologických a medicínskych vedných odborov priestor na získanie praktických skúseností v prezentácii vlastných
výsledkov ústnou i písomnou formou. „Aj tento rok,“ zdôraznil, „sa všetci svedomito pripravili, a špeciálna vďaka im patrí aj za dodržanie
vyhradeného času či flexibiltu pri technických problémoch, ktoré sa nám ani tento rok nevyhli.“

Na dvojdňové podujatie, ktorého výstupom je aj vydanie recenzovaného zborníka, sa prihlásilo so svojimi prezentáciami 35 doktorandov,
34 sa ich prezentovalo. S ôsmimi prácami vystúpili doktorandi z UVLF, trinásti boli prihlásení z UPJŠ – organizátori si pochvaľovali, že
narastajú práce doktorandov z Lekárskej fakulty UPJŠ –, 14 prác predstavili doktorandi zo SAV. „Za organizátorov môžem povedať, že
sme naplnili aj ďalší z cieľov podujatia – oboznámiť vedeckú verejnosť s tým, čo sa aktuálne deje na vedeckých pracoviskách akadémie
či univerzít,“ zhodnotil D. Fabian po ukončení seminára a poďakoval aj hodnotiacej komisii nielen za účasť a hodnotenia, ale aj za rady a
odporúčania, ktoré jej členovia dali doktorandom.

„Bolo to ťažké rozhodovanie, lebo to bolo vyrovnané,“ zacitoval D. Fabian na záver slová šesťčlennej komisie, zloženej zo zástupcov
organizujúcich inštitúcií. Komisia vybrala deväť prác, ich autori dostanú darčekový kupón v hodnote 40 eur.

RNDr. Petra Adamková, Ústav biologických a ekologických vied/ Katedra fyziológie živočíchov UPJŠ: Testovanie efektívnosti fekálnej
mikrobiálnej transplantácie na priebeh akútnej kolitídy sledovanej na predklinickom modeli

Mgr. Alexandra Jászajová, Parazitologický ústav SAV, UVLF: Ekologické aspekty cirkulácie pôvodcov parazitárnych ochorení v
špecifických podmienkach Tatranského národného parku

RNDr. Zuzana Jurčacková, Parazitologický ústav SAV, UVLF: Účinky astaxantínu a jeho esterov na lymfocyty zdravých myší in vitro

Mgr. Katarína Kalinová, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ: MikroRNA pri štúdiu neplodnosti

Mgr. Zuzana Klepcová, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ: Diagnostický potenciál nekódujúcich RNA z kultivačného média v
procese IVF

MVDr. Stanislav Lauko, Laboratórium gnotobiológie Katedra mikrobiológie a imunológie UVLF: Potenciál transplantácie fekálnej
mikrobioty na DSS-indukovanú kolitídu u PGH animálneho modelu

Ing. Daniel Petrič, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV: Vplyv peletovaného vičenca vikolistého (Onobrychis
viciifolia) na bachorovú fermentáciu a hematologický profil u jahniat s haemonchózou

MVDr. Lucia Štempelová, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV: Distribúcia a charakterizácia stafylokokov
kolonizujúcich kožu klinicky zdravých psov

Mgr. Ivana Večurkovská, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ: Matrixové metaloproteinázy optikou dvoch rozličných metodických
prístupov

Akademik Koloman Boďa bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá ako
s viacerými inštitúciami v Košiciach.

Spracovala: Andrea Nozdrovická
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Otestovali necelú tretinu z prihlásených.

LUČENEC. V pondelok na Mestskom úrade v Lučenci od 12:00 do 13:00 h. otestovali prvých štyridsiatich dobrovoľníkov na prítomnosť
protilátok voči SARS-CoV-2. Informovala o tom miestna samospráva s tým, že Lučenec bol analytikmi Ministerstva zdravotníctva SR
vybratý do séroepidemiologickej štúdie, ktorej cieľom je odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných obyvateľov vybraných regiónov
Slovenska proti COVID-19.

„V pondelok 15. novembra 2021 boli na otestovaní štyridsiati dobrovoľníci (za pár dní sa prihlásilo prostredníctvom emailovej adresy
protilatky@lucenec.sk 150 obyvateľov Lučenca), ktorým zisťujú prítomnosť a hladiny protilátok vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2,"
uviedla samospráva.

Záujemcovia museli maťtrvalé bydlisko v Lučenci, vek 12 a viac rokov, byť nezaočkovaný/á proti COVID-19 a dať súhlas so zaradením do
štúdie.

„Som veľmi rada, že Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zaradil do tejto štúdie aj maše mesto. Možno aj takýmto
spôsobom im vieme dať odpoveď na to, že očkovanie je veľmi dôležité pokiaľ imunita je nižšia a možno sa aj preto dajú očkovať,“
vyjadrila sa primátorka Alexandra Pivková.

Ako uviedla samospráva výsledok vyšetrenia prítomnosti a hladiny protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 v organizme má byť poskytnutý
testovaným formou emailu alebo SMS správou niekoľko dní po odbere..

Súvisiaci článok Súvisiaci článokMožnosť bezplatného otestovania na protilátky bude v Lučenci obmedzená Čítajte

Autor: vr

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/631011655/deff066d03fcb64474b6?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzk2MzUwNjgsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjMxMDExNjU1LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.8h6E9lD5iqBHXKit5VnhJOA8Fp2md98vBFbIzEpJRq4
https://mynovohrad.sme.sk/c/22784662/testovanie-na-protilatky-v-lucenci-prebehlo.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 42

V Košiciach sa rozdávali najvyššie mestské ocenenia  
  15. 11. 2021, 12:32, Zdroj: ahoj.tv , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Jarčuška (univerzita pavla jozefa šafarika

OR UPJŠ), Lekárska Fakulta UPJŠ
Dosah: 7 202 GRP: 0,16 OTS: 0,00 AVE: 348 Eur 

378x

Polaček: Vzácni a výnimoční ľudia sú pýchou Košíc

Cenu mesta Košice získal aj infektológ Pavol Jarčuška. Foto: FB/Mesto Košice

Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si ešte v piatok (12. 11.) v priestoroch
Historickej radnice prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka Cenu mesta Košice a Cenu primátora.

Ako uviedlo mesto Košice na svojej webovej stránke, o laureátoch Ceny mesta za rok 2021 rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe
odporúčania komisie, ktorá z prijatých návrhov vybrala desať jednotlivcov a tri kolektívy, ktoré získali Ceny mesta Košice a rovnaký počet
jednotlivcov a kolektívov získalo aj Cenu primátora.

Ceny získali v náhradnom termíne

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením
májových osláv Dňa mesta Košice.

„Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok 2020, ceremoniál oceňovania za
tento rok sa uskutočnil náhradnom termíne,“ vysvetlilo mesto.

„Je pre nás veľmi dôležité pokračovať v dlhoročnej tradícii udeľovania najvyšších mestských ocenení a prejavovať úctu osobnostiam,
ktoré dávajú nášmu mestu dušu. Vzácni a výnimoční ľudia sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a
spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí,“ povedal primátor.

Cenu mesta Košice získali

Jednotlivci: Art Bartolomej BURÁŠ, in memoriam za významný celoživotný pedagogický, organizačný a umelecký prínos pre organizácie
v meste Košice, Franz GROHS pri príležitosti životného jubilea za významný podiel na rozvoji IT sektora v meste Košice a dlhodobé
aktívne pôsobenie v prospech ekonomicko-sociálneho rozvoja Košíc, Peter Hrmo za dlhoročné darcovstvo krvi a podporu
Medzinárodného maratónu mieru, MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD. za aktívne pôsobenie a koordináciu postupov v boji s pandémiou
nového koronavírusu COVID-19 na regionálnej, celoslovenskej a európskej úrovni a mediálnu prezentáciu súvisiacich odborných
stanovísk pre verejnosť, Jozef KRIŠTAN pri príležitosti ukončenia aktívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Evanjelického gymnázia Jana
Amosa Komenského v Košiciach a odchodu do dôchodku za významnú celoživotnú prácu v oblasti vzdelávania na území mesta Košice,
Jitka MAČALOVÁ za celoživotnú prácu s darcami krvi, RNDr. Pavol MATULA, CSc. za významný celoživotný prínos v oblasti rádio
biológie a liečby nádorových ochorení, Václav PÁLFY, in memoriam za celoživotný prínos v oblasti knihovníctva a osvety, Ing. Gejza
TIMČÁK, PhD. za dlhoročnú aktívnu podporu telesného a psychického zdravia Košičanov, RNDr. Stanislav VOKÁL, DrSc. pri príležitosti
životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívy: Kolektív príslušníkov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zaradených v ambulancii Hasičského
a záchranného zboru za aktívny podiel na účasti v boji proti ochoreniu Covid-19, Oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej
polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach za nepretržitú záslužnú činnosť pri ochrane života a zdravia, OZ Tanečné
štúdio Adriany VRBOVEJ pri príležitosti 10. výročia založenia za významný prínos k rozvoju kultúry a podporu mladej generácie v meste
Košice.

Cenu primátora mesta Košice získali

Jednotlivci: Art. Beáta DROTÁROVÁ pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti 
dramatického umenia v meste Košice, Michal DUDOVIČ za významné zásluhy v športovej oblasti a úspešnú reprezentáciu mesta Košice 
na Slovensku aj v zahraničí vo florbale, Ján LIBA pri príležitosti životného jubilea 33 aktívnych rokov v duchovnej službe za dlhoročný 
prínos pre Košice a východoslovenský región v duchovnej službe, Gabriela LUKÁČOVÁ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú 
obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a pomoc seniorom v zariadeniach sociálnych služieb a za odborný a ľudský prínos 
v oblasti psychológie, Viktória PILLÁROVÁ za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a dosiahnuté športové úspechy v športovom karate v 
kategóriách Kumite, Milan RENDOŠ za dlhoročné mapovanie, rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby a za 
mimoriadne zásluhy pri uchovávaní a šírení hudobných tradícií ABOVA, Lýdia REŠTEIOVÁ za kreatívny, tvorivý a vysoko odborný 
prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne, Ľubica ŠŤASTNÁ za 
dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a odborný prínos v oblasti klinickej psychológie, Milan ŠTELBASKÝ pri 
príležitosti životného jubilea za významný celoživotný prínos v oblasti publicistiky a dokumentaristiky v meste Košice a v regióne
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východného Slovenska, MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD. za mimoriadnu aktivitu, rozsiahlu pedagogickú činnosť a prínos vo vedení
vysokošpecializovaného pracoviska Kliniky detí a dorastu, najväčšieho v rámci východoslovenského regiónu.

Kolektívy: Kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za príkladnú, nezištnú a obetavú pomoc, preukazovanú počas
obdobia pandémie ochorenia COVID−19, najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky, Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva
Košice pri príležitosti 70. výročia vzniku za dlhoročnú úspešnú činnosť, rozvoj turistiky a podporu medzinárodných podujatí v meste
Košice, Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice - Západ pri príležitosti 25. výročia vzniku za dlhoročnú aktívnu činnosť
v prospech seniorov mesta Košice.

(10:59, red)
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Stredoškolské aj vysokoškolské internáty v Košiciach sprísňujú opatrenia

KOŠICE ONLINE, Dnes | 12:42

Dôvodom je zhoršenie epidemiologickej situácie.

Metropola východu vstúpila do tretieho stupňa ohrozenia v rámci COVID automatu. Keďže sa všetky študentské internáty riadia
semaforom ministerstva školstva, v čiernej fáze môžu byť otvorené iba pre žiakov s prezenčnou výučbou s odporúčaným OTP režimom.
Zriaďovateľ však nemá povinnosť kontrolovať doklady o očkovaní, teste či prekonaní ochorenia u študentov. Na stredoškolských
internátoch na území mesta, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, podľa jeho hovorkyne Anny Terezkovej platia prísne
hygienické opatrenia:

„Podobne ako pri nástupe do školy, aj ubytovaní študenti predložia po viac ako trojdňovom prerušení dochádzky písomné prehlásenie o
bezpríznakovosti. V prípade, že sa v školskom internáte vyskytne pozitívny prípad, riaditeľ internátu to nahlási príslušnému regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a zriaďovateľovi. Výnimku z karantény majú žiaci, ktorí sú očkovaní alebo prekonali ochorenie
COVID-19.“

Ilustračná fotografia / TASR

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) pokračuje v kombinovanej forme výučby, teda v prezenčnom aj dištančnom
vzdelávaní, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„Všetky činnosti sa riadia podľa COVID semaforu UVLF. Ten obsahuje podmienky pedagogického procesu a prevádzky na univerzite i v
študentských domovoch. Na internátoch platia opatrenia podľa príkazu rektorky v súlade so všeobecne platnými aktuálnymi opatreniami
RÚVZ, ubytovaní sa riadia podľa protokolu OTP. Nie je povolené stretávanie študentov, dôsledne sa dodržiavajú všetky hygienické
opatrenia.“

Rovnako sú na tom aj internáty Technickej univerzity, na ktorých sa ale v rámci sprísnenia pravidiel realizujú kontroly izieb, aby sa
predišlo navštevovaniu študentov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) oddnes prechádza na dištančné vzdelávanie, výnimkou je
iba praktická výučba. Podľa hovorcu UPJŠ Tomáša Zavatčana časť výučby, ktorá sa nestihne zrealizovať v rámci zimného semestra,
bude možné naplánovať aj v čase skúškového obdobia:

„Vedenie Študentských domovov UPJŠ zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad OTP a v platnosti zotrváva zákaz návštev v
internátoch, ale aj vzájomné navštevovanie sa medzi ubytovanými študentmi či organizácia akýchkoľvek spoločenských akcií. Pre prípad
potreby karantény sú vyčlenené izolačné izby pre pozitívne testovaných študentov.“

Zamestnanci UPJŠ sa oddnes musia preukazovať COVID pasom alebo negatívnym výsledkom testu na koronavírus.

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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Mestský úrad Moldava nad Bodvou hľadá nezaočkovaných dobrovoľníkov, u ktorých sa bude zisťovať prítomnosť a hladiny protilátok.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou hľadá nezaočkovaných dobrovoľníkov, u ktorých sa bude zisťovať prítomnosť a hladiny protilátok
vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2. Plánovaný odber vzoriek sa bude realizovať v piatok 19. novembra 2021 v čase od 11:00 do 15:00
hod. v športovej hale K5.

Mesto Moldava nad Bodvou bolo analytikmi MZ SR vybraté do štúdie, ktorej cieľom je odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných
obyvateľov vybraných regiónov Slovenska voči ochoreniu COVID-19.

Štúdiu realizuje Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach spolu s Ústavom epidemiológie Lekárskej fakulty UK v
Bratislave a Virologickým ústavom SAV v Bratislave na základe priameho zadania Ministerstva zdravotníctva SR.

Každý účastník poskytne pár kvapiek krvi z prsta a absolvuje krátky dotazník. Odber krvi z prsta realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent 4.- 6. ročníka všeobecného alebo zubného lekárstva. Je to zákrok s minimálnou invazivitou a nepredstavuje pre účastníka žiadne
významné riziko.

Účasť v štúdii je dobrovoľná a údaje budú anonymizované. V prípade záujmu však účastníci štúdie obdržia informáciu o prítomnosti a
hladine protilátok proti SARS-CoV-2 prostredníctvom SMS alebo e-mailu niekoľko dní po odbere.

Respondent musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- trvalé bydlisko vo vašom meste/obci

- vek 12 a viac rokov

- nezaočkovaný/á proti Covid-19

-súhlas so zaradením do štúdie (podpis informovaného súhlasu) - v prípade maloletého účastníka štúdie (12-17 rokov) súhlas podpisuje
zákonný zástupca

Kapacita účasti dobrovoľníkov je limitovaná. Odber je naplánovaný odber u 100 dobrovoľníkov v nasledujúcej vekovej štruktúre:

- 12 – 17 roční - 6

- 40 – 59 roční - 33

- 60 a viac roční - 27

Prosíme každého záujemcu, aby svoju účasť nahlásil do 18. novembra 2021, 12.30 hod. na telefónnom čísle 0917 677 133, alebo na
emailovej adrese testovanie@moldava.sk. Každému dobrovoľníkovi, ktorí sa dostane do záverečného zoznamu na testovanie bude
oboznámený približný čas odberu.

Ďakujeme za spoluprácu.

Okrem vekovej kategórie 60+ sú všetky zoznamy už naplnené!

Dátum vloženia: 12. 11. 2021 9:22

Dátum poslednej aktualizácie: 15. 11. 2021 8:15

Autor:

Autor: Autor: || Mesto Moldava nad Bodvou
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Národné parky: Podpora vedcov a vedkýň novele zákona o ochrane prírody a krajiny

Ľubica Trubíniová - utorok, 16. 11. 2021

Vážené panie poslankyne,

Vážení páni poslanci,

my, dolupodpísaní vedci, pracujúci v biologických, ekologických, environmentálnych, geografických a iných vedných odboroch,
zaoberajúcich sa prírodným prostredím, si dovoľujeme obrátiť sa na Vás v súvislosti s blížiacim sa hlasovaním o novele, ktorou sa mení a
dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a dôrazne Vás požiadať, aby ste sa pri rozhodovaní opierali o relevantné fakty
a podporili predkladanú novelu.

Vedecké poznatky i praktické skúsenosti zo zahraničia zhodne ukazujú, že národné parky s jednotnou správou, spravované organizáciou
ochrany prírody sú jednoznačným a mnohostranným prínosom pre spoločnosť. Národný park sa takmer všade vo svete chápe ako
územie vyhradené prírode, prírodným procesom a tomu zodpovedajúcemu využívaniu. Takto chápaný národný park plní v krajine
množstvo nezastupiteľných funkcií, medzi ktoré však nepatrí obchod s drevom ani s realitami. To, že u nás tento vo svete štandardný
model dodnes nefunguje, vnímame ako negatívne dedičstvo minulosti, ktoré sme mali už dávno opustiť.

Na Slovensku v národných parkoch bežne prebieha priemyselná ťažba dreva, masívna výstavba a iné aktivity, ktoré vážne narúšajú
fungovanie tamojších ekosystémov. To sa môže diať hlavne preto, že správy národných parkov v skutočnosti nemajú rozhodovacie ani
výkonné právomoci v ich územiach, dokonca ani na štátnych pozemkoch. V súčasnosti sú správcami lesohospodárske subjekty a
konečné rozhodovacie právomoci majú okresné úrady životného prostredia, patriace pod Ministerstvo vnútra. Vytvára sa tak neprehľadná
situácia, kde v konečnom dôsledku najviac trpia prírodné hodnoty našich národných parkov. To by sa zmenilo prechodom správy
štátnych pozemkov v národných parkoch pod Ministerstvo životného prostredia SR. Preto jednoznačne podporujeme predkladanú novelu
zákona, ktorú chápeme ako prvý z viacerých dôležitých krokov v tejto oblasti, ktoré ochranu prírody u nás čakajú, ak má Slovensko splniť
záväzky ohľadom ochrany prírody, vyplývajúce z nášho členstva v EÚ a predovšetkým zabezpečiť svojim obyvateľom priaznivé životné
prostredie v čase stupňujúcej sa klimatickej krízy.

Vedci sa zhodujú, že ekosyst émy so zachovanou prirodzenou štruktúrou a dynamikou sú najprínosnejšie z hľadiska poskytovania
ekosystémových služieb – lepšie viažu prebytočný uhlík z atmosféry, lepšie zadržiavajú vodu v krajine a lepšie tlmia extrémy počasia,
ktorých je s postupujúcou klimatickou zmenou čoraz viac. Prirodzene sa vyvíjajúce lesné ekosystémy tiež poskytujú útočisko biodiverzite
a sú prirodzene odolnejšie voči narušeniam prírodnými činiteľmi ako vietor a podkôrniky. Lesnícko-ekologický výskum nám jasne
ukazuje, že lesné ekosystémy sa dokážu s týmito narušeniami vysporiadavať najlepšie bez účasti človeka. Vďaka tomu nie sú potrebné
nákladné a neefektívne zásahy ako tzv. sanitárna ťažba a následná umelá obnova lesa. Zároveň zo zahraničia poznáme množstvo
dôkazov o tom, že národný park, spravovaný podľa medzinárodných kritérií IUCN je nielen jednoznačným ekologickým, ale aj
ekonomickým prínosom pre priľahlý región.

Zároveň chceme týmto listom ukázať, že predchádzajúce stanoviská inštitúcií sú vyjadrením širokej zhody mnohých odborníkov, nie
politickým rozhodnutím vedúcich predstaviteľov daných inštitúcií.

Za zohľadnenie vedeck ého hlasu pri hlasovaní Vám vopred ďakujeme!

RNDr. Jozef Šibík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Prof. Doc. Karol Marhol, Dr.Sc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, člen predsedníctva SAV

RNDr. Katarína Skokanová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Kornélia Goliašová, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Mária Šibíková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

prof. Ing. Karol Ujházy, PhD., Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

RNDr. Mgr. Dominik Roman Letz, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Robert Gregorek, PhD, BZ UPJŠ Košice
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Mgr. Dobromil Galvánek, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Richard Hrivnák, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Milan Valachovič, DrSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Anna Guttová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Judita Zozomová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Mariana Ujházyová, PhD. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene

Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, 04011 Košice

Ing. Marek Svitok, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied

Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

Doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

RNDr. Matej Dudáš PhD. - Katedra botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, Košice

RNDr. Karin Kollárová, PhD., Chemický ústav SAV

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., Ústav zoológie SAV

RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ústav ekológie lesa SAV

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., Ústav zoológie SAV

Doc. RNDr. Andrej Mock, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach

RNDr. Martina Zvaríková, PhD., Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, PriFUK

Mgr. Katarína Goffová, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

RNDr. Radoslav Smoľák, PhD., Katedra ekológie, Prešovská Univerzita

Ing. Jozef Oboňa, PhD., Katedra ekológie, Prešovská Univerzita

Ing. Boris Maderič, PhD., Ochrana dravcov na Slovensku

Mgr. Adrián Purkart, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Mgr. Filip Tulis, Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF v Nitre

Doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., ÚEL SAV Zvolen

RNDr. Mária Balážová, PhD., Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Doc. RNDr. Michal Baláž, PhD., Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Mgr. Adam Kantor, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD. Katedra Botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Mgr. Lucia Čahojová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Michaela Michalková, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Fakulta prírodných vied UMB

RNDr. Stanislav Španiel, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Miroslav Krausko, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Peter Kaňuch, PhD., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen

RNDr. Ján Kliment, CSc., Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica

Mgr. Peter Kučera, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Botanická záhrada, pracovisko Blatnica

doc. Ing. Ladislav Hamerlik, PhD., Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB

doc. Ing. Peter Urban, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

RNDr. Daniel Dítě, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Iva Hodálová, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

doc. Mgr. Peter Manko, PhD., Katedra ekológie, Prešovská univerzita

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Loriána Demecsová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Jozef Macko, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku

RNDr. Ivana Svitková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Marek Šlenker, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV a Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

RNDr. Kristína Laššová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Ján Topercer, CSc., Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica

Doc. RNDr. Judita Kochjarová, CSc. Katedra fytológie, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene

Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Mgr. Peter Bezák, PhD., Ústav krajinne ekológie SAV

RNDr. Vladimír Langraf PhD, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Mgr. Andrej Halabuk, PhD., Ústav krajinne ekológie SAV

Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

Ing. Jana Huttová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Pavlína Eliška Liščáková, katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Geografický ústav SAV
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Mgr. Pavol Hurbánek, PhD., Geografický ústav SAV

RNDr. Ľubomír Solín, CSc., Geografický ústav SAV

Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. Geografický ústav SAV

Ing. Anna Kidová, PhD., Geografický ústav SAV

RNDr. Šárka Horáčková, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr. Ján Výbošťok, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr. Peter Labaš, Geografický ústav SAV

Mgr. Robert Pazúr. PhD., Švajčiarsky federálny inštitút pre výskum lesa, snehu a krajiny WSL a Geografický ústav SAV

RNDr. Milan Lehotský, CSc., Geografický ústav SAV

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD., Geografický ústav SAV

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka predsedníctva SAV

Mgr. Ján Novotný, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr. Miloš Rusnák, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr. Daniel Michniak, PhD., Geografický ústav SAV

RNDr. Ján Hanušin, CSc., emeritný vedecký pracovník, Geografický ústav SAV

Mgr. Ján Výbošťok, PhD., Geografický ústav SAV

RNDr. Roberta Prokešová, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr.Šimon Opravil, Geografický ústav SAV

RNDr. Anton Michálek, PhD., Geografický ústav SAV

Autor: Jozef Šibík
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BASKETBAL MLÁDEŽE  
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UPJŠ
Dosah: 203 116 GRP: 4,51 OTS: 0,05 AVE: 483 Eur 

JUNIORI – 1. liga, skupina SILVER, Východ – 5. a 6. kolo:

MBK Victoria Žilina – TYDAM UPJŠ Košice 100:33 /57:13/

Body Žiliny: Kadaši 21, R. Florek 16, Krebes 12, Šimún 11, Kasák 11, Novák 9, Komada 7, Hornák 5, Staš 4, Demeter 4.

Tréner P. Mühlberger:

„Jednoznačný výsledok sme dosiahli vďaka agresívnej celoplošnej obrane a rýchlym protiútokom po získaných loptách.“

MBK Victoria Žilina – 1. BK Michalovce nehrané pre chorobu hostí.

1. Spišská Nová Ves 5 5 0 506:267 10 2. MBK Victoria Žilina 5 3 2 441:262 8 3. Michalovce 4 3 1 334:214 7 4. Liptovský Mikuláš 4 2 2
334:214 6 5. TZDAM UPJŠ Košice 5 1 4 248:401 6 6. Kežmarok 5 1 4 227:449 6 7. Humenné 4 1 3 156:283 5

KADETI – 1. liga, skupina GOLD – 4. kolo: TSM Slávia Žilina – MBA Prievidza 78:88 /46:32/

Najviac bodov: Magvaši 14, Chebeň 14, resp. Simonides 30.

Do prestávky bol domáci tím síce lepší, ale v 2. polčase dominovali hostia, ktorí po víťazstve doma /98:65/ vyhrali aj v Žiline.

1. Svit A 4 4 0 351:259 8 2. Prievidza 4 3 1 346:300 7 3. Inter Bratislava 3 3 0 302:162 6 4. Nitra 4 2 2 271:226 5 5. Diawin Košice 3 1 2
139:145 4 6. Sereď 3 1 2 204:249 4 7. TSM Slávia Žilina 4 0 4 236:377 4 8. Žiar nad Hronom 3 0 3 168:299 3

ŽIACI – 1. liga, skupina Stred – 3. a 4. kolo: AKAPO Lučenec – MBK Victoria Žilina 64:46 /33:15/

Body Žiliny: Maťuga 17, Pivko 11, Jakubík 8, Švancar 8, Učník 2, Lehota 2.

Domáce družstvo sa v zápase prezentovalo kvalitnejšou obranou a lepšou streľbou. Po prestávke Žilinčania pridali v obrane a šnúrou
15:0 sa vrátili do zápasu, stratu znížili na 6 bodov /46:40/, ale potom opäť začali strácať. Lučenec posledných šesť minút vyhral 18:6 a
presvedčivo aj celý zápas.

Vo 4. kole v Banskej Bystrici Žilina pre karanténu domáceho družstva nehrala, dohrávku si družstvá dohodli v závere mesiaca.

1. Prievidza 2 2 0 157:63 4 2. Žiar nad Hronom 2 1 1 122:106 3 3. Banská Bystrica 2 1 1 95:133 3 3. MBK Victoria Žilina 3 0 3 120:210 3
5. Lučenec 1 1 0 64:46 1

MLADŠÍ ŽIACI – celoslovenská súťaž, skupina Východ – 3. a 4. kolo:

Súťaž sa hrá turnajovou formou. V poradí druhý turnaj sa mal hrať v Lučenci za účasti štyroch družstiev, nakoľko je však Lučenec v
čiernej farbe, hralo sa bez neho a v Žiline.

Výsledky /pri Žiline aj strelci/:

MBK Victoria Žilina – ŠBK Galaxy Košice 44:42 /20:21/

Jakubík 18, Piskorík 11, Kozlík 7, Lehota 6, Nair 2.

MBK Victoria Žilina – BKM Iskra Svit 78:35 /44:8/

Gavlák 18, Blahák 17, Kozlík 12, Piskorík 10, Jakubík 7, Kadík 6, Lehota 4, Pekara 2, Nair 2. Košice – Svit 64:29 /28:19/

Tréner Žiliny B. Iljaško:

„V oboch zápasoch sme nastúpili len s deviatimi hráčmi zo 14-členného kádra, všetci chýbajúci boli v karanténe pre zdravotné problémy
spolužiakov.

Proti silným Košiciam chlapci odviedli veľmi dobrý výkon, hrali s nasadením a obetavo. Krátko pred koncom sme viedli 44:37, chybami
sme súperovi takmer umožnili vyrovnať. V druhom zápase sme boli jasne lepší, najmä keď sme mali na ihrisku prvú päťku, po
prestriedaní bola hra chvíľami vyrovnaná.“

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/631139894/ffe0e176bcdfc61406a1?topic_monitor=36659&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzk2MzUwNjgsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjMxMTM5ODk0LCJ0aWQiOjM2NjU5fQ.w6HDaK2hsmihqQoz7aIFu6X74GPEO-yhF5iC8OgTdHs
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/13825952-3b4365c67926c11fb50f/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 52

1. ŠBK Galaxy Košice 4 3 1 249:113 7 2. MBK Victoria Žilina 4 3 1 258:158 7 3. Svit 4 1 3 135:257 5 4. Spišská Nová Ves 2 2 0 102:67 4
5. RIM Basket Košice 2 1 1 115:71 3 6. Michalovce 2 0 2 67:102 2 7. Rožňava 2 0 2 37:195 2

MLADŠIE MINIŽIAČKY – prípravné zápasy:

AŠK Slávia Trnava – BKM Žilina-Závodie 55:22 /27:12/ a 43:33 /23:19/

Body Žiliny: Tolnayová 17+12, Koscelníková 5+4, Jankechová 0+8, Adamíková 0+4, Štekláčová 0+3, Andelová 0+2.

Oba prípravné zápasy Žilinčankám ukázali, kde majú najväčšie nedostatky. V prvom zápase bola druhá päťka hráčok výrazne slabšia
ako prvá a družstvo malo deravú obranu. V odvete sa celé družstvo podstatne zlepšilo a súper rozhodol o víťazstve až v poslednej
štvrtine, ktorú vyhral 12:4.

Autor: HA
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  15. 11. 2021, 13:04, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové slová: študentský domov

Dosah: 5 534 GRP: 0,12 OTS: 0,00 AVE: 423 Eur 

KOŠICE ONLINE, Dnes | 12:42

Dôvodom je zhoršenie epidemiologickej situácie.

Metropola východu vstúpila do tretieho stupňa ohrozenia v rámci COVID automatu. Keďže sa všetky študentské internáty riadia
semaforom ministerstva školstva, v čiernej fáze môžu byť otvorené iba pre žiakov s prezenčnou výučbou s odporúčaným OTP režimom.
Zriaďovateľ však nemá povinnosť kontrolovať doklady o očkovaní, teste či prekonaní ochorenia u študentov. Na stredoškolských
internátoch na území mesta, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, podľa jeho hovorkyne Anny Terezkovej platia prísne
hygienické opatrenia:

„Podobne ako pri nástupe do školy, aj ubytovaní študenti predložia po viac ako trojdňovom prerušení dochádzky písomné prehlásenie o
bezpríznakovosti. V prípade, že sa v školskom internáte vyskytne pozitívny prípad, riaditeľ internátu to nahlási príslušnému regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a zriaďovateľovi. Výnimku z karantény majú žiaci, ktorí sú očkovaní alebo prekonali ochorenie
COVID-19.“

Ilustračná fotografia / TASR

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) pokračuje v kombinovanej forme výučby, teda v prezenčnom aj dištančnom
vzdelávaní, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„Všetky činnosti sa riadia podľa COVID semaforu UVLF. Ten obsahuje podmienky pedagogického procesu a prevádzky na univerzite i v
študentských domovoch. Na internátoch platia opatrenia podľa príkazu rektorky v súlade so všeobecne platnými aktuálnymi
opatreniami RÚVZ, ubytovaní sa riadia podľa protokolu OTP. Nie je povolené stretávanie študentov, dôsledne sa dodržiavajú všetky
hygienické opatrenia.“

Rovnako sú na tom aj internáty Technickej univerzity, na ktorých sa ale v rámci sprísnenia pravidiel realizujú kontroly izieb, aby sa
predišlo navštevovaniu študentov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) oddnes prechádza na dištančné vzdelávanie, výnimkou je iba
praktická výučba. Podľa hovorcu UPJŠ Tomáša Zavatčana časť výučby, ktorá sa nestihne zrealizovať v rámci zimného semestra, bude
možné naplánovať aj v čase skúškového obdobia:

„Vedenie Študentských domovov UPJŠ zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad OTP a v platnosti zotrváva zákaz návštev v
internátoch, ale aj vzájomné navštevovanie sa medzi ubytovanými študentmi či organizácia akýchkoľvek spoločenských akcií. Pre prípad
potreby karantény sú vyčlenené izolačné izby pre pozitívne testovaných študentov.“

Zamestnanci UPJŠ sa oddnes musia preukazovať COVID pasom alebo negatívnym výsledkom testu na koronavírus.

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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Ľubica Trubíniová - utorok, 16. 11. 2021

Vážené panie poslankyne,

Vážení páni poslanci,

my, dolupodpísaní vedci, pracujúci v biologických, ekologických, environmentálnych, geografických a iných vedných odboroch,
zaoberajúcich sa prírodným prostredím, si dovoľujeme obrátiť sa na Vás v súvislosti s blížiacim sa hlasovaním o novele, ktorou sa mení a
dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a dôrazne Vás požiadať, aby ste sa pri rozhodovaní opierali o relevantné fakty
a podporili predkladanú novelu.

Vedecké poznatky i praktické skúsenosti zo zahraničia zhodne ukazujú, že národné parky s jednotnou správou, spravované organizáciou
ochrany prírody sú jednoznačným a mnohostranným prínosom pre spoločnosť. Národný park sa takmer všade vo svete chápe ako
územie vyhradené prírode, prírodným procesom a tomu zodpovedajúcemu využívaniu. Takto chápaný národný park plní v krajine
množstvo nezastupiteľných funkcií, medzi ktoré však nepatrí obchod s drevom ani s realitami. To, že u nás tento vo svete štandardný
model dodnes nefunguje, vnímame ako negatívne dedičstvo minulosti, ktoré sme mali už dávno opustiť.

Na Slovensku v národných parkoch bežne prebieha priemyselná ťažba dreva, masívna výstavba a iné aktivity, ktoré vážne narúšajú
fungovanie tamojších ekosystémov. To sa môže diať hlavne preto, že správy národných parkov v skutočnosti nemajú rozhodovacie ani
výkonné právomoci v ich územiach, dokonca ani na štátnych pozemkoch. V súčasnosti sú správcami lesohospodárske subjekty a
konečné rozhodovacie právomoci majú okresné úrady životného prostredia, patriace pod Ministerstvo vnútra. Vytvára sa tak neprehľadná
situácia, kde v konečnom dôsledku najviac trpia prírodné hodnoty našich národných parkov. To by sa zmenilo prechodom správy
štátnych pozemkov v národných parkoch pod Ministerstvo životného prostredia SR. Preto jednoznačne podporujeme predkladanú novelu
zákona, ktorú chápeme ako prvý z viacerých dôležitých krokov v tejto oblasti, ktoré ochranu prírody u nás čakajú, ak má Slovensko splniť
záväzky ohľadom ochrany prírody, vyplývajúce z nášho členstva v EÚ a predovšetkým zabezpečiť svojim obyvateľom priaznivé životné
prostredie v čase stupňujúcej sa klimatickej krízy.

Vedci sa zhodujú, že ekosyst émy so zachovanou prirodzenou štruktúrou a dynamikou sú najprínosnejšie z hľadiska poskytovania
ekosystémových služieb – lepšie viažu prebytočný uhlík z atmosféry, lepšie zadržiavajú vodu v krajine a lepšie tlmia extrémy počasia,
ktorých je s postupujúcou klimatickou zmenou čoraz viac. Prirodzene sa vyvíjajúce lesné ekosystémy tiež poskytujú útočisko biodiverzite
a sú prirodzene odolnejšie voči narušeniam prírodnými činiteľmi ako vietor a podkôrniky. Lesnícko-ekologický výskum nám jasne
ukazuje, že lesné ekosystémy sa dokážu s týmito narušeniami vysporiadavať najlepšie bez účasti človeka. Vďaka tomu nie sú potrebné
nákladné a neefektívne zásahy ako tzv. sanitárna ťažba a následná umelá obnova lesa. Zároveň zo zahraničia poznáme množstvo
dôkazov o tom, že národný park, spravovaný podľa medzinárodných kritérií IUCN je nielen jednoznačným ekologickým, ale aj
ekonomickým prínosom pre priľahlý región.

Zároveň chceme týmto listom ukázať, že predchádzajúce stanoviská inštitúcií sú vyjadrením širokej zhody mnohých odborníkov, nie
politickým rozhodnutím vedúcich predstaviteľov daných inštitúcií.

Za zohľadnenie vedeck ého hlasu pri hlasovaní Vám vopred ďakujeme!

RNDr. Jozef Šibík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Prof. Doc. Karol Marhol, Dr.Sc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, člen predsedníctva SAV

RNDr. Katarína Skokanová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Kornélia Goliašová, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Mária Šibíková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

prof. Ing. Karol Ujházy, PhD., Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

RNDr. Mgr. Dominik Roman Letz, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Robert Gregorek, PhD, BZ UPJŠ Košice

Mgr. Dobromil Galvánek, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Richard Hrivnák, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
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RNDr. Milan Valachovič, DrSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Anna Guttová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Judita Zozomová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Mariana Ujházyová, PhD. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene

Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, 04011 Košice

Ing. Marek Svitok, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied

Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

Doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

RNDr. Matej Dudáš PhD. - Katedra botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, Košice

RNDr. Karin Kollárová, PhD., Chemický ústav SAV

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., Ústav zoológie SAV

RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ústav ekológie lesa SAV

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., Ústav zoológie SAV

Doc. RNDr. Andrej Mock, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach

RNDr. Martina Zvaríková, PhD., Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, PriFUK

Mgr. Katarína Goffová, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

RNDr. Radoslav Smoľák, PhD., Katedra ekológie, Prešovská Univerzita

Ing. Jozef Oboňa, PhD., Katedra ekológie, Prešovská Univerzita

Ing. Boris Maderič, PhD., Ochrana dravcov na Slovensku

Mgr. Adrián Purkart, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Mgr. Filip Tulis, Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF v Nitre

Doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., ÚEL SAV Zvolen

RNDr. Mária Balážová, PhD., Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Doc. RNDr. Michal Baláž, PhD., Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Mgr. Adam Kantor, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD. Katedra Botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Mgr. Lucia Čahojová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Michaela Michalková, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
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Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Fakulta prírodných vied UMB

RNDr. Stanislav Španiel, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Miroslav Krausko, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Peter Kaňuch, PhD., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen

RNDr. Ján Kliment, CSc., Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica

Mgr. Peter Kučera, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Botanická záhrada, pracovisko Blatnica

doc. Ing. Ladislav Hamerlik, PhD., Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB

doc. Ing. Peter Urban, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

RNDr. Daniel Dítě, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Iva Hodálová, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

doc. Mgr. Peter Manko, PhD., Katedra ekológie, Prešovská univerzita

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Loriána Demecsová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Jozef Macko, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku

RNDr. Ivana Svitková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Marek Šlenker, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV a Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

RNDr. Kristína Laššová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Ján Topercer, CSc., Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica

Doc. RNDr. Judita Kochjarová, CSc. Katedra fytológie, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene

Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Mgr. Peter Bezák, PhD., Ústav krajinne ekológie SAV

RNDr. Vladimír Langraf PhD, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Mgr. Andrej Halabuk, PhD., Ústav krajinne ekológie SAV

Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

Ing. Jana Huttová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Pavlína Eliška Liščáková, katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Geografický ústav SAV

Mgr. Pavol Hurbánek, PhD., Geografický ústav SAV

RNDr. Ľubomír Solín, CSc., Geografický ústav SAV
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Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. Geografický ústav SAV

Ing. Anna Kidová, PhD., Geografický ústav SAV

RNDr. Šárka Horáčková, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr. Ján Výbošťok, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr. Peter Labaš, Geografický ústav SAV

Mgr. Robert Pazúr. PhD., Švajčiarsky federálny inštitút pre výskum lesa, snehu a krajiny WSL a Geografický ústav SAV

RNDr. Milan Lehotský, CSc., Geografický ústav SAV

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD., Geografický ústav SAV

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka predsedníctva SAV

Mgr. Ján Novotný, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr. Miloš Rusnák, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr. Daniel Michniak, PhD., Geografický ústav SAV

RNDr. Ján Hanušin, CSc., emeritný vedecký pracovník, Geografický ústav SAV

Mgr. Ján Výbošťok, PhD., Geografický ústav SAV

RNDr. Roberta Prokešová, PhD., Geografický ústav SAV

Mgr.Šimon Opravil, Geografický ústav SAV

RNDr. Anton Michálek, PhD., Geografický ústav SAV
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