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Rebríček hodnotil 1 300 univerzít z celého sveta. Ktoré miesto obsadila košická UPJŠ?
Zdroj: TASR/František Iván
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý hodnotí
celkovo 1 300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít.
Polepšila si
Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu.
V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).
Chýbajúca podpora
„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák.
V mene výskumne orientovaných univerzít zároveň Sovák upozornil vládu a ministerstvo školstva, že „bez náležitej podpory tých, ktorí
dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať“.
Ďalšie univerzity
Druhé najlepšie umiestnenie spomedzi slovenských univerzít dosiahla Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku 651.
– 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v Žiline
(UNIZA) sú na 801. – 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. – 1200. pozícii.
Zdroj: TASR
Autor: Global24 s.r.o.
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Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings, hodnotiaci celkovo 1300 univerzít z celého sveta, zaradil Univerzitu
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na pozíciu 601.-650., čo je najlepším umiestnením spomedzi hodnotených slovenských univerzít. V
rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa v rámci hodnotenia zohľadňuje akademická
reputácia (40 %), podiel študentov na akademika (20 %), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 %), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 %), pomer počtu zahraničných študentov (5 %) a zahraničných zamestnancov (5 %).
Oproti minuloročnému umiestneniu UPJŠ (651.-700.) sa jedná o výrazný posun vpred. Ďalšími hodnotenými slovenskými univerzitami sú
Univerzita Komenského (651.-700.), Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v
Žiline, ktoré sa umiestnili na 801.-1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa umiestnila na 1001.-1200. mieste.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala aj Univerzita Palackého v Olomouci.
Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global
Universities Ranking si v medziročnom porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to
celkovým 1148. miestom na svete. Hodnotenie rankingu URAP - University Ranking by Academic Performance, ktorý vyhodnocuje
univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, poukázalo na popredné umiestnenie UPJŠ medzi slovenskými
univerzitami. Univerzita sa v hodnotení 2019/2020 umiestnila na druhej pozícii v rámci celkovo ôsmich slovenských univerzít a v
hodnotení 2020/2021 zaujala univerzita 1351. miesto vo svete a 3. miesto v SR.
„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt. Posun na pozíciu 601.-650. je motiváciou i ocenením každodennej námahy našich akademikov. Zároveň si dovoľujem, v mene
výskumne orientovaných univerzít, upozorniť vládu SR a MŠVVaŠ SR, že bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej
medzinárodnej konkurencii reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol
Sovák, CSc.
Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach
Celý rebríček QS World University Rankings nájdete na:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
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----------------------------------------------------------E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58
dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190
----------------------------------------------------------08.00 Ústavnoprávny výbor NR SR
Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1
08.30 Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1
09.00 32. schôdza Národnej rady SR
Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1
Text, Video, Zvuk, Live
09.00 Výstava Cassovia Bonsai 2021
Podujatie potrvá do 20. júna.
Košice, botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23
09.15 Program predsedu vlády SR Eduarda Hegera
09.15 h - Návšteva očkovacieho centra
- brífing
Široké
Text, Zvuk
11.00 h - Účasť na slávnostnom otvorení zrekonštruovanej Jarkovej ulice
- fototermín
Prešov, Jarková ulica
Text, Zvuk
16.15 h - Diskusia s aktivistami
Vodná nádrž Ružín, GPS: 48.86246543529429, 21.091293639318494
17.45 h - Brífing s ministrom životného prostredia SR Jánom Budajom
Téma: Ekologické problémy VN Ružín
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Vodná nádrž Ružín, GPS: 48.86246543529429, 21.091293639318494
Text, Video, Zvuk, Foto
09.30 Začiatok rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky historickej lesnej úvraťovej železnice v Skanzene Vychylovka
Nová Bystrica, Múzeum Kysuckej dediny
Text, Video, Zvuk, Foto
09.30 Program ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského + TK
09.30 h - Príchod ministra zdravotníctva SR do sídla Košického samosprávneho kraja
- rokovanie
Košice, sídlo KSK, Námestie Maratónu mieru 1
10.15 h - TK ministra zdravotníctva a predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku
Téma: Budúcnosť veľkokapacitných očkovacích centier
Text, Zvuk
11.00 h - Príchod do Východoslovenského onkologického ústavu
- prehliadka ústavu a rokovanie
Košice, Východoslovenský onkologický ústav, Rastislavova 43
Foto, Video
14.30 h - TK pred nemocnicou
Košice
Text, Zvuk
09.30 Brífing predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča - podanie trestného oznámenia
Predseda TTSK podá trestné oznámenie v súvislosti s aktivitami neziskovej organizácie Čistý deň.
Bratislava, Generálna prokuratúra, Štúrova 2
Text
10.00 Online diskusia Euractiv Slovensko a Slovenského plynárenského priemyslu
Téma: Obnoviteľné plyny: Kde je ich miesto v energetike do roku 2050?
Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVlnhFiyo6fLr6j37pLF4XnGZ5xaF8EQGynGGbOjlwyLw5hw/viewform
www.podujatia.euractiv.sk
Text
10.00 Verejné hlasovanie Súdnej rady SR - výberové konanie
verejné hlasovanie k úspešnosti uchádzačov vo verejnom vypočutí v treťom kole výberového konania
Bratislava
Text
10.00 Finále súťaže Jugend debattiert
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Bratislava, Pistoriho palác, Štefánikova 25
Text, Foto
10.00 Online brífing Slovenského hydrometeorologického ústavu - klimatologické zhodnotenie jari 2021
Informovať budú klimatológovia Pavel Faško a Jozef Pecho
https://shmu.webex.com/shmu/j.php?MTID=m03279698179187ce0d6ddb2a3d61b777
https://www.facebook.com/shmu.sk/?ref=pages_you_manage
Text
10.00 Bratislavské zberateľské dni (18. - 19. júna)
Bratislava, Incheba, Viedenská cesta 3-7
10.00 Vojenské cvičenie Slovak Shield za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej ako hlavnej veliteľky Ozbrojených síl SR
Príchod zástupcov médií sa očakáva do o 9.30 h.
Lešť, centrum výcviku
Text, Zvuk, Foto
10.00 Otvorenie lesníckeho miesta Tatranská Javorina
Tatranská Javorina, pri ochrannom obvode
Text
11.00 11. zasadnutie Súdnej rady SR - dištančnou formou
Rozhodovanie návrhu predsedu Súdnej rady na dočasné pozastavenie výkonu sudcu Okresného súdu Zvolen Dalibora Miľana.
Text
11.00 Brífing mesta Prešov
Téma: Slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej Jarkovej ulice
Prešov, pri mestskej galérii Caraffka, Jarková ulica
Text
13.30 TK starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Rudolfa Kusého - rozhodnutie GP SR
Téma: Rozhodnutie Generálneho prokurátora SR - zvrat v kauze údajného zneužívania právomocí verejného činiteľa, starostu Rudolfa
Kusého
Bratislava, miestny úrad, Junácka 1
Text
14.00 Podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci pri rozvoji cestovného ruchu a vzájomnej súčinnosti
pri budovaní drobnej turistickej infraštruktúry - útulne v lokalite Mihalinová
Na podujatí sa zúčastní predseda TTSK Jozef Viskupič a podpredseda TTSK a Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj
Pavol Kalman.
Smolenice, Lesy SR, Trnavská cesta 12
Text, Zvuk
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15.00 Program regionálneho výjazdu prezidentky SR Zuzany Čaputovej
15.00 h - Stretnutie prezidentky s obyvateľmi Čiernej nad Tisou v budove ZUŠ
15.45 h - Návšteva železničného prekladiska ŽS Cargo
- stretnutie so zástupcami a zamestnancami spoločnosti
- po skončení vyjadrenie prezidentky pre médiá
Čierna nad Tisou
16.35 h - Položenie venca k pamätníku odvlečených na nútené práce
Malý Horeš
Text
15.30 Brífing Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) - prvá jazda autovlaku do Chorvátska
Na TK sa zúčastnia: podpredseda predstavenstva ZSSK Ján Lukáč a člen predstavenstva ZSSK Karol Martinček. Novinku pripravila
ZSSK v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen
Bratislava, hlavná stanica, 2. nástupište
Text, Video, Foto
16.30 Slávnostné podpísanie memoranda medzi Zväzom výrobcov cementu SR a MŽP SR
- Memoranda o navýšení podielu slovenského odpadu v tuhých alternatívnych palivách energeticky zhodnocovaných v cementárňach
vodná nádrž Ružín I., technická budova Slovenského vodohospodárskeho podniku, okres Gelnica
Text, Video, Foto
17.00 Vernisáž Ivana Urbanoviča 100 rokov organizovaného horolezectva na Slovensku
v rámci otvorenia letnej sezóny vo Vysokých Tatrách. Výstava potrvá do 10. septembra.
Vysoké Tatry, Vila Flóra, Starý Smokovec
18.00 Bratislavské Hanusove dni (18. - 26. júna)
Témou 10. ročníka je otázka: Kam kráčame?
Bratislava, Pálffyho palác, záhrada, Zámocká 47
Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
ver lk
Autor: LK

Monitora s. r. o. | monitora.sk

11

Hnedé aj vzácne zelené, 1 200 kríkov, 180 odrôd. Nižná Myšľa má rozárium
21. 6. 2021, Zdroj: Korzár, Strana: 9, Vydavateľ: Petit Press, Autor: Ľubomír Lehotský, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Vytlačených: 7 287 ks GRP: 2,81 OTS: 0,03 AVE: 3399,97 Eur

POĽNOHOSPODÁR NA DÔCHODKU SI PLNÍ SVOJ DÁVNY SEN
Ruže kvitnú postupne počas celého roka, a tak sa nedá povedať, koľko kvietkov naraz v záhrade kvitne. V čase najväčšieho rozkvetu ich
môže byť niekoľko desiatok tisíc.
NIŽNÁ MYŠĽA. Sú to vraj najdokonalejšie kvety na svete. Ľudia k nim privoniavali od nepamäti. Pocty im skladali umelci, záhradníci i
milenci. Podmanivú vôňu a rôznorodosť preto začali záhradníci v 19. storočí zoskupovať do veľkolepých ružových záhrad, ktoré nazvali
rozáriá.
Najmladšie na Slovensku sa nachádza iba kúsok od Košíc a stará sa oň Pavel Bohuš s manželkou.
Paradajky a mrkvu vymenil za ruže
Ružovými sadmi a záhradami sa obklopovali aristokrati a bohatí ľudia po celej Európe. Fascinovala ich podmanivá vôňa, celistvosť
tvarov, jemnosť a pestrofarebnosť lupeňov.
Pavel Bohuš, ktorý rozárium vysadil na pozemku v Nižnej Myšli, je dušou i životom poľnohospodár. V Nitre vyštudoval „hnojárinu“ a
poľnohospodárstvu sa venoval aj po skončení vysokej školy. Najskôr na úrovni ochrany rastlín, výživy, výskumu i kontroly.
Po zmene spoločenských pomerov v Československu začal vo veľkom pestovať zeleninu. Na troskách bývalého jednotného roľníckeho
družstva zriadil zeleninárstvo, kde pestoval zeleninu nielen pre Košice.
Pritom na Slovensku to v posledných desaťročiach nie je v poľnohospodárskom odvetví vôbec jednoduché. Konkurencia i zmätok v
štátnych či európskych dotáciách robí z kedysi úplne prirodzeného odvetvia doslova boxerský ring. Bojuje sa v ňom o trhy, dotácie i
prežitie. Únava z večného zápasu i pohľad do rodného listu preto Pavla Bohuša definitívne presvedčili o odchode na dôchodok a
zeleninárstvo vymenil za splnenie sna.
„Myslím, že nastal čas odovzdať remeslo mladším, a tak som bez výčitiek svedomia prevádzku predal. Už som nechcel naháňať peniaze
ani ľudí, ale chcel sa venovať záľubám. Napokon som však prišiel na to, že okrem koníčkov a návštev lekárov mi ešte stále zostáva
pomerne veľa voľného času, ktorého zmysluplné naplnenie aj naďalej vidím v spojitosti s pôdou a rastlinkami. Tentoraz nie na jedenie,
ale na okrasu,“ pozýva nás majiteľ rozária na návštevu nevšednej záhrady.
Námet z Budapešti
Vysadiť rozárium a postarať sa oň nie je jednoduché, vyžaduje si odborný prístup i pomoc skúsených špecialistov.
„Pri založení ružovej záhrady v roku 2019 som mal šťastie na ľudí, ktorí mi pomohli. Vyskladala sa výborná partia, aj preto sa mi podarilo
vyhnúť chybám, ktorých sa možno dopustili inde. Pomohli mi znalci z košickej botanickej záhrady, ale aj zahraničia. Mal som svoje
predstavy, ale odborník z Maďarska mi ihneď na začiatku povedal, že sa ich musím vzdať. Rozárium má svoje pravidlá i zásady.
Samozrejme, existuje istá variabilita, ale rokmi odskúšané postupy majú svoj význam,“ vysvetľuje Bohuš a dodáva, že námet pre ich
rozárium vypracoval odborník z Budapešti.
Na prácu v rozáriu nie je sám. Stará sa oň spoločne s manželkou, keď treba urobiť niečo väčšie, pridajú sa priatelia či ďalší pomocníci.
Už od rána si ruže vyžadujú niekoľko dôležitých úkonov, závlahu, výživu i donekonečna trvajúcu tortúru odstrihovania ružových kvetov.
„Každý kvet musím v pravom momente odstrihnúť, aby sa krík nevysilil. Potom vynášam celé fúriky farebných lupeňov na kompost, ale
inak sa to nedá,“ hovorí hlavný záhradník rozária.
1 200 kríkov a 180 odrôd
Na Slovensku je niekoľko rozárií, najznámejšie je v Borovej hore či v arboréte Mlyňany pri Nitre. Sú veľké a krásne. Aj Botanická záhrada
UPJŠ v Košiciach má svoje rozárium.
To v Nižnej Myšli patrí medzi tie menšie, napriek tomu na rozlohe 1 200 metrov štvorcových tu rastie viac ako 1 200 ružových kríkov
pochádzajúcich z viac ako 180 odrôd.
Kvitnú postupne počas celého roka, a tak sa nedá povedať, koľko kvietkov naraz v záhrade kvitne. V čase najväčšieho rozkvetu ich môže
byť niekoľko desiatok tisíc. „Je to nádhera, keď kvitne a rozvoniava celá záhrada! Celý život som túžil robiť niečo, čo povznáša človeka,
čo poteší mňa, ale aj tých druhých. Pestujeme ruže celého spektra farieb, od netradičnej hnedej ruže Koko Loco, cez žlté, bordové,
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modré, fialové, biele, ružové až po zelené ruže. Tá zelená zároveň patrí medzi naše najvzácnejšie ruže. Niektoré zakvitnú iba raz za rok,
iné kvitnú celú sezónu. Sú pod stálou chemickou ochranou, aby sa im vyhli škodcovia, vošky a podobne, aj preto z nich nerobíme ružový
olej či iné produkty. Celé fúriky odstrihnutých lupeňov preto musím na fúriku odvážať na kompost. Chvíľu mi to trvalo, kým som sa s tým
vyrovnal, ale dnes to beriem už ako každodennú rutinu,“ dodáva Pavel Bohuš.
Ruže nepredávajú, dávajú ich do kompostu
V rozáriu ruže nestrihajú a nepredávajú. Na stonke sú podľa pána Bohuša pre každého. Tie rezané z kvetinárstva iba pre jednotlivcov.
Všetky ruže v rozáriu sú presne členené a označené dokonalým informačným systémom, a tak prípadný návštevník môže okamžite zistiť,
k akej ruži privoniava alebo na akú sa práve pozerá.
„Motiváciou pre vysadenie rozária bolo urobiť si radosť a pracovať v ružovom sade. Ale načo by som sa obklopil tisícami kvetov, ak by z
nich nemali radosť aj iní? Preto sme sa s manželkou rozhodli rozárium od 19. júna sprístupniť aj verejnosti. Nebudeme mať síce
pravidelné otváracie hodiny, vstup bude možný podľa našich možností. Ak budeme doma, čo je vlastne takmer stále, tak návštevníci
vstúpia. Vstup bude možný aj po telefonickom dohovore, ale ľudia sa budú môcť ružami pokochať aj online. Záhony sníma osem kamier
a všetko bude naživo snímané aj prostredníctvom internetovej stránky www.rozariumubohusov.sk,“ dodáva s nemalou dávkou hrdosti v
hlase na moderný prístup poľnohospodársky inžinier na dôchodku.
Pestuje tisíce ruží, manželke daruje klince
Ruža nebola vždy len na pozeranie. Robili sa z nej čaje, džemy, parfumy či oleje. A čo teší na ružiach jej pestovateľa?
„Fascinuje ma, že ruža sprevádza človeka od nepamäti. Je to kráľovná kvetín, ktorá ako symbol sprevádza svetové kultúry. Má
nezastupiteľné miesto v umení. Skláňali sa pred ňou umelci, zvečňovali ju maliari, sochári, opisovali básnici a hudobníci skladali piesne.
Zatiaľ sme zozbierali 180 skladieb, ktoré budú tvoriť hudobný podmaz počas prehliadky rozária. Hudba sa zapne vo chvíli, keď k nám
vstúpi návštevník.“
Ruží je množstvo druhov. Niektoré sú historické s honosnými menami, iné sú moderné, šľachtené len v posledných desaťročiach. V
rozáriu sú okrem týchto aj mini ruže, parkové, kríkové, pôdopokryvné, popínavé, záhonové, čajohybridné, stromčekové či dokonca
romantické. Všetky sú spísané a vyobrazené v katalógu podľa svojho umiestnenia.
Samozrejme, aj manželia – pestovatelia majú svoje obľúbené ruže, no každú inej farby. Žltú preferuje manželka, trochu iný odtieň zasa
manžel. Zhodnú sa však na tom, že ruža je dokonalá a je kráľovnou kvetov. Ani pri záhonoch ruží však nezabudli na city či spomienky,
preto vo vybrané dni prídu na rad aj iné kvety.
„Ak chcem urobiť manželke radosť, alebo ju potešiť na sviatok či v iný deň, darujem jej úplne obyčajné, drobné klince. Sú to milé a
jednoduché kvety, ktoré potešia azda každého,“ dodáva.
Rozárium u Bohušov otvárajú v sobotu 19. júna 2021 o 10.00 hod. v Nižnej Myšli na Širokej 451, vstup je voľný.
Pavel Bohuš vymenil paradajky a mrkvu za ruže.
Autor: TEXT A FOTO: ĽUBOMÍR LEHOTSKÝ
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Situácia v strane Za ľudí sa vyostruje: Podľa odborníčky sa Remišová hrá na
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Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí)
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany Za ľudí.
Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru SITA to
uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tak Šeliga, ako aj
Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike Remišovej.
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval ,“ myslí si politologička. Kolíková
je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa nesúhlasu a
otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila Dulinová
Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu. „Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje
zakladateľovi Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali. Na otázku
agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala, že to bude
viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov , „no takéto správanie môže byť rozbuškou nálože, ktorá
môže stranu definitívne pochovať“.
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“. „Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či
nového predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: SITA
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Košický newsfilter: Notár tvrdí, že milióny zaplatil únoscom, zastavili mu činnosť
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Dobrý deň,
čítate výber desiatich najdôležitejších správ týždňa z Košíc a okolia. Košický newsfilter posielame e-mailom a publikujeme ho aj na webe
Denníka N.
Tipy na správy, kritiku či facebookový status týždňa nám posielajte na dusan.karolyi@dennikn.sk .
1. Údajne unesenému notárovi pozastavili činnosť, komora má podozrenie zo sprenevery
Prípad košického notára, ktorý tvrdí, že zaplatil únoscom milióny eur, posudzujú policajti aj notárska komora. Tá už notárovi Vojtechovi
Kavečanskému pozastavila činnosť a podala na generálnu prokuratúru oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo
sprenevery.
„U notára Kavečanského mala moja rodina v úschove niekoľko desiatok tisíc eur. A teraz sa k nim neviem dostať. Mne je jedno, či bol
Kavečanský skutočne obeťou únosu alebo ho len finguje a je gambler a peniaze prehral. Počula som, že je na neho zo strany takých ako
ja podaných niekoľko trestných oznámení. Ja som ešte nepodala, ale zvažujem to. Asi by sme sa mali viacerí spojiť a dať nejakú
spoločnú žalobu,“ povedala denníku Korzár istá Košičanka .
Notárov neuveriteľný príbeh. Polícia začiatkom mája po Kavečanskom vyhlásila pátranie, keď sa niekoľko dní nikomu neozval. Krátko
nato prišiel na políciu s verziou, že ho uniesli a únoscom v Rakúsku na odpočívadle vyplatil 4 milióny eur, ktoré predtým musel vybrať z
trezoru na svojom notárskom úrade.
Ani potom však zamestnanci úradu nevedeli, kde sa notár zdržiava. Do práce nechodil, údajne bol práceneschopný. Polícia stále
preveruje okolnosti, ktoré notár vypovedal, a pátra po údajných únoscoch.
Vymenovali notárovho zástupcu. Notárska komora po podnetoch od občanov vykonala kontrolu na notárskom úrade. Okrem toho, že
Kavečanskému tento týždeň pozastavili výkon funkcie notára, zároveň od 15. júna ustanovili jeho zástupcu, ktorý však vykonáva len
úkony, čo neznesú odklad.
2. U. S. Steel Košice je po ťažkom covidovom roku opäť v zisku
Tento rok sa pre košických oceliarov začal optimistickejšie, pretože sa vrátil dopyt po oceli a rástli aj jej ceny. Za prvý kvartál tak firma
vykázala hrubý zisk (pred úrokmi a zdanením) 105 miliónov dolárov.
Vlaňajšie čísla, ktoré firma zverejnila vo výročnej správe, však ukazujú, ako výrazne ju zasiahla koronakríza. Tržby jej medziročne spadli
z 2,1 miliardy eur na 1,7 – teda na úroveň z roku 2009, keď do Európy dorazila globálna finančná kríza. Na porovnanie, v roku 2018
vykázal U. S. Steel tržby o miliardu vyššie.
Menej ľudí, menšia výroba. Aj znižovanie počtu zamestnancov sa minulý rok rozbehlo rýchlejším tempom, než oceliari pôvodne plánovali.
Vlani zrušili až 1 100 pracovných miest, takže aktuálne v podniku pracuje 9 400 ľudí. Na tejto úrovni zamestnanosti mali byť podľa
pôvodných zámerov až na konci tohto roka.
Celý minulý rok mal U. S. Steel v Košiciach v prevádzke iba dve pece, tretiu zapli až začiatkom tohto roka. Bol to dôsledok aj pre
pandémiu zníženej spotreby ocele v EÚ, medziročne o 13 percent. Išlo o najväčší zaznamenaný pokles spotreby ocele v dejinách Únie.
U. S. Steel oslávil vlani 20. výročie svojho pôsobenia v Košiciach. Preto prezident fabriky James Bruno v príhovore najnovšej výročnej
správy hľadal aj pozitíva. Ocenil najmä interné postupy pri eliminácii pandémie, vďaka čomu znížili šírenie covidu v podniku a mohli bez
zastavenia pokračovať vo výrobe ocele.
Čo bude ďalej: K čiastočným pozitívam azda môžeme priradiť aj fakt, že podnik vďaka úsporným opatreniam medziročne znížil stratu zo
63 na 55 miliónov eur. Ťažký bol pre oceliarne totiž už aj predvlaňajší rok. Do červených čísel ich tlačila konkurencia z Ázie, nezaťažená
environmentálnymi nákladmi.
Práve tie visia ako otáznik nad perspektívou Američanov v Košiciach. Povinné zníženie produkcie emisií si vyžaduje vybudovanie nových
elektrických pecí. Teda masívne investície, pri ktorých očakávajú pomoc od štátu, respektíve z eurofondov. Ináč je pre nich nerentabilné
ostávať na východe Slovenska. (Denník E)
3. V Prešove a dedinách smerom do Poľska chcú blokovať dopravu
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Ministerstvo dopravy nedávno zverejnilo strategický plán priorít pri výstavbe cestnej siete na Slovensku. Občianske združenie Lepší
Prešov v ňom nahneval fakt, že medzi prioritami do roku 2028 nie je zaradená rýchlostná cesta R4 až po hranicu s Poľskom, okrem
jedného úseku Lipníky – Kapušany. Preto sa znova rozhodli blokovať dopravu.
„Mesto Prešov je jediné krajské mesto, ktorým cez sídlisko s 30-tisíc obyvateľmi prechádza medzinárodná kamiónová doprava. Vysoké
dopravné zaťaženie rovnako negatívne vplýva na bezpečnosť a životné prostredie obyvateľov obcí, ktorými táto doprava prechádza,“
vysvetľuje združenie.
Od ministerstva chcú, aby do 30. júna predložilo harmonogram výstavby celej rýchlostnej cesty, ktorá je rozdelená na desať úsekov.
Tvrdia, že ak nie, zablokujú cesty počas najväčšej špičky – v piatok 2. júla o 14. hodine.
Na polhodinovej blokáde by sa malo zúčastniť aj 17 obcí od Prešova až po Vyšný Komárnik. V Prešove by mala byť zablokovaná
štvorprúdová cesta v Nižnej Šebastovej pri nákupnom stredisku.
Protestovali aj v roku 2017. Urobili to už pred štyrmi rokmi. Desiatky ľudí sa pol hodiny prechádzali po priechodoch na sídlisku Sekčov a
na Levočskej ulici, čím chceli poukázať na neúnosnú dopravnú situáciu. Vyzbierali aj 32-tisíc podpisov pod petíciu za výstavbu
rýchlostnej cesty.
Protesty a blokácie sa stupňovali, neskôr sa pripojili aj obce na trase do Poľska – Kapušany, Lada, Lipníky, Chmeľov, Giraltovce,
Kračúnovce, Radoma, Stročín a Šarišský Štiavnik.
Štát tým donútili, aby vyhlásil súťaž na prvú etapu R4 v úseku Prešov, západ – Veľký Šariš, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Začali sa aj
prípravy na výstavbu druhej etapy R4 Veľký Šariš – Kapušany. Dostavba oboch úsekov je medzi prioritami súčasnej vlády.
Po dokončení druhej etapy bude potrebné dostavať ešte približne 60 kilometrov od Kapušian po hranicu s Poľskom. Podľa združenia by
sa to dalo stihnúť do desiatich rokov s odhadovanými ročnými nákladmi 61 miliónov eur.
Od ministra Andreja Doležala zatiaľ počuli iba to, že nebude podliehať politickým tlakom a regionálnym lobingom. Občianske združenie
tentoraz uvažuje aj o 24-hodinových blokádach.
4. Práca z domu zdvihla účty za vodu, za teplo nie
Nedoplatky aj vo výške stoviek eur nachádzajú majitelia či užívatelia vo vyúčtovaniach nákladov spojených s užívaním bytov, ktoré v
týchto dňoch dostávajú od svojich správcov. Je to dôsledok pandémie. Ľudia ostávali pracovať z domu, čím sa im výrazne zvýšila
spotreba vody, tepla či elektriny.
Denník Korzár uvádza príklad jedného obyvateľa košického Starého Mesta, ktorému nedoplatok za minulý rok vyskočil na 400 eur,
pričom suma za teplo sa nezmenila, ale vystrelila faktúra za studenú aj teplú vodu.
Prečo voda áno a teplo nie. Konateľka jednej z košických správcovských spoločností Silvia Bačová potvrdzuje, že spotreba vody sa
preniesla od firiem, gastroprevádzok a škôl do obydlí: “Nárast je niekde 10 až 20 percent, ale aj 100 percent, hlavne tam, kde zostali
doma aktívne pracujúci a ich deti,“ uviedla.
Vysvetľuje, že výdavky na vykurovanie bytov sa napriek práci z domu výrazne nezmenili. Ak totiž udržiavajú vyššiu teplotu všetci susedia,
nárast spotreby pripadajúci na jednu domácnosť nie je taký veľký, ako keď začne za normálnych okolností oveľa viac kúriť len jedna
domácnosť.
„Teraz sa to skutočne potvrdilo, keďže obyvatelia užívali svoje byty permanentne a všetky priestory boli trvalo vykurované. Ak sa totiž
bytový dom cielene udržiava v konštantnej teplote a nedochádza ku grádovému vykurovaniu, bytový dom sa opakovane neochladzuje a
o to menej sa musí ochladený priestor následne vykurovať,“ vysvetlila Bačová.
Ceny išli hore. Upozornila tiež, že od 1. januára 2021 došlo v Košiciach k navýšeniu cien za teplo, za vodné a stočné. Tie sa prejavia pri
budúcoročnom vyúčtovaní, preto odporúča upraviť si zálohové predpisy.
5. Otvoria prvé Múzeum obetí komunizmu na Slovensku
Vo štvrtok 24. júna, v Deň pamiatky obetí komunistického režimu otvoria v Košiciach Múzeum obetí komunizmu . Multimediálne múzeum
na pamiatku 72-tisíc politicky odsúdených, väznených a státisíce perzekvovaných totalitným režimom bude sídliť na Moyzesovej 24, jeho
odborným partnerom je Ústav pamäti národa.
Počas otvorenia budú v online štúdiu rozhovory s obeťami komunizmu a historikmi. Súčasťou múzea je internetová interaktívna mapa
Slovenska s počtami a menami perzekvovaných osôb takmer v každej obci a meste Slovenska.
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Návštevník si môže pozrieť aj výpovede svedkov na televíznych obrazovkách či krátkometrážne filmy v priľahlej kinosále. Súčasťou
múzea je aj Knižnica samizdatov Rudolfa Fibyho, ktorá obsahuje vyše dvetisíc samizdatových výtlačkov.
6. Agrofert žiada od Babiša uvoľniť zákaz používania odkaliska pri Chemku v Strážskom
Viac než 500 zamestnancom v areáli Chemka v Strážskom sa črtá perspektíva, že si tam udržia prácu. O tamojšie krachujúce podniky
finančníka Mária Hoffmanna, združené v skupine Energochemica, sa totiž zaujíma Agrofert, ktorý vlastní rodina českého premiéra
Andreja Babiša.
Podpredseda predstavenstva koncernu Agrofert Petr Cingr sa už rozprával o možnej záchrane Chemka s ministrom životného prostredia
Jánom Budajom.
Agrofert chce podľa informácií Denníka E dosiahnuť , aby po prevzatí Chemka mohol naďalej využívať blízke odkalisko Póša. Slovenská
inšpekcia životného prostredia, ktorá patrí pod Budajov rezort, totiž Hoffmanovi zakázala, aby v Strážskom ďalej prevádzkoval čističku
odpadových vôd a jej vody odvádzal do odkaliska.
Agrofert sa na druhej strane zaviaže, že problémovú čističku odpadových vôd zmodernizuje a dá do vyhovujúceho stavu.
O Chemku komunikuje s vedením šalianskej chemičky Duslo aj minister hospodárstva Richard Sulík. Práve cez Duslo chce Agrofert
prevziať Hoffmannove aktíva v Strážskom.
Agrofert má na záchrane celého areálu eminentný záujem, lebo aj on patrí medzi jeho súčasných nájomníkov. Šalianske Duslo tam má
svoju výrobu hnojív.
7. Do Prešova presťahujú hokejovú Detvu
Do Prešova sa po 23 rokoch vracia najvyššia hokejová súťaž. Nie je to však výsledkom bojov hráčov na ľade. Majiteľ klubu HC 07 Detva
Róbert Ľupták sa totiž rozhodol presťahovať extraligovú licenciu do Prešova.
„Zatiaľ som jediný majiteľ klubu, mesto mi bude pomáhať, no nebránim sa spolupráci s inými subjektami. Chcem profesionálnejší klub,“
povedal Ľupták pre šport.sk . Tvrdí, že jeho cieľom je minimálne play-off.
Novovzniknutý hokejový klub HC 21 Prešov bude hrať na zrekonštruovanom zimnom štadióne. Mužstvo povedie doterajší tréner Detvy
Ernest Bokroš: „Základ tímu bude z Detvy. Nie je jednoduché narýchlo vybudovať mužstvo. Ja ako tréner musím najskôr vidieť, aké
mužstvo budeme mať, preto až potom budem môcť hovoriť o ambíciách.“
Formálne musí ešte prevod licencie z Detvy na Prešov schváliť hokejový zväz. Ale mala by to byť len formalita, čo potvrdil aj prezident
SZĽH Miroslav Šatan.
8. Hokejový funkcionár Spilar: K očkovaniu by som sa nerád vyjadroval
Zranenie kolena a ponuka, ktorá sa neodmieta, urobili z hokejistu Gabriela Spilara funkcionára. V pozícii športového manažéra pomáha
HC Košice vrátiť sa po neúspešných sezónach do bojov o medaily a tituly.
„V mojom prípade ide o splnený sen. Trénovanie ma veľmi nelákalo, takže som nemal nad čím rozmýšľať,“ povedal v rozhovore pre
Sportnet.
Veľa klubov na východe. Spilara teší, že východ bude mať v novej sezóne až päť tímov v extralige. Ku Košiciam, Popradu a
Michalovciam pribudla Spišská Nová Ves (postúpila z nižšej súťaže) a Prešov (prebral licenciu po Detve).
„V prvom rade je to pre nás výborná správa z hľadiska dopravy. Ak bude v lige ešte aj Miškovec, a keď prirátame Liptovský Mikuláš, ktorý
je po diaľnici blízko, uľahčí nám to cestovanie. Zároveň to budú zaujímavé zápasy, pretože ide o nové tímy. Proti Košiciam sa budú
chcieť vytiahnuť,“ povedal Spilar.
O očkovaní mlčí. Pred pár dňami sa boli hromadne zaočkovať popradskí hokejisti. Žilinský klub predtým vyhlásil, že zaň môžu nastúpiť
len zaočkovaní hráči. Aký je v tomto plán HC Košice?
Športový manažér reagoval, že v klube sa o tom zatiaľ nebavili a verí, že to ani nebude nutné: „K očkovaniu by som sa nerád vyjadroval,
pretože mám na to svoj názor. Dúfam, že sa krajina vráti čoskoro do normálu a pôjdeme ďalej.“
9. Najlepšie hodnotenie zo slovenských univerzít získala vo svetovom rebríčku košická UPJŠ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings , ktorý hodnotí celkovo
1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít.
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Čo hodnotia: V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická
reputácia (40 percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20
percent), renomé univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných
zamestnancov (5 percent).
Ako dopadli ostatní: Univerzita Komenského v Bratislave obsadila v rebríčku 651. – 700. miesto, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline sú na 801. – 1000. mieste. Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ
získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.
10. V lete sa môžu deti v škôlkach premiešať
Vedenie mesta Košice a regionálny úrad verejného zdravotníctva sa dohodli na takej prevádzke materských škôl počas letných prázdnin
, ktorá poteší pracujúcich rodičov. Tí by mali problém, ak by sa postupovalo podľa pôvodného odporúčania hygienikov.
Navrhovali, aby materské školy boli v júli a auguste otvorené iba pre tie deti, ktoré tam chodili počas bežného školského roka. Podľa
vyhlášky rezortu školstva je každá škôlka v lete mesiac mimo prevádzky z hygienických dôvodov. A práve ten mesiac by pracujúci rodičia
nemali kam „odložiť“ svoje deti.
Nová dohoda mesta a RÚVZ im umožňuje dať dieťa aj do inej škôlky. „Mnohí nemajú v Košiciach starých rodičov a zamestnávateľ im
nedá štvortýždňovú dovolenku. Z takýchto dôvodov nás kontaktovali aj niektoré osamelé matky, či im nevieme v tejto veci pomôcť,“
vysvetľuje mesto argumenty, ktoré v spojení so zlepšujúcou sa pandemickou situáciou viedli ku kompromisu s RÚVZ.
Počas prázdnin však hygienici odporúčajú v každej otvorenej škôlke sprísniť ranný filter a čo najmenej miešať deti. Ak sa v „náhradnej“
materskej škole ocitne viac detí, ktoré počas bežného školského roka chodia inde, tie majú byť spolu v samostatnej triede.
Odporúčame si prečítať:
Hoci ich pravidelne stretávame na ulici, ich príbeh nepoznáme. Toto sú postavičky, bez ktorých by Košice neboli Košicami – očami
známeho “potulkára” Milana Kolcuna (invisiblemag.sk)
Foto týždňa:
Foto FB/Jozef Dirga
O tom, či sú medvede premnožené, či ich treba strieľať alebo chrániť, či je ich život vzácnejší ako život človeka, si môžete prečítať
napríklad tu alebo z úplne iného uhla trebárs tu .
No medveďom akoby to bolo fuk. Éra, keď sa stále viac približovali k ľudským obydliam, je už za nami. Už vstúpili dovnútra. Naposledy
do jedného z hotelov v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách, keď prevádzka ešte fungovala. Podľa polície sa medveď dostal do
kuchyne cez dvere na fotobunku okolo ôsmej večer. Čiže slušne, nič nerozbil a nikomu sa nič nestalo.
Autor: Dušan Karolyi, Dušan Karolyi
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Vzorový prístup kolegu Kubinu k disciplinárnemu konaniu vedenému komorou, alebo v čom urobil kolega Šabík
chybu
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, Vydavateľ: N Press, Autor: Viktória Hellenbart, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 270.7 tis. GRP: 6,02 OTS: 0,06 AVE: 1373,05 Eur

Viktória Hellenbart
V ostatných dňoch si tento denník zobral na „paškál“ disciplinárne konania vedené advokátskou komorou a dovolím si s nádejou
predznačiť, že celú komoru.
Nie je možné prehliadnuť, že tento denník je skalným fanúšikom ministerky spravodlivosti a v tomto smere ani zďaleka nepatrí k
nezávislým médiám, aj keď to o sebe píše, ale moment nezávislosti, ktorý asi nebude vnímaný ako dôležitý, ponechám pre šéfredaktora
a iných kompetentných.
Javí sa, že po otvorenom, aj menej otvorenom prejave nepriateľstva pani ministerky voči advokátskej komore ( mimochodom v novodobej
histórii Slovenska unikátnym), ktorá podľa nej na celej čiare zlyháva, pričom zatiaľ najvýraznejšie poukázala na priebeh disciplinárnych
konaní, s ktorým nie je spokojná, jej verný podporovateľ vytiahol do mediálneho boja.
Začnem názorom prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc., ktorý v súčasnosti pôsobí ako profesor na Ústave teórie práva Gustava
Radbrucha Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [4] , ktorý prečítal teraz už bývalý predseda disciplinárnej
komisie Slovenskej advokátskej komory, JUDr. Peter Štrpka, v rámci svojej správy o štvorročnom pôsobení tejto komisie na konferencii
advokátov, v piatok 11.6. 2021. Pán profesor odovzdal pozdrav advokátom, ale jeho názor, ako aj pozdrav odznel v čase, kedy pani
ministerka spravodlivosti ešte nebola osobne prítomná, takže asi ho nemohla počuť ( celá konferencia bola „streamovaná“ aj pre tých,
ktorí nemohli byť osobne prítomní), hoci bol reakciou na jej snahy o zásahy do advokátskej samosprávy :
„Ide o výrazné obmedzenie záujmovej samosprávy, ide o prejav etatizácie spoločnosti, prerastania spoločnosti štátom, jeden z príkladov
opúšťania zlomového historického momentu roku 1989, kedy sa Československo, a v tom rámci i Slovensko, pokúša pretrhnúť zovretie
spoločnosti obručou štátu a pokúša sa o návrat k občianskej spoločnosti. Ide o prejav ilúzie, podľa ktorej pokiaľ o veciach rozhoduje štát,
ide vždy o rozhodovanie racionálnejšie a spravodlivejšie. Vyváženosť medzi hodnotou záujmovej samosprávy a ochranou individuálnych
práv sa práve dosahuje modelom, v ktorom meritórne rozhodovanie disciplinárnych veciach prináleží komora, a prieskum, t. j.
odstraňovanie excesívnych rozhodnutí, súdnym orgánom.
Čo sa týka Benátskej komisie, je skutočnosťou, ktorú poznáte lepšie než ja, že jednotný európsky model fungovania advokátskych komôr
neexistuje. V strednej Európe, t. j. v Nemecku a Rakúsko-Uhorsku a neskôr v medzivojnovom Československu sa vytvoril etatistický
model, v ktorom komory pôsobili pri vyšších stupňoch súdov. Pokiaľ ponecháme obdobie totality oprávnene bokom, rok 1989 prináša
úsilie o deetatizáciu, o vytvorenie formy záujmovej samosprávy, ktorej prináleží vykonávať niektoré úlohy štátu, napríklad overenie
kvalifikačných predpokladov ( licenčné konanie).
Zlom, t.j. pluralita komôr bez ich naviazania na súdne orgány v zmysle starého „rakúskeho“ modelu, vytvára systém, ktorý by postrádal
racionalitu: nebol by schopný zabezpečiť jednotnosť nárokov na výkon povolania advokáta, jednotnosť interpretácie disciplinárnych
previnení a pod. Vytvoril by vnútorný rozpor a entropiu. To by si skôr alebo neskôr vynútilo štátne angažmán, t. j. prevzatie týchto funkcií
komory štátom, a v dôsledku toho nárast etatizmu, opätovné bujnenie štátneho molocha. Samozrejme, by nový systém oslabil, či
dokonca úplne znemožnil uplatnenie reprezentatívneho zastúpenia advokátov vo vzťahu k štátu, priniesol by jeho zánik. Strata výrazného
partnera, často oponenta vo formovaní politiky štátu vo vzťahu k problematike advokácie, by tak opäť viedla k nárastu etatizmu.“
Keďže sa javí, že v tomto médiu je zvykom agresívne zaútočiť na všetkých, ktorý prezentujú iný názor, než ktorému fandí, pre čitateľov v
skratke niečo z Wikipédie o autorovi citátu :
“ Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., niekedy uvádzaný aj ako Pavol Holländer (* 23. február 1953, Lučenec) je český a slovenský
právnik a vysokoškolský pedagóg. V rokoch 1993 – 2013 bol sudcom Ústavného súdu Českej republiky, pričom od roku 2003 bol aj jeho
podpredsedom. Patrí medzi popredných odborníkov na ústavné právo, teóriu práva, štátovedu a filozofiu práva.“
Čitatelia tohto denníka, ale nielen tohto, už vedia, kto sú tí dobrí a kto sú tí zlí. Čiernobiela farebná kombinácia nie je zlá, a zjednodušenie
videnia sveta týmto spôsobom môže napomôcť jednoduchšiemu ovládnutiu más. To podpíšem.
A preto môžem uviesť, že vzorovou reakciou na podanie disciplinárneho návrhu ( v našom právnom prostredí sa podávajú návrhy, nie
žaloby, ale to je málo podstatný detail), bude reakcia advokáta z kancelárie, ktorá zastupuje pani prezidentku, a určite ju schvaľuje aj pani
ministerka.
Podstatu toho, čo sa kladie dobrému advokátovi za vinu, nebudem analyzovať, lebo to bude predmetom konania, čo je napokon vždy tak,
zameriavam sa na vzorový prístup zo strany dobrého advokáta k takejto situácii. Takže kolegovia advokáti, postupujte takto:
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Nevyhnutné je zverejniť status na FB, alebo iných, najlepšie všetkých, sociálnych sieťach, ktoré advokát využíva, a uviesť niečo, čím
spochybníte autoritu a reputáciu inštitúcie, ktorá si dovolila podniknúť voči vám takýto krok, napríklad “ Neviem, asi by som popri
advokácii mal vyberať výpalné alebo nechať klientov na seba prevádzať majetky v snahe ukryť ich pred prepadnutím, a potom by sa mi
takéto veci nestávali. Bol by som v kolektíve vážený a obľúbený.. a spisovali by sa petície na moju podporu.“
Aj menej mentálne zdatní čitatelia, teda aj funkcionári komory ( obdobne sa o nich vyjadril v rozhovore pre denník SME pán poslanec
Baránik, mimochodom tiež v súčasnosti povolaním advokát, hoci sa povráva, že kariéru začal v inom povolaní v zahraničí) pochopia, čo
sú zač, že fandia tým zlým a idú stíhať dobrého.
Okrem spochybnenia reputácie je potrebné zverejniť, čo s tým urobíte , tí dobrí to urobia napríklad takto : “ tento boj vybojujem tak, ako
všetky ostatné – férovo, .. s využitím všetkých legálnych právnych i mimoprávnych prostriedkov, ktoré mi právo na obhajobu ponúka.“
Hoci ste spoločne s doručením disciplinárneho návrhu dostali výzvu, aby ste využili právne prostriedky a vyjadrili sa k podanému návrhu,
je potrebné navodiť dojem, že sa vám táto možnosť odopiera, lebo vy ste ten dobrý. A k ste si kolegovia advokáti mysleli, že od advokáta
je etické a férové, aby využíval výlučne právne prostriedky svojej obhajoby , mimochodom aké sú nelegálne právne prostriedky neviem, a
nevedela som to ani vygúgliť, mýlite sa.
Tí dobrí, využívajú aj mimoprávne. Z ťažkých úvah, ktoré to sú, potom ako ste zavrhli tie patriace do kategórie fyzickej inzultácie, vás
vytrhne veľký rozhovor v (ešte stále ?) najčítanejšom a mienkotvornom médiu, ktoré sa verejne postaví na stranu dobrých, teda po
vašom boku.
Ideálne, ak sa k tomu pridajú ďalší mienkotvorní priatelia a porovnajú prístup komory k vám, s prístupom k inému kolegovi advokátovi,
ktorý je ten zlý, a ktorému bol až po nekonečne dlhom čase a za zavrhnutia hodný skutok (ktorý by mimochodom pri preukázaní mohol
byť aj trestným činom, a niekto možno už počul o takej veci, ako je zákaz dvojitého trestania, ale to je na dlhšiu úvahu), uložený veľmi
mierny trest. No fuj.
Mimochodom, neviem, ako dospelo toto médium, ako aj pani, ktorá bdie nad protikorupčným správaním, k záveru, že komora potrestala
advokáta za vynášanie motákov. Obávam sa, že obe, zverejnili neoverené a nepravdivé informácie, čo je smutná správa pre tých, ktorí si
skutočne želajú dostávať korektné a overené informácie. Možno by sa tým mohol zaoberať aj šéfredaktor samozrejme len ak už na
úroveň svojho média nerezignoval.
A inak, k podaniu návrhu na disciplinárne stíhanie aj na toho zlého, došlo už dávnejšie, lenže tento urobil tú chybu, že o tom neposkytol
veľký rozhovor v médiách, ako to urobil ten dobrý advokát. Keby to urobil, verejnosť by si myslela, že už bol aj potrestaný, ako podsúva
verejnosti ten dobrý.
Ale dobrý súčasne zverejní, že po podaní návrhu ide využívať všetky legálne právne prostriedky, ergo, kým bude definitívne rozhodnuté,
asi to zaberie kus času, a ak sa komora ihneď nezľakne mediálneho tlaku, bude potrebné napísať ešte niekoľko článkov na jeho obranu,
takže asi ani definitívny verdikt nad tým dobrým nepríde zo dňa na deň.
Keď to vyhodnotím, neviem, či si takto predstavuje pani ministerka efektívne disciplinárne konania. Ako som pripomenula už v minulom
blogu, nemusí sa obťažovať podávaním sťažností, môže rovno podať disciplinárny návrh.
Advokát by o podaní takéhoto návrhu mal určite informovať médiá a zahltiť sociálne siete. Asi bude chcieť využiť aj právne prostriedky, ak
to nebude stačiť, lenže na to pani ministerka trpezlivosť nemá, pretože jej predstava o priebehu disciplinárneho konania je zhutnená do
dvoch slov – rýchla smrť.
Pôvodne uvažovala o rozhodnutí správnym súdom v jednom stupni, ktoré bude ihneď právoplatné a ste vybavení. Takže kolegovia áno,
je najvyšší čas masívnejšie využívať mimoprávne prostriedky boja, ako nám to ukazujú advokátske kancelárie tých dobrých, a už veľmi
dlhú dobu a pri rôznych zastupovaniach svojich klientov, aby nám to docvaklo. Lebo inak zistíte, že ste nestihli ani pípnuť a ste odsúdení.
Sedieť tíško v kancelárii, napísať právne fundované vyjadrenie k návrhu a predložiť dôkazy, zúčastniť sa pojednávania a čakať na
rozhodnutie jednoducho nestačí.
Nová doba.
Autor: Viktória Hellenbart
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Skutočná elita Slovenska, ktorá nás previedla pandémiou. Poznáme laureátov Krištáľového krídla
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Tento ročník ceny Krištáľové krídlo bol výnimočný
Už nominácia na toto ocenenie je cťou
Prestížne Krištáľové krídlo sa udeľuje každý rok najvýznamnejším osobnostiam Slovenska v oblasti vedy, kultúry, či športu. Z dôvodu
pandémie koronavírusu sa musel galavečer 24. ročníka Krištáľového krídla viackrát presunúť. Napokon sa uskutočnil v historických
priestoroch zámku Šimák v Pezinku a pod holým nebom.
Pandémia výrazne zasiahla aj do prípravy podujatia. „Stretnutia porôt sa nám podarili zorganizovať ešte v septembri, avšak termín
galavečera sme museli presunúť. Bolo to náročné z organizačného hľadiska, keďže počas pandémie je náročné plánovať veci dopredu a
situácia sa neustále menila. Zmena miesta a termínu nám však priniesla nové možnosti a vďaka tomu bude tento ročník iný ako
predošlé, čo vnímame pozitívne“ dodáva Katarína Srkala, výkonná riaditeľka Krištáľového krídla.
Polonahý Jozef Vajda, aj úspešne oddelené siamské dvojčatá. Krištáľové krídlo píše svoju históriu už 24 rokov
Ocenenia v kategóriách
V kategórii divadlo a audiovizuálne umenie si cenu odniesol režisér Peter Bebjak , známy okrem iného aj vďaka populárnym filmom Čiara
či Trhlina. V roku 2020 Slovenská filmová a televízna akadémia nominovala film Správa na Oscara. Veľký úspech zožal aj televíznou
minisériou Herec, ktorá mu priniesla nomináciu na prestížnu cenu Prix Europa. Táto dramatická miniséria otvára tému morálnych
rozhodnutí v živote mladého človeka s viacerými hendikepmi v období totality. Vďaka vynikajúcemu scenáru, réžii a hereckým výkonom
nám miniséria Herec lepšie približuje túto ťažkú dobu.
zdroj: Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková
V kategórii Filantropia bola ocenená Eva Gažová , národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko pre športovcov s intelektuálnym
znevýhodnením. Dlhodobo sa venuje dobrovoľníctvu a bojuje za práva znevýhodnených športovcov. Svojou prácou denne pomáha
ľudom s intelektuálnym znevýhodnením nájsť zmysel svojho života a uplatnenie v spoločnosti.
zdroj: Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková
Pavol Jakubec dostal cenu v kategórii hospodárstvo . Stojí za známymi potravinárskymi firmami pod strechou koncernu IDC Holding,
ktorý sa vyprofiloval ako jedna z najväčších a najstabilnejších potravinárskych firiem u nás, s medzinárodným dosahom. Napriek
pandémii nemusel pristúpiť k prepúšťaniu kmeňových zamestnancov a ľuďom nikdy nemeškali výplaty.
zdroj: Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková
Kategóriu medicína a veda suverénne vyhrali Pavol Čekan a Boris Klempa . Ocenení boli za významný príspevok v boji proti pandémii
COVID-19 na Slovensku prostredníctvom vývoja série certifikovaných PCR testov na detekciu vírusu SARS-CoV-2, za aktívnu účasť v
kontrole šírenia vírusu pomocou testovania a darovania testov pre spoločnosť a za významný podiel na odbornom informovaní verejnosti
o problematike pandémie.
zdroj: Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková
Jana Machatová a Peter Machata sú tvorcami autorského šperku od konca 90. rokov a odniesli si Krištáľové krídlo v kategórii umenie .
Svoj profil si budujú aj v medzinárodných galériách vo Viedni alebo Pariži a Slovensko úspešne reprezentovali na najrenomovanejšom
šperkárskom podujatí – Schmuck v Mníchove. Ich doménou je autorský šperk, médium s vitálnym a výrazne cezhraničným poľom
pôsobenia- Jana Machatová ho vníma s presahom k obrazovým formuláciám, Peter Machata smeruje svoju šperkársku líniu po
skulptulárno- digitálnej osi. Obaja fungujú v autonómnom móde, ale zároveň v interakciách detegujúcich spoločné naladenie na osobné i
kolektívne pamäťové sondy.
zdroj: Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková
Prvý slovenský olympijský medailista Michal Martikán vyhral kategóriu Šport . Je prvým mužom športovej histórie, ktorému sa podarilo
získať medailu v individuálnej disciplíne na piatich olympiádach za sebou. V Sydney 2000 a Aténach 2004 bol strieborný, v Pekingu 2008
zlatý a v Londýne 2012 bronzový. Má rekordných 23 medailí z MS a 22 z ME. Stal sa z neho obrovský športový vzor. Od mája 2019 je
predsedom Slovenskej asociácie olympionikov.
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Kategóriu Inovácie a startupy ovládli bratia Hermanovci. Ich firma Powerful Medical sa zaoberá vývojom “deep-tech” technológii k
diagnóze a liečbe kardiovaskulárnych ochorení. Okrem diagnózy kardiovaskulárnych ochorení sa venujú aj automatizácii popisovania CT
a MRI snímkov pomocou umelej inteligencie. Martin Herman pri preberaní ceny vyzval všetkých Slovákov, aby sa dali zaočkovať. „ Inak
tu budeme mať armageddon, “ vyhlásil.
Dlhodobo úspešná skladateľka Ľubica Čekovská sa stala laureátkou ocenenia Krištáľové krídlo v kategórii hudba . Nomináciu si vyslúžila
za svetovú premiéru novej opery Impresario Dotcom. Komickú operu na Goldoniho námet uviedli v skrátenej adaptovanej podobe 20. a
21. augusta 2020 v rámci Bregenzer Festtage. Nové operné dielo vzniklo z iniciatívy festivalu Bregenzer Festspiele, Slovenského
národného divadla v Bratislave a nemeckého vydavateľa Baerenreiter Verlag-Kassel, ktorý patrí medzi najznámejších na svete a zároveň
je aj súčasným vydavateľom Ľubice Čekovskej.
zdroj: Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková
Je literárny vedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg a prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Marián Andričík vyhral v kategórii publicistika a literatúra . Venuje sa prekladom prózy a poézie hlavne z anglickej a americkej literatúry.
Nominovaný bol za historicky prvý preklad jedného z najvýznamnejších diel svetovej literatúry Stratený „raj“ od Johna Miltona. Marián
Andričík dokázal, že je majstrom prekladateľského triatlónu : má výbornú znalosť jazyka, imagináciu a zručnosť básnika a trpezlivosť
tvorcu – remeselníka. Tento epos patrí k základnej výbave vyspelých kultúr. Prvýkrát vyšiel v slovenčine.
Krištáľové krídlo má aj dvoch laureátov mimoriadnej ceny.
Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. sa celoživotne venuje výskumu mozgu a jeho funkciám, v posledných desaťročiach najmä témou
autizmu, ktorá je v dnešnej dobe mimoriadne aktuálna, keďže výskyt tejto poruchy v poslednom období výrazne narastá. Prof.
Ostatníková sa témou autizmu začala zaoberať prostredníctvom výskumu vplyvu pohlavných hormónov na kognitívne funkcie mozgu z
pohľadu pohlavného dimorfizmu, keď začala tieto aspekty sledovať na deťoch a adolescentoch s mimoriadnym nadaním. Po rokoch jej
výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vznikla vetva tejto vedeckej školy, ktorá sa zamerala na deti s
poruchami autistického spektra (PAS). Prof. Ostatníková vytvorila multidisciplinárny tím, ktorý začal skúmať autizmus, najmä z pohľadu
etiológie a možných súvislostí s pohlavnými hormónmi a genetickým pozadím ich metabolizmu, s poruchami trávenia a črevnej mikroflóry
aj poruchami spánku a imunity.
zdroj: Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková
Vysokoškolský profesor PhDr. Karol Horák, CSc. je slovenský prozaik, literárny a divadelný vedec, pedagóg, no predovšetkým jeden z
významných súčasných slovenských dramatikov – jeho hry uviedli slovenské i zahraničné divadlá (SND Bratislava, DAB Nitra, Divadlo
SNP Martin ŠD Košice, DJZ, DAD, DJGT Zvolen, Divadlá v Miskovci v Ústí nad Labem atď.). V jeho odbornej činnosti je evidentná
literárnovedná aktivita, dlhodobo sa venoval slovenskej literatúre v medzivojnovom i povojnovom období minulého storočia. Pre
divadelnú tvorbu K. Horáka je charakteristická aplikácia postupov z alternatívneho divadla do kontextu profesionálneho divadla 80.-90.
rokov, čo tvorí jeden z umeleckých prínosov autora pre národnú divadelnú kultúru. Svedčia o tom úspešné uvedenia jeho parabolických
hier Medzivojnový muž (1984), Cesta (1988), Skaza futbalu v meste K (1991). Jednu líniu jeho tvorby reprezentujú hry o významných
osobnostiach slovenského národného hnutia – 19. stor. Ľ. Štúr, J. Kráľ. J. Záborský, S. B. Hroboň, napr. Evanjelium podľa Jonáša
/Záborského/, 1987, Nebo peklo Kocúrkovo, 1995, Apokalypsa podľa J. /Kráľa/, 1994 a pod.
zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková
Zdieľať na Facebook
Zdieľať
Zdroj: Krištáľové krídlo
Autor: Ivana Sladkovská
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Partnerky slovenských futbalistov hodnotia ich výkon na majstrovstvách. Prezradili nám, čo pri drukovaní nesmie
chýbať
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Modelky, speváčka či personal shopperka: zoznám sa s partnerkami slovenských futbalistov. Ako hodnotia ich výkony na Eure 2020?
Majstrovstvá Európy vo futbale sú v plnom prúde. Slovenskí reprezentanti zatiaľ odohrali len jeden skupinový zápas s favorizovaným
Poľskom, ktorý ovládli 2 : 1. Náš káder preukázal kvalitnú obranu, ale aj to, že napriek deficitu koncového hráča vieme strieľať góly.
Ako zatiaľ hodnotia výkon národného tímu na šampionáte partnerky a manželky slovenských futbalistov ? Pýtali sme sa ich aj na to, či
drukujú z domu alebo zo štadiónov Eura 2020 zabezpečených protipandemickými opatreniami, ako to prežívajú a čo všetko pri tom
nesmie chýbať. V neposlednom rade na to, kto sú, čomu sa venujú či aké majú koníčky.
Čítaj tiež
PREHĽAD: Začína sa futbalové EURO 2020. Podľa Ladislava Borbélyho môže Slovensko len prekvapiť PREHĽAD: Začína sa futbalové
EURO 2020. Podľa Ladislava Borbélyho môže Slovensko len prekvapiť
Zuzana Mak (Róbert Mak)
Zuzana pochádza z Bratislavy a venuje sa dizajnu. So svojou sestrou majú vlastnú slovenskú značku Mazumis, s ktorou sú na trhu už 5
rokov. Zuzka je manželkou útočníka Róberta Maka, ktorý ako prvý slovenský futbalista skóroval na tohtoročnom európskom šampionáte.
Rovnako je aj hrdou maminou dvoch synov Robina a Alexeja.
Ako zatiaľ hodnotí výkon nášho mužstva? „Je to niečo fantastické, veľmi sa tešíme, že prvý zápas zvládli. Držíme im palce, dúfam, že
budú mať šťastie,“ prezrádza pre Refresher. Spolu s rodinou, deťmi a priateľmi drukujú doma v Bratislave.
„Pred zápasom sme vždy nervózni, aká bude zostava, a veľmi to prežívame spolu s chlapcami. Nesmie chýbať dobrá nálada, obliekame
dresy a fandíme,“ hovorí Zuzana.
Pozrite si tento príspevok na Instagrame
Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Mak (@zuzkamak)
Daniela Nízlová (Stanislav Lobotka)
Danielu Nízlovú pravdepodobne nemusíme nijako bližšie predstavovať. Známa slovenská speváčka z dua Twiins sa okrem hudby už
niekoľko mesiacov venuje predovšetkým dcérke Linde, ktorú má so slovenským záložníkom zo SSC Neapol Stanislavom Lobotkom.
„Samozrejme, fandíme, výkon chalanov je skvelý. Vidieť, že sú vo výbornej forme. Zatiaľ fandíme len z domu, ale budeme aj zo štadióna,
pretože ideme celá partia na zápas do Sevilly. Samozrejme, nesmú chýbať slovenské dresy,“ prezradila Daniela.
Pozrite si tento príspevok na Instagrame
Príspevok, ktorý zdieľa DanielaTWiiNS (@danielatwiins)
Tereza Hromadová (Jakub Hromada)
Tereza nám prezradila, že s futbalistom a jej manželom Jakubom Hromadom sa poznajú odmalička, no ich cesty sa spojili až v Londýne,
kde vyštudovala medzinárodný manažment na Middlesex University. Momentálne je mamou na plný úväzok a toto radostné obdobie si
naplno užíva. Predtým pracovala ako komerčná manažérka v Prahe, kde momentálne manželia žijú.
„Necítim sa na to, aby som si mohla dovoliť hodnotiť ich výkon, pretože sa nepovažujem za futbalového experta. V každom prípade by
sme mali všetci oceniť ich snahu a náročnú prípravu, ktorá za tým stojí a ktorú mnoho ľudí prehliada. Každý jeden z nich vrátane trénera
a celého realizačného tímu má podiel na úspechu, pretože je to kolektívny, nie individuálny šport,“ hovorí Tereza.
Čítaj tiež
10 pozitívnych udalostí z roku 2020
Vzhľadom na to, že sme oproti ostatným súperom malá krajina, hodnotí výkon veľmi pozitívne a každá výhra ju nesmierne teší. Keďže sa
im pred dvomi mesiacmi narodilo bábätko, celé dianie sleduje z pohodlia domova.
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„Ako manželka hráča, ktorému sa po prvýkrát podarilo dostať do reprezentácie, sa nesmierne teším a sledujem každý zápas aj s celou
mojou rodinou. Je to pre nás ako taký malý sviatok, keď vieme, že sa blíži deň zápasu. O to viac, ak vieme, že v ňom nastúpi Jakub,“
prezradila.
Pozrite si tento príspevok na Instagrame
Príspevok, ktorý zdieľa Тери Коpийкова Hromadováἳ (@terri_hromadova)
Lucia Peštová (Martin Dúbravka)
Lucia pochádza zo Žiliny a je profesionálnou modelkou. So svojím partnerom Martinom Dúbravkom žijú v britskom Newcastli, keďže
slovenský brankár chytá práve za Newcastle United. Ako modelka sa zúčastnila na mnohých súťažiach, baví ju aj beauty oblasť, miluje
cestovanie, jazdu na koni a fitnes.
Aktuálne však všetok voľný čas trávi s ich dvojmesačným dieťaťom, s ktorým počas aktuálnych majstrovstiev Európy drukujú z domu na
Slovensku. Fanúšikovanie veľmi prežíva, vždy má veľký stres, aby zápas vyšiel. „Pred zápasom nesmie chýbať náš rozhovor s Martinom,
počas ktorého sa ho snažím podporiť a namotivovať do zápasu. Po zápase taktiež,“ prezrádza.
Myslí si, že Slováci majú obrovskú šancu postúpiť zo skupiny na šampionáte. „Chlapci podali úžasný výkon na ihrisku s Poľskom. Je to
výborný výsledok pre Slovensko a verím, že to takto pôjde aj naďalej so Švédskom a Španielskom,“ dodáva Lucia.
Pozrite si tento príspevok na Instagrame
Príspevok, ktorý zdieľa Martin Heco Dubravka (@martindubravka)
Noémi Kovácsová (Marek Rodák)
Dvadsaťdeväťročná Noémi sa živí ako personal shopperka cez sociálne siete. Celý život sa však venovala basketbalu a čiastočne
modelingu. Mnohí si ju možno pamätajú ako finalistku súťaže krásy Miss Universe 2014. Okrem toho má na konte aj ceny ako Tvár roka
Vogue 2013 či Dievča leta 2008.
Popritom vyštudovala na UPJŠ v Košiciach a UKF v Nitre odbor šport. Spoločne s Marekom Rodákom, ktorý je hráčom anglického
Fulhamu, žije v Londýne. „Presne takto som si to predstavovala. Veľká bojovnosť s víťazstvom na konci,“ opisuje pre Refresher prvý
zápas Slovenska s Poľskom na tohtoročnom európskom šampionáte.
„S priateľom sme sa dohodli, že tento rok budeme fandiť aj s celou jeho rodinou doma. Zápasy prežívam intenzívnejšie, keďže som sama
bývala profesionálna športovkyňa a viem sa vžiť do ich kože,“ dodáva.
Pozrite si tento príspevok na Instagrame
Príspevok, ktorý zdieľa Noémi Kovácsová (@nomika17)
Nikola Poláková (Lukáš Haraslín)
Čítaj tiež
Česká reprezentácia postúpila na Euro 2020, nad Kosovom zvíťazila 2:1
Nikol má 25 rokov a momentálne je na materskej dovolenke s dvojmesačným synčekom Lucom, ktorého má s partnerom a naším
reprezentantom Lukášom Haraslínom. Spoločne žijú v Taliansku, konkrétne v meste Modena, keďže Haraslín pôsobí v klube Sassuolo,
od Modeny vzdialenom len pár kilometrov.
„Výkon našich proti Poľsku hodnotím veľmi pozitívne, určite príjemne prekvapili. O to viac ma výhra potešila, keďže Lukáš pôsobil v
poľskom klube Lechia Gdansk. Pred zápasom sme si dokonca s jeho bývalými spoluhráčmi písali a podpichovali sa, kto vyhrá,“
prezrádza Nikol.
Keďže má doma malého synčeka, všetok čas venuje jemu a popritom drží palce Slovákom. „Všetky zápasy momentálne sledujem so
synom a s rodinou z domu. Pred každým zápasom si vždy napíšeme, poprajeme mu veľa šťastia a tešíme sa, kedy sa zápas začne,“
dodáva.
Zdroj: archív Nikol Polákovej
Petra Kummerová (Ivan Schranz)
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Petra pochádza z Bratislavy a je partnerkou slovenského reprezentanta Ivana Schranza, ktorý momentálne pôsobí v Slavii Praha.
Spoločne majú ročného syna Jakubka, ktorému aktuálne venuje všetok svoj čas.
„Výkon slovenských futbalistov hodnotím veľmi pozitívne. Gól Milana Škriniara bol ukážkový. Som rada, že sa im podarilo vyhrať. Verím,
že postúpia aj zo skupiny, a dúfam, že sa dostanú čo najďalej,“ hovorí Petra. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu drukuje iba z
domu, no zároveň dodáva, že futbal vždy prežíva veľmi emotívne – hlavne, keď hrajú naši.
Zdroj: archív Petry Kummerovej
Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Archív
EURO 2020
Autor: Daniel Mikolášik
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Kolíková má podľa politologičky potenciál dynamickej líderky Za ľudí, Šeliga sa zas vyznačuje diplomaciou
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, Vydavateľ: iSITA s.r.o., Autor: SITA, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 123.6 tis. GRP: 2,75 OTS: 0,03 AVE: 964,55 Eur

20. 06. 2021
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a Juraj Šeliga. Foto: Koláž WBN
SITA Slovenská tlačová agentúra
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany Za ľudí. Poslanec Národnej
rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru SITA to uviedla politologička
Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Ďalšie k téme
Autor: SITA
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Slovensko chce byť vodíkovou veľmocou. Prvé projekty už máme
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Vodík sa u nás už vo veľkom vyrába.
Pred pár rokmi sa vodík ukazoval ako jedna z alternatív fosílnych palív, do vývoja technológií sa pustilo viacero veľkých automobiliek.
Dnes je všetko inak.
Volkswagen, Daimler, Renault a Honda výskum vodíka pri pohone automobilov zastavili, sústreďujú sa len na elektromobily.
Súvisiaci článok Strojári z Prešova si trúfajú aj na multikoptéru. Poháňať ju má vodík Čítajte
Šéf Volkswagenu Herbert Diess otvorene priznal, že vodík v osobných autách je stratou času a falošnou nádejou. Argumentoval, že
krokov, ktoré prebehnú medzi výrobou vodíka a jeho využitím v aute, je výrazne viac než pri elektrobatérii: „Je príliš drahé, neefektívne,
pomalé a náročné vodík spracovať a prevážať.“
Výroba vodíka elektrolýzou vody je energeticky náročný proces. Komplikovaná je aj jeho distribúcia, jeho masívne využitie na cestách by
si vyžiadalo rozsiahlu infraštruktúru, ktorá v Európe (azda s výnimkou Nemecka) neexistuje.
Na druhej strane, hoci v osobnej automobilovej doprave má vodík značné limity, v priemysle, energetike či nákladnej preprave môže mať
budúcnosť. Ako je to s vodíkom na Slovensku?
Článok nájdete aj v júnovom vydaní mesačníka INDEX. Už v predaji. (zdroj: INDEX, Hej, Ty!)Najbližšia čerpačka vo Viedni
Budúcnosti vodíka veria len dve relevantné automobilky. Hyundai, ktorý má v tomto segmente modelom Nexo a dojazdom 770
kilometrov, a Toyota, ktorá vo februári na Slovensku predstavila model Mirai s dojazdom 650 kilometrov.
((piano))
Predaje vodíkového auta nechce PR manažérka Toyoty Petra Tomová konkretizovať, no pripúšťa, že do rozhodnutí kupujúcich vstupujú
„externé faktory“. Okrem cenovky od 63- do 74-tisíc eur ide najmä o absenciu vodíkovej infraštruktúry.
Toyota Mirai (zdroj: Marek Čepa)
Mirai ukazuje, že Toyota je na vodíkovú éru osobných áut pripravená, ale Slovensko ešte nie. Najbližšia vodíková stanica sa nachádza
vo Viedni, ďalšie dve súkromné vodíkové stanice sú v Česku (Řež a Neratovice).
Súvisiaci článok Sulík to s vodíkom myslí vážne, prvé čerpačky budú tento rok Čítajte
Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý patrí medzi najväčších fanúšikov vodíka na Slovensku, avizuje, že do konca roka
pribudnú dve čerpačky v Bratislave a Košiciach. Cieľom je mať na Slovensku aspoň štyri až osem čerpačiek.
Výstavba vodíkových púmp však nie je lacná záležitosť. Pri každej treba rátať s nákladmi okolo štyroch miliónov eur.
Nákladovo porovnateľné s benzínom
Zo spotrebiteľského hľadiska je vodík porovnateľný s benzínom alebo naftou. Do troch nádrží modelu Mirai sa zmestí 5,6 kilogramov
vodíka (pod tlakom 700 barov). Pri cene 9,50 eura za kilogram vodíka tak vodič za plné načerpanie na pumpe zaplatí 52 eur. Náklady na
jeden prejazdený kilometer vychádzajú okolo desiatich centov, čo je podobné ako pri tradičných palivách.
Náklady na výrobu vodíka elektrolýzou v posledných piatich rokoch klesli o 40 percent, pohybujú sa od 2,50 až 6,80 dolára za kilogram.
Do konca dekády sa má táto suma klesnúť na 1,5 dolára. Teoreticky by sa vodík dal vyrábať lacno z uhlia a zemného plynu, ale z
emisného hľadiska je táto „hnedá“ výroba nezmysel.
Očakáva sa, že rozvoj infraštruktúry a masové rozšírenie stlačí ceny na čerpačkách na päť eur za kilogram vodíka, možno ešte menej.
Na vysvetlenie: Vodíkové auto je tiež elektroauto. Jeho súčasťou je batéria, elektromotor a palivové články s nádržou na vodík. Vodík sa
uchováva v nádrži, z ktorej sa privádza do palivového článku, kde reaguje s kyslíkom a vyrába elektrinu. Vedľajším produktom
elektrochemickej reakcie je destilovaná voda a nulové emisie.
V porovnaní s benzínovými autami je vodíková nádrž štyri- až päťkrát väčšia, má približne desaťnásobne vyššiu hmotnosť. Tankovanie
vodíkového auta trvá približne päť minút, čo je v porovnaní s batériovými autami veľká výhoda.
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S pomocou jadra
Na vodík stavia Európska komisia, ktorá vlani predstavila európsku vodíkovú stratégiu, Jej cieľom je podpora dekarbonizácie pri výrobe
energie, v priemyselných odvetviach a doprave.
V ideálnom prípade sa počíta so zeleným vodíkom, vyrobeným pomocou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Problém je, že
zelené produkčné kapacity energie nedokážu narásť dostatočne rýchlo na to, aby umožnili masívnu dekarbonizáciu ekonomiky.
Vodíková stratégia EÚ preto počíta s obrovskými investíciami do výroby zeleného vodíka, do roku 2050 majú dotácie naň dosiahnuť 180
až 470 miliárd eur.
Medzikrokom by mal byť takzvaný modrý vodík vyrobený elektrolýzou vody s využitím energie z jadrových elektrární. Slovensko je na tom
v tomto smere celkom dobre.
Súvisiaci článok Tretí blok Mochoviec bude v komerčnej prevádzke do konca roka Čítajte
V plnej prevádzke sú v súčasnosti štyri reaktory - dva v Mochovciach a dva v Jaslovských Bohuniciach. Teoreticky by mohli už teraz
vyrobiť viac energie, než je potrebné pre domácu spotrebu.
„Prebytočná energia by sa mohla použiť na napájanie elektrolyzérov na výrobu vodíka,“ mieni Michal Huťan, vedúci tímu pre energetiku a
infraštruktúru spoločnosti CMS Slovensko.
Kapacita na výrobu modrého vodíka by pritom mohla ešte stúpnuť, keďže tretí blok v Mochovciach sa spúšťa na jeseň a štvrtý sa plánuje.
Využitie jadrovej energie pri rozvoji vodíkových technológií spomína aj minister Sulík. Cieľom je, aby Slovensko nebolo závislé od dovozu
vodíka zo zahraničia, ale využívalo svoje zdroje.
Slovensko chystá stratégiu
V apríli ministerstvo hospodárstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Národnú vodíkovú stratégiu. Verí, že využitie
vodíka pomôže Slovensku v dosiahnutí 55-percentného zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030. A že tiež zvýši
konkurencieschopnosť ekonomiky.
Vodík by podľa stratégie mal nájsť uplatnenie vo viacerých sektoroch - energetike, priemysle i doprave. Nechýba v nej ani smelá vízia, že
zelený vodík do polovice storočia pokryje štvrtinu svetového energetického dopytu.
Hovorkyňa rezortu Katarína Matejková hovorí, že momentálne sa vyhodnocujú pripomienky k stratégii, prišlo ich asi tristo. Nešetrili nimi
ani zamestnávateľské zväzy ani ostatné ministerstvá.
Po schválení vodíkovej stratégie vládou má do konca tohto roka vzniknúť akčný plán, ktorý bude obsahovať konkrétne kroky, čo budeme
s vodíkom na Slovensku robiť a ako ho budeme podporovať. Jeho súčasťou má byť aj budovanie vodíkových staníc.
Pracovná verzia akčného plánu už bola predstavená dvom desiatkam firiem, ktoré majú záujem o vodíkové technológie. Sú medzi nimi
napríklad Duslo Šaľa, oceliareň U. S. Steel a Slovnaft.
Prvé projekty
Na Slovensku v súčasnosti vodík vo veľkom produkujú novácke chemické závody Fortischem a Duslo Šaľa, využívajú ho pri vlastných
výrobných procesoch.
Vedľa Dusla vznikne v obci Močenok nový park veterných elektrární s elektrolyzérom na výrobu vodíka, dotáciu na jeho výstavbu
schválila Európska únia. Predpokladá sa, že chemička už nebude musieť vyrábať vodík zo zemného plynu. Termín výstavby veternej
elektrárne zatiaľ nebol stanovený.
Bratislavský Slovnaft chce zasa do prvej polovice roka 2023 vybudovať intermodulárnu čerpaciu stanicu na vodík. Rafinéria už vodík
vyrába, ale v budúcnosti ho chce produkovať masovo a prečerpávať do lodí plaviacich sa po Dunaji, ktoré ho môžu využiť na pohon či ho
ďalej prepravovať.
Potenciál má vodík aj v oblasti vykurovania. Uvažuje sa o tom, že sa bude vpúšťať do siete na distribúciu zemného plynu, ktorá ho na
vykurovanie dodáva viac ako 80 percentám domácností i do komerčných budov.
Plánujú sa tiež vodíkové autobusy v mestskej hromadnej doprave, napríklad v Prievidzi. Po Európe v súčasnosti jazdí približne 500
vodíkových autobusov MHD, napríklad v Londýne, Paríži, Hamburgu, Miláne a Osle.
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Autobus slovenskej spoločnosti Rošero (zdroj: Rošero)
Vodíkové autobusy chce vyrábať aj slovenská firma Rošero zo Spišskej Novej Vsi. Ich špecifikom má byť technológia metalhydridových
nádrží, v ktorých sa vodík viaže chemicky, čo je podstatne bezpečnejšie než pri konvenčných tlakových nádržiach.
Túto technológiu vyvíjajú vedci Technickej univerzity Košice v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
Slovenskou akadémiou vied (SAV). Vlani v Košiciach podpísali memorandum o založení výskumného vodíkového centra, hoci jeho
reálny vznik spomalila pandémia.
Súvisiaci článok Vodíkový vlak na Hornej Nitre? Ak budú peniaze, tak do štyroch rokov Čítajte
Vodík má potenciál vo vlakovej doprave a to na tratiach, ktoré nie sú elektrifikované. Takýmto úsekom je aj úsek medzi Novými Zámkami
a Prievidzou, kde o nasadení vodíkových vlakoch uvažuje projekt štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Železničiari prihlásili svoj projekt aj do výzvy IPCEI, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra. Dostali sa medzi
pätnástku projektov, ktoré postupujú ďalej na posúdenie Európskou komisiou.
Medzi finalistami sú aj ďalšie zaujímavé projekty. Počítajú s využitím vodíka v sklárskom priemysle (Rona pri Púchove), pri pohone
lietadiel (Tomark Prešov) či pri kamiónovej doprave (Bioway Košice).
Autor: Jozef Tvardzík
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Hnedé Koko Loco aj vzácne zelené, 1 200 kríkov, 180 odrôd. Nižná Myšľa má rozárium
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Poľnohospodár na dôchodku si plní svoj sen.
Rozárium v Nižnej Myšli (27 fotografií)
NIŽNÁ MYŠĽA. Sú to vraj najdokonalejšie kvety na svete. Ľudia k nim privoniavali od nepamäti. Pocty im skladali umelci, záhradníci i
milenci.
Podmanivú vôňu a rôznorodosť preto začali záhradníci v 19. storočí zoskupovať do veľkolepých ružových záhrad, ktoré nazvali rozáriá.
Najmladšie na Slovensku sa nachádza iba kúsok od Košíc a stará sa oň Pavel Bohuš s manželkou.
Paradajky a mrkvu vymenil za ruže
Ružovými sadmi a záhradami sa obklopovali aristokrati a bohatí ľudia po celej Európe. Fascinovala ich podmanivá vôňa, celistvosť
tvarov, jemnosť a pestrofarebnosť lupeňov.
Pavel Bohuš, ktorý rozárium vysadil na pozemku v Nižnej Myšli, je dušou i životom poľnohospodár. V Nitre vyštudoval „hnojárinu“ a
poľnohospodárstvu sa venoval aj po skončení vysokej školy. Najskôr na úrovni ochrany rastlín, výživy, výskumu i kontroly.
Po zmene spoločenských pomerov v Československu začal vo veľkom pestovať zeleninu. Na troskách bývalého jednotného roľníckeho
družstva zriadil zeleninárstvo, kde pestoval zeleninu nielen pre Košice.
Pritom na Slovensku to v posledných desaťročiach nie je v poľnohospodárskom odvetví vôbec jednoduché. Konkurencia i zmätok v
štátnych či európskych dotáciách robí z kedysi úplne prirodzeného odvetvia doslova boxerský ring.
Bojuje sa v ňom o trhy, dotácie i prežitie. Únava z večného zápasu i pohľad do rodného listu preto Pavla Bohuša definitívne presvedčili o
odchode na dôchodok a zeleninárstvo vymenil za splnenie sna.
„Myslím, že nastal čas odovzdať remeslo mladším, a tak som bez výčitiek svedomia prevádzku predal. Už som nechcel naháňať peniaze
ani ľudí, ale chcel sa venovať záľubám. Napokon som však prišiel na to, že okrem koníčkov a návštev lekárov mi ešte stále zostáva
pomerne veľa voľného času, ktorého zmysluplné naplnenie aj naďalej vidím v spojitosti s pôdou a rastlinkami. Tentoraz nie na jedenie,
ale na okrasu,“ pozýva nás majiteľ rozária na návštevu nevšednej záhrady.
Námet z Budapešti((piano))
Vysadiť rozárium a postarať sa oň nie je jednoduché, vyžaduje si odborný prístup i pomoc skúsených špecialistov.
„Pri založení ružovej záhrady v roku 2019 som mal šťastie na ľudí, ktorí mi pomohli. Vyskladala sa výborná partia, aj preto sa mi podarilo
vyhnúť chybám, ktorých sa možno dopustili inde. Pomohli mi znalci z košickej botanickej záhrady, ale aj zahraničia. Mal som svoje
predstavy, ale odborník z Maďarska mi ihneď na začiatku povedal, že sa ich musím vzdať. Rozárium má svoje pravidlá i zásady.
Samozrejme, existuje istá variabilita, ale rokmi odskúšané postupy majú svoj význam,“ vysvetľuje Bohuš a dodáva, že námet pre ich
rozárium vypracoval odborník z Budapešti.
Na prácu v rozáriu nie je sám. Stará sa oň spoločne s manželkou, keď treba urobiť niečo väčšie, pridajú sa priatelia či ďalší pomocníci.
Už od rána si ruže vyžadujú niekoľko dôležitých úkonov, závlahu, výživu i donekonečna trvajúcu tortúru odstrihovania ružových kvetov.
„Každý kvet musím v pravom momente odstrihnúť, aby sa krík nevysilil. Potom vynášam celé fúriky farebných lupeňov na kompost, ale
inak sa to nedá,“ hovorí hlavný záhradník rozária.
1 200 kríkov a 180 odrôd
Na Slovensku je niekoľko rozárií, najznámejšie je v Borovej hore či v arboréte Mlyňany pri Nitre. Sú veľké a krásne. Aj Botanická záhrada
UPJŠ v Košiciach má svoje rozárium.
To v Nižnej Myšli patrí medzi tie menšie, napriek tomu na rozlohe 1 200 metrov štvorcových tu rastie viac ako 1 200 ružových kríkov
pochádzajúcich z viac ako 180 odrôd.
Kvitnú postupne počas celého roka, a tak sa nedá povedať, koľko kvietkov naraz v záhrade kvitne. V čase najväčšieho rozkvetu ich môže
byť niekoľko desiatok tisíc.
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„Je to nádhera, keď kvitne a rozvoniava celá záhrada! Celý život som túžil robiť niečo, čo povznáša človeka, čo poteší mňa, ale aj tých
druhých. Pestujeme ruže celého spektra farieb, od netradičnej hnedej ruže Koko Loco, cez žlté, bordové, modré, fialové, biele, ružové až
po zelené ruže. Tá zelená zároveň patrí medzi naše najvzácnejšie ruže. Niektoré zakvitnú iba raz za rok, iné kvitnú celú sezónu. Sú pod
stálou chemickou ochranou, aby sa im vyhli škodcovia, vošky a podobne, aj preto z nich nerobíme ružový olej či iné produkty. Celé fúriky
odstrihnutých lupeňov preto musím na fúriku odvážať na kompost. Chvíľu mi to trvalo, kým som sa s tým vyrovnal, ale dnes to beriem už
ako každodennú rutinu,“ dodáva Pavel Bohuš.
Ruže nepredávajú, dávajú ich do kompostu
V rozáriu ruže nestrihajú a nepredávajú. Na stonke sú podľa pána Bohuša pre každého. Tie rezané z kvetinárstva iba pre jednotlivcov.
Všetky ruže v rozáriu sú presne členené a označené dokonalým informačným systémom, a tak prípadný návštevník môže okamžite zistiť,
k akej ruži privoniava alebo na akú sa práve pozerá.
„Motiváciou pre vysadenie rozária bolo urobiť si radosť a pracovať v ružovom sade. Ale načo by som sa obklopil tisícami kvetov, ak by z
nich nemali radosť aj iní? Preto sme sa s manželkou rozhodli rozárium od 19. júna sprístupniť aj verejnosti. Nebudeme mať síce
pravidelné otváracie hodiny, vstup bude možný podľa našich možností. Ak budeme doma, čo je vlastne takmer stále, tak návštevníci
vstúpia. Vstup bude možný aj po telefonickom dohovore, ale ľudia sa budú môcť ružami pokochať aj online. Záhony sníma osem kamier
a všetko bude naživo snímané aj prostredníctvom internetovej stránky www.rozariumubohusov.sk,“ dodáva s nemalou dávkou hrdosti v
hlase na moderný prístup poľnohospodársky inžinier na dôchodku.
Pestuje tisíce ruží, manželke daruje klince
Ruža nebola vždy len na pozeranie. Robili sa z nej čaje, džemy, parfumy či oleje. A čo teší na ružiach jej pestovateľa?
„Fascinuje ma, že ruža sprevádza človeka od nepamäti. Je to kráľovná kvetín, ktorá ako symbol sprevádza svetové kultúry. Má
nezastupiteľné miesto v umení. Skláňali sa pred ňou umelci, zvečňovali ju maliari, sochári, opisovali básnici a hudobníci skladali piesne.
Zatiaľ sme zozbierali 180 skladieb, ktoré budú tvoriť hudobný podmaz počas prehliadky rozária. Hudba sa zapne vo chvíli, keď k nám
vstúpi návštevník.“
Ruží je množstvo druhov. Niektoré sú historické s honosnými menami, iné sú moderné, šľachtené len v posledných desaťročiach. V
rozáriu sú okrem týchto aj mini ruže, parkové, kríkové, pôdopokryvné, popínavé, záhonové, čajohybridné, stromčekové či dokonca
romantické. Všetky sú spísané a vyobrazené v katalógu podľa svojho umiestnenia.
Samozrejme, aj manželia – pestovatelia majú svoje obľúbené ruže, no každú inej farby. Žltú preferuje manželka, trochu iný odtieň zasa
manžel. Zhodnú sa však na tom, že ruža je dokonalá a je kráľovnou kvetov. Ani pri záhonoch ruží však nezabudli na city či spomienky,
preto vo vybrané dni prídu na rad aj iné kvety.
„Ak chcem urobiť manželke radosť, alebo ju potešiť na sviatok či v iný deň, darujem jej úplne obyčajné, drobné klince. Sú to milé a
jednoduché kvety, ktoré potešia azda každého,“ dodáva.
Rozárium u Bohušov otvárajú v sobotu 19. júna 2021 o 10.00 hod. v Nižnej Myšli na Širokej 451, vstup je voľný.
Autor: Ľubomír Lehotský
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Krištáľové krídlo 2020: Skladateľka Ľubica Čekovská získala cenu po troch nomináciách
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21. 6. 2021 | Miriam Zsilleová
|
Za boj proti pandémii získali Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda virológ Boris Klempa a biochemik Pavol Čekan.
Ľubica Čekovská si preberá ocenenie v kategórii hudba. Foto TASR – Jakub Kotian
Bola trikrát nominovaná, včera však v kategórii Hudba získala Krištáľové krídlo, ktoré sa udeľuje každý rok významným osobnostiam v
deviatich kategóriách.
Krištáľové krídlo získali štyri ženy
Úspešná skladateľka Ľubica Čekovská dostala prestížnu cenu za svetovú premiéru novej opery Impresario Dotcom, ktorú uviedli v
skrátenej adaptovanej podobe v auguste 2020. Je to jej druhé dielo po opere Dorian Gray.
“Cítim sa tu ako doma,” povedala k počtu nominácii Čekovská, ktorá za najkrajšie kompozície označilo svojich dvoch synov.
Eva Gažová. Foto TASR - Jakub Kotian
Ľubica Čekovská bola jednou zo štyroch žien, ktoré včera pod holým nebom v priestoroch historického Šimák Zámku Pezinok získali
Krištáľové krídlo. Nominovaných bolo 41 osobností, z toho 11 žien.
V kategórii Filantropia vyhrala národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovenska pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením Eva
Gažová. Pri preberaní ceny poďakovala všetkých športovcom, ale hlavne rodičom športovcov a trénerom, ktorí by si na pódiu zaslúžili
stáť.
Krištálové krídlo 2020: víťazi a víťazky
Kategória Výtvarné umenie patrila manželom Jane Machatovej a Petrovi Machatovi, ktorí sú tvorcami autorského šperku od konca 90.
rokov. Ich tvorbu poznajú aj v medzinárodných galériách vo Viedni alebo Paríži a Slovensko úspešne reprezentovali na
najrenomovanejšom šperkárskom podujatí – Schmuck v Mníchove.
Peter Machata a Jana Machatová. Foto TASR - Jakub Kotian
Cenu v kategórii Hospodárstvo získal Pavol Jakubec, ktorý stojí za IDC Holding. Je to jedna z najväčších a najstabilnejších
potravinárskych firiem u nás, ktorá ani počas pandémie neprepúšťala a ľuďom nemeškali výplaty.
Kategóriu Šport vyhral Michal Martikán, ktorý je zároveň aj prvým mužom športovej histórie, ktorému sa podarilo získať medailu v
individuálnej disciplíne na piatich olympiádach za sebou. Cenu za neho prebral Richard Lintner.
Kategória Inovácie a startupy patrila mladému a talentovanému Martinovi Hermanovi, ktorý začal na vývoji rôznych aplikácií pracovať už
v 14 rokoch. Jeho firma Powerful Medical sa zaoberá vývojom „deep-tech“ technológií k diagnóze a liečbe kardiovaskulárnych ochorení.
Martin Herman s cenou v ruke vyzval všetkých prítomných, aby sa nechali zaočkovať.
Vyhral Peter Bebjak
Kategóriu Divadlo a audiovizuálne umenie vyhral herec, režisér, producent a scenárista Peter Bebjak, ktorý verí, že má najlepšie obdobie
stále pred sebou. V roku 2020 Slovenská filmová a televízna akadémia nominovala film Správa na Oscara. Veľký úspech zožal aj
televíznou minisériou Herec, ktorá mu priniesla nomináciu na prestížnu cenu Prix Europa.
Víťazi a víťazky Krištáľového krídla 2020.
K svojim postavám povedal, že žili v dobách nenávisti. Možno máme pocit, že sa tieto doby skončili, ale ako vnímam vyjadrenia politikov
a ľudí vo verejnom živote, stále pociťujem, že využívajú rétoriku nenávisti a vyvolávania strachu. Dúfam, že je to len touto dobou neistoty
a verím, že potom nastane doba akceptácie a doba rozumu, povedal s cenou v ruke Bebjak a zožal veľký potlesk.
Kategória Publicistika a literatúra priniesla Krištáľové krídlo literárnemu vedcovi, prekladateľa a vysokoškolskému pedagógovi Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Mariánovi Andričíkovi. Dostal ho za historicky prvý preklad jedného z
najvýznamnejších diel svetových diel Stratený raj od Johna Miltona.
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Krištáľové krídlo: Dve mimoriadne ceny
Porotcovia tento rok udelili dve mimoriadne ceny. Jednu získala Daniela Ostatníková, ktorá sa celoživotne venuje výskumu mozgu a jeho
funkciám, v posledných desaťročiach najmä téme autizmu. Po dlhých rokoch úsilia sa v roku 2020 situácia pohla dopredu a momentálne
sa na ministerstve zdravotníctva pracuje na diagnostických štandardoch pre toto ochorenie a na vzniku centier pre poruchy autistického
spektra na Slovensku. Rok 2020 je teda možné považovať za zlomový z pohľadu celkového vnímania a prístupu k ľuďom s autizmom na
Slovensku. Daniela Ostatníková dokázala motivovať mnoho ďalších, najmä mladých vedcov a lekárov, ktorí v jej diele pokračujú.
Profesorka Daniela Ostatníková si preberá Mimoriadnu cenu. Foto TASR – Jakub Kotian
Mimoriadne ocenenie dostal aj vysokoškolský profesor Karol Horák, dramatik, prozaik, literárny a divadelný vedec. Jeho hry uviedli
slovenské i zahraničné divadlá. V súčasnosti ešte stále aktívne i organizačne pracuje na Prešovskej univerzite. Krištáľové krídlo sa
udeľuje od roku 1997. Z dôvodu pandémie koronavírusu sa musel galavečer 24. ročníka Krištáľového krídla viackrát presunúť. Pôvodne
bol galavečer naplánovaný na 7. februára 2021. Organizátori už v minulosti odmietli, aby sa podujatie presunulo do online priestoru.
Autor: Miriam Zsilleová
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Zoznam hodnotení - SJ a literatúra - Britské a americné štúdiá - Filozofická fakulta UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach
"Objektívne hodnotenie o subjektívnych štátniciach a štúdiu"
Hodnotil/a 12.06.2021
Táto škola hodnotí štátnice, hlavne na katedre slovakistiky, subjektívne. Po prvom termíne slovenskej štátnice nám povedali, že sa to
vieme lepšie naučiť, a že určite nechceme E na diplome, takže nám ...dali FX. Pri odpovedaní skákali do reči a pýtali sa viaceré otázky,
pričom študent nestíhal dopovedať svoju tému. Študent by chcel hovoriť učivo aj sám ale skáču do reči, čo vyznieva ako keby študent
nevedel tému. Taktiež povedali po ohodnotení, že chcú aby študent vedel narovnako literatúru a gramatiku, pričom to nebolo napísané v
podmienkach hodnotenia a boli obsahovo neprimerane určené (Porovnanie kategórie času, priestoru a postáv v klasicizme a romantizme
a Súvetie). Takže aj keď študent povedal minimálne 65% z tém ale nemal vyrovnané poznatky z lit. a gram. tak dávali FX.
Navštevoval/a v období: od septembra 2017 do júna 2021
Hodnotil: Študent
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20. júna 2021
Share
20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: | | Spisiakoviny || Spisiakoviny || Spisiakoviny
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Lekárska fakulta UPJŠ po prvýkrát v histórii organizuje Letnú školu
Medici si zlepšia vedomosti a praktické zručnosti z nosných predmetov.
Do praktikární Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ) zasadli medici, a to aj napriek tomu, že
akademický rok sa chýli ku koncu. Počas leta sa zúčastnia Letnej školy, aby si osvojili základné praktické zručnosti z nosných predmetov,
o ktoré boli ukrátení počas dištančnej výučby.
„Študenti všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku dostali možnosť nadobudnúť a zdokonaliť si praktické
zručnosti a vedomosti z viacerých nosných predklinických a klinických predmetov formou mimoriadnych praktických cvičení
realizovaných mimo bežného semestra, aby si doplnili chýbajúce znalosti z praktickej výučby kvôli dištančnému štúdiu v období
pandémie ochorenia COVID-19 počas tohto akademického roka. Takáto forma štúdia sa na LF UPJŠ dosiaľ nerealizovala a pre
študentov je dobrovoľná, no záujem o ňu je veľký,“ uviedla hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.
Letná škola na Ústave histológie / LF UPJŠ
Študentov nižších ročníkov v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo čakajú praktické cvičenia z predmetov anatómia, histológia a
embryológia, biochémia, patologická anatómia, mikrobiológia a chirurgická a interná propedeutika.
„Zdalo sa nám, že u študentov hlavne nižších ročníkov na klinikách aj ústavoch chýbajú dôležité praktické zručnosti. Slovenskí či
zahraniční študenti, ktorí sa prihlásili na Letnú školu na náš Ústav histológie a embryológie, pociťujú nedostatky v práci s mikroskopom –
niektorí ani nevedeli, ako ho zapnúť a ako s ním narábať. Praktické cvičenia sme pre nich pripravili preto, aby sme ich lepšie pripravili na
prezeranie a diagnostiku preparátov počas tretieho ročníka na patologickej anatómii,“ skonštatovala prednostka Ústavu histológie a
embryológie Eva Mechírová.
Letná škola odštartovala tento týždeň práve na Ústave histológie a embryológie. Na praktické cvičenia sa prihlásilo vyše 60 medikov.
Študenti ocenili aj priamy kontakt so spolužiakmi a pedagógmi:
„Cez počítač sa to naozaj nedalo iba sedieť celý deň. Teraz už máme bližší kontakt s učiteľmi a vedia nám lepšie všetko vysvetliť, aj tomu
rozumieme. Už sa postupne spoznávame,“ povedala študentka Zuzana Dienešová.
Komentáre
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Kolíková má podľa politologičky potenciál dynamickej líderky Za ľudí, Šeliga sa zas vyznačuje diplomaciou
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, Vydavateľ: I.N.P. s.r.o., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 4.9 tis. GRP: 0,11 OTS: 0,00 AVE: 274,09 Eur

Zdieľať
20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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REMIŠOVÁ sa hrá na “mŕtveho chrobáka.” Takéto správanie môže stranu definitívne pochovať, uviedla politologička
20. 6. 2021, 13:19, Zdroj: parlamentnelisty.sk
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Twitter
Strana Za ľudí: Zdroj: (FB Za ľudí)
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany Za ľudí. Poslanec Národnej
rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru SITA to uviedla politologička
Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž
netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike Remišovej.
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička. Kolíková
je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa nesúhlasu a
otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila Dulinová
Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu. „Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje
zakladateľovi Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali. Na otázku
agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala, že to bude
viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou nálože, ktorá
môže stranu definitívne pochovať“.
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“. „Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či
nového predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Tags
Autor: SITA
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Cez víkend sa nudiť nebudete! Pozrite sa, čo môžete robiť v Košiciach
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Aj najbližší víkend (19. a 20. 6.) nás čaká v Košiciach niekoľko podujatí.
Zdroj: TASR
Aj tento víkend máte v Košiciach viacero možností ako stráviť voľný čas. Núdza nebude ani o zaujímavé podujatia.
Čo sa preberalo na krízovom štábe? V lete NECESTOVAŤ do zahraničia, obnovenie KARANTÉNY!
Hurá k vode
Ako inak stráviť tropický víkend ak nie pri vode? Okrem prírodných vodných plôch už môžete vyraziť aj na kúpalisko a zaplávať si v
bazéne. V piatok (18. 6.) totiž v Košiach otvorili kúpalisko Rumanova. Otvorené je každý deň od 9.00 do 19.00 hod.
Na nedeľu prichystalo kúpalisko aj prvú letnú akciu LIVE MUSIC so známymi DJ-mi. K opaľovaniu a kúpaniu vám tak bude celý deň hrať
hudba.
Výstava bonsajov
V košickej Botanickej záhrade UPJŠ sa od piatku (18. 6.) koná výstava bonsajov, ktorá potrvá do nedele 20. júna. Na výstave návštevníci
uvidia okolo 60 drevín z našich lesov aj pôvodom z celého sveta. Súčasťou výstavy bude poradenská činnosť a predaj izbových aj
vonkajších bonsajov a príslušenstva, ktoré je potrebné k ich pestovaniu a ošetrovaniu.
Výstava prebieha vo vstupných priestoroch botanickej záhrady. Vstupné pre dospelých stojí 3 eurá, zľavnené (žiaci, študenti
dôchodcovia) 2 eurá. Deti do 6 rokov majú vstup zdarma.
piatok, sobota, nedeľa, od 9.00 do 17.00 hod., Mánesova 23
Swap rastlín
V sobotu (19. 6.) sa v košickej Tabačke koná SWAP rastlín (výmena rastlín). Určená je pre každého kto si chce obohatiť svoju zbierku
rastlín. Priniesť môžete rastliny v celku v kvetináči (izbové, záhradné) alebo odrezky s koreňmi. Rastliny musia byť zdravé bez chorôb a
škodcov, a ak je to možné, k prineseným rastlinám napíšte krátky popis.
Podujatie sa uskutoční v rámci otvorenia Fabrik Space. Vstup je voľný.
sobota, od 14.00 hod., Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2
Deň otcov
Detská železnica
Košická detská historická železnica si na nedeľu 20. júna pripravila špeciálne prekvapenie pri príležitosti Dňa otcov. Každý otec a starý
otec cestuje v sprievode dieťaťa za detský lístok.
odchody z Čermeľa: 8:20, 9:40, 11:20, 13:40, 15:20, 16:40
odchody z Alpinky: 8:55, 10:20, 12:00, 14:20, 16:00, 18:00
Športový areál
Pre oteckov si pripravili špeciálnu akciu aj v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej. V nedeľu budú mať vstup zdarma. Tešiť sa môžete na
kopec zábavy aj úplne nové atrakcie.
Schlaďte sa v kine
Ak budete mať dosť tropických teplôt a slnka, môžete sa ísť schladiť do košických kinosál. Kino Úsmev cez víkend premietne filmy Undine
(sobota a nedeľa o 18.00 hod.) a Cruella (sobota o 20.00 hod.).
Pestrú plejádu hraných aj animovaných filmov ponúknu cez víkend aj multikiná Cinemax v OC Optima a Ster Century Cinemas v OC
Galéria. Stačí si len vybrať.
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Aktuálne správy zo Slovenska
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Najlepšia zo Slovenska! Košická univerzita si polepšila v medzinárodnom rebríčku
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Rebríček hodnotil 1 300 univerzít z celého sveta. Ktoré miesto obsadila košická UPJŠ?
Zdroj: TASR/František Iván
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý hodnotí
celkovo 1 300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít.
Polepšila si
Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu.
V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).
Chýbajúca podpora
„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák.
V mene výskumne orientovaných univerzít zároveň Sovák upozornil vládu a ministerstvo školstva, že „bez náležitej podpory tých, ktorí
dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať“.
Ďalšie univerzity
Druhé najlepšie umiestnenie spomedzi slovenských univerzít dosiahla Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku 651.
– 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v Žiline
(UNIZA) sú na 801. – 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. – 1200. pozícii.
Zdroj: TASR
Autor: Global24 s.r.o.
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Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika chystajú tradičnú výstavu bonsajov
18. 6. 2021, 8:22, Zdroj: skolske.sk
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Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, v súvislosti s protipandemickými opatreniami
ju preložili na neskorší termín.
Košice 18. júna (TASR) - Prvá tohtoročná výstava v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude venovaná
bonsajom, sprístupnená bude od piatka do nedele. TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.
Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, v súvislosti s protipandemickými opatreniami
ju preložili na neskorší termín.
„Ide už o 11. ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej návštevníci budú môcť uvidieť viac okolo 60
drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ povedal riaditeľ botanickej záhrady Pavol Mártonfi. Súčasťou
výstavy bude okrem iného aj poradenská činnosť.
Trojdňová výstava pod názvom Cassovia Bonsai bude sprístupnená počas najbližších troch dní v časoch od 9:00 do 17:00 vo vstupných
priestoroch administratívnej budovy botanickej záhrady na Mánesovej ulici.
„Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri
vstupe do areálu a obmedzené kapacity pri parkovaní,“ dodal Mártonfi. Zároveň prosí o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a
dodržiavanie všetkých platných protipandemických opatrení.
Autor: TASR
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Kamdomesta: Veľká šou s Ujom Ľubom v…
18. 6. 2021, 7:53, Zdroj: kamdomesta.sk

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

Užívateľov za deň: 1.8 tis. GRP: 0,04 OTS: 0,00 AVE: 220,38 Eur

Kúpiť lístok
V rámci série Letných koncertov v Botanickej záhrade v Košiciach prinášame do tohto nádherného exteriérového priestoru koncert
obľúbeného popuráneho detského zabávača Uja Ľuba. Ujo Ľubo si pre deti pripraví rozprávočku, roztancuje detičky počas minidiskotéky
a všetky deti potešia maskoty, tvorivá dielnička a nafukovacie hrady (v cene vstupného). Pozrieť si budete môcť aj miniZOO v areáli
botanickej záhrady. Program odporúčame pre detičky vo veku od 3 do 10 rokov. Príďte poriadne zabaviť v príjemnej atmosfére a
krásnom prostredí botanickej záhrady, určite nebudete ľutovať.
Každá osoba, dospelý aj dieťa bezohľadu na vek musí mať platnú vstupenku.
Miesto konania
29. 08. 2021 Nedeľa 16:00 Košice Botanická záhrada UPJŠ
29. 08. 2021 Nedeľa 16:00
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20. 6. 2021, 15:35, Zdroj: tpn.sk

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

Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 1.4 tis. GRP: 0,03 OTS: 0,00 AVE: 105,84 Eur

20.06.2021 15:35
Obaja kandidáti sa netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike Remišovej.
20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tak Šeliga,
ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké „Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na
svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane
pokračoval,“ myslí si politologička. Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku
tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a
dynamickou predsedníčkou,“ priblížila Dulinová Bzdilová. Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do
tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na spoluprácu. „Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa
spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi Andrejovi Kiskovi,“ doplnila. Situácia v strane je napätá V strane Za ľudí
momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu nespokojnej časti Za
ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali. Na otázku agentúry SITA, či to môže
to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala, že to bude viesť nielen k nárastu
nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou nálože, ktorá môže stranu definitívne
pochovať“. Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna
oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu.
Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke
strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho chrobáka“. „Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého
únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: www.hlohovecko.sk
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Dištančné vyučovanie je pre lekárske fakulty dlhodobo neprijateľné, hovorí dekan košickej lekárskej fakulty Daniel Pella.
Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach začala Letná škola. Študenti všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku
dostali možnosť nadobudnúť a zdokonaliť si praktické zručnosti a vedomosti z viacerých nosných predklinických a klinických predmetov
formou mimoriadnych praktických cvičení, ktoré sa realizujú mimo bežného semestra, aby si doplnili chýbajúce znalosti z praktickej
výučby kvôli dištančnému štúdiu v období pandémie ochorenia Covid-19 počas tohto akademického roka.
Hovorkyňa lekárskej fakulty Jaroslava Oravcová informovala, že takáto forma štúdia sa dosiaľ nerealizovala. „Pre študentov je
dobrovoľná, no záujem o ňu je veľký. Letná škola odštartovala tento týždeň na Ústave histológie a embryológie, kde sa na praktické
cvičenia prihlásilo vyše šesťdesiat medikov. Ako konštatovali účastníci prvých cvičení, učiť sa za počítačom a sedieť pri mikroskope sú
dve odlišné situácie a vidieť reálne preparáty nič nenahradí - rovnako ako živý kontakt s pedagógmi a spolužiakmi,“ uviedla Oravcová.
Aj klinické predmety
V júni, júli a auguste absolvujú prváci, druháci a tretiaci študujúci všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku praktické
cvičenia na piatich teoretických ústavoch z predmetov anatómia, histológia a embryológia, patologická anatómia, biochémia a
mikrobiológia.
Vzhľadom na záujem študentov pribudnú aj praktické cvičenia z niektorých klinických predmetov. Tretiaci študujúci Všeobecné lekárstvo
a General Medicine sa môžu zúčastniť výučby predmetov chirurgická propedeutika na I. a II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP a
interná propeduetika, pričom cvičenia sa uskutočnia na I., II. a IV. internej klinike UPJŠ LF a UNLP a I. a II. kardiologickej klinike UPJŠ
LF a VUSCH, a.s.
„Letná škola počíta aj so študentami Zubného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku. Prváci až tretiaci môžu absolvovať cvičenia z
predklinického zubného lekárstva a študenti štvrtého a piateho ročníka absolvujú klinické zubné lekárstvo na I. stomatologickej klinike
UPJŠ LF a UNLP Košice a Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémie Košice, n.o.,“ objasnila Oravcová.
Podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., je cieľom tejto špeciálnej prezenčnej výučby umožniť
študentom osvojiť si základné praktické vedomosti z dôležitých predmetov, o ktoré boli ukrátení pri dištančnej výučbe počas zimného a
letného semestra.
„Učiť medicínu a ďalšie zdravotnícke odbory dištančnou formou je nesmierne náročné pre pedagógov aj študentov - zvlášť pri realizácii
praktickej výučby. Naši študenti sa v nižších ročníkoch potrebujú detailne zoznámiť napríklad s anatómiou ľudského tela,
mikroskopovaním a rozlišovaním histologických preparátov a vo vyšších ročníkoch je nevyhnutný ich kontakt s pacientmi v rámci klinickej
výučby. Zatiaľ čo študenti vyšších ročníkov mohli vzhľadom na udelenie vládnej výnimky od februára absolvovať prezenčne aspoň
praktickú výučbu, nižšie ročníky navštevovali školu iba prvý týždeň v letnom semestri. Obzvlášť to pocítili najmä prváci, ktorí stihli sotva
‚ochutnať‘ nový systém vysokoškolskej výučby a už sa presunuli z praktikární k domácim počítačom,“ zhodnotil vývoj dekan Pella.
Dištančné vyučovanie je podľa neho pre lekárske fakulty dlhodobo neprijateľné. „Chceme urobiť maximum preto, aby mohli naši študenti
získať potrebné vedomosti. Letná škola im má pomôcť doplniť znalosti a praktické zručnosti a mňa veľmi teší, že medici oceňujú túto
našu ústretovosť, pretože v naozaj v hojnom počte využijú príležitosť, ktorú sme im ponúkli. Na jednotlivé predmety sa prihlásili desiatky
záujemcov, na cvičenia z anatómie dokonca vyše 260 medikov,“ dodal dekan.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa platných protipandemických nariadení.
Autor: mt, mt
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Dnes v kategórii: Slovensko pred 2 hod. 0
Obaja kandidáti sa netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike Remišovej.
20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej.
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval," myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou," priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi," doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať".
DOPORUČUJEME PREČÍTAŤ TIEŽ
Situácia v polícii je výsledkom pôsobenia nominantov bývalej vlády, tvrdí Gábor Grendel
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka".
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu," uzavrela Dulinová Bzdilová.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
PREDOŠLÝ ČLÁNOK
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Správy 20.6.2021 Sita Poslať
20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: FinReport.sk
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: Peter Gašparík
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20. júna 2021
20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Slovensko bude možno platiť do spoločného rozpočtu NATO viac, minister Naď odhaduje sumu na 15 miliónov
19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko bude možno platiť viac do spoločného rozpočtu Severoat...
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: adminAktualizovane
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Viac k témam: voličské preferencie
Zdroj: Webnoviny.sk – Kolíková má podľa politologičky potenciál dynamickej líderky Za ľudí, Šeliga sa zas vyznačuje diplomaciou © SITA
Všetky práva vyhradené.
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: Peter Gašparík
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20. 6. 2021, 16:35
0Zdieľať na Facebook
20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: Martin Ruščanský
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Povzbudivé umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022
@ Aktuálne -> Školstvo Jun 18 2021 - 06:28 GMT
Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings, hodnotiaci celkovo 1300 univerzít z celého sveta, zaradil Univerzitu
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na pozíciu 601.-650., čo je najlepším umiestnením spomedzi hodnotených slovenských univerzít. V
rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa v rámci hodnotenia zohľadňuje akademická
reputácia (40 %), podiel študentov na akademika (20 %), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 %), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 %), pomer počtu zahraničných študentov (5 %) a zahraničných zamestnancov (5 %).
Oproti minuloročnému umiestneniu UPJŠ (651.-700.) sa jedná o výrazný posun vpred. Ďalšími hodnotenými slovenskými univerzitami sú
Univerzita Komenského (651.-700.), Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v
Žiline, ktoré sa umiestnili na 801.-1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa umiestnila na 1001.-1200. mieste.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala aj Univerzita Palackého v Olomouci.
Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global
Universities Ranking si v medziročnom porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to
celkovým 1148. miestom na svete. Hodnotenie rankingu URAP - University Ranking by Academic Performance, ktorý vyhodnocuje
univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, poukázalo na popredné umiestnenie UPJŠ medzi slovenskými
univerzitami. Univerzita sa v hodnotení 2019/2020 umiestnila na druhej pozícii v rámci celkovo ôsmich slovenských univerzít a v
hodnotení 2020/2021 zaujala univerzita 1351. miesto vo svete a 3. miesto v SR.
„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt. Posun na pozíciu 601.-650. je motiváciou i ocenením každodennej námahy našich akademikov. Zároveň si dovoľujem, v mene
výskumne orientovaných univerzít, upozorniť vládu SR a MŠVVaŠ SR, že bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej
medzinárodnej konkurencii reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol
Sovák, CSc.
Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach
Celý rebríček QS World University Rankings nájdete na:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Viac k témam: voličské preferencie
Zdroj: Webnoviny.sk – Kolíková má podľa politologičky potenciál dynamickej líderky Za ľudí, Šeliga sa zas vyznačuje diplomaciou © SITA
Všetky práva vyhradené.
Autor: spravodajstvo
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: SITA
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: editor || editor
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
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Slovensko , Správy
20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: SITA
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tak Šeliga,
ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička. Kolíková
je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa nesúhlasu a
otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila Dulinová
Bzdilová. Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj
na spoluprácu. „Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje
zakladateľovi Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali. Na otázku
agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala, že to bude
viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou nálože, ktorá
môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“. „Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či
nového predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: Super User || Written | | Super User || Super User
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Kolíková má podľa politologičky potenciál dynamickej líderky Za ľudí, Šeliga sa zas vyznačuje diplomaciou
Červen 20, 2021
Správy
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a Juraj Šeliga. Foto: Koláž WBN
20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
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2021-06-20
WhatsApp
20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
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admin Leave a Comment on Kolíková má podľa politologičky potenciál dynamickej líderky Za ľudí, Šeliga sa zas vyznačuje diplomaciou
20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: admin || admin
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: Peter Gašparík
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: Peter Gašparík
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20.6.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany
Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru
SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .
Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké
„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.
Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.
Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.
„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.
Situácia v strane je napätá
V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.
Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.
Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi
Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.
„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.
Autor: Peter Gašparík
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Zoznam hodnotení - SJ a literatúra - Britské a americné štúdiá - Filozofická fakulta UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach
"Objektívne hodnotenie o subjektívnych štátniciach a štúdiu"
Hodnotil/a 12.06.2021
Táto škola hodnotí štátnice, hlavne na katedre slovakistiky, subjektívne. Po prvom termíne slovenskej štátnice nám povedali, že sa to
vieme lepšie naučiť, a že určite nechceme E na diplome, takže nám ...dali FX. Pri odpovedaní skákali do reči a pýtali sa viaceré otázky,
pričom študent nestíhal dopovedať svoju tému. Študent by chcel hovoriť učivo aj sám ale skáču do reči, čo vyznieva ako keby študent
nevedel tému. Taktiež povedali po ohodnotení, že chcú aby študent vedel narovnako literatúru a gramatiku, pričom to nebolo napísané v
podmienkach hodnotenia a boli obsahovo neprimerane určené (Porovnanie kategórie času, priestoru a postáv v klasicizme a romantizme
a Súvetie). Takže aj keď študent povedal minimálne 65% z tém ale nemal vyrovnané poznatky z lit. a gram. tak dávali FX.
Navštevoval/a v období: od septembra 2017 do júna 2021
Hodnotil: Študent
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Lekárska fakulta UPJŠ po prvýkrát v histórii organizuje Letnú školu
Medici si zlepšia vedomosti a praktické zručnosti z nosných predmetov.
Do praktikární Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ) zasadli medici, a to aj napriek tomu, že
akademický rok sa chýli ku koncu. Počas leta sa zúčastnia Letnej školy, aby si osvojili základné praktické zručnosti z nosných
predmetov, o ktoré boli ukrátení počas dištančnej výučby.
„Študenti všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku dostali možnosť nadobudnúť a zdokonaliť si praktické
zručnosti a vedomosti z viacerých nosných predklinických a klinických predmetov formou mimoriadnych praktických cvičení
realizovaných mimo bežného semestra, aby si doplnili chýbajúce znalosti z praktickej výučby kvôli dištančnému štúdiu v období
pandémie ochorenia COVID-19 počas tohto akademického roka. Takáto forma štúdia sa na LF UPJŠ dosiaľ nerealizovala a pre
študentov je dobrovoľná, no záujem o ňu je veľký,“ uviedla hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.
Letná škola na Ústave histológie / LF UPJŠ
Študentov nižších ročníkov v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo čakajú praktické cvičenia z predmetov anatómia, histológia a
embryológia, biochémia, patologická anatómia, mikrobiológia a chirurgická a interná propedeutika.
„Zdalo sa nám, že u študentov hlavne nižších ročníkov na klinikách aj ústavoch chýbajú dôležité praktické zručnosti. Slovenskí či
zahraniční študenti, ktorí sa prihlásili na Letnú školu na náš Ústav histológie a embryológie, pociťujú nedostatky v práci s mikroskopom –
niektorí ani nevedeli, ako ho zapnúť a ako s ním narábať. Praktické cvičenia sme pre nich pripravili preto, aby sme ich lepšie pripravili na
prezeranie a diagnostiku preparátov počas tretieho ročníka na patologickej anatómii,“ skonštatovala prednostka Ústavu histológie a
embryológie Eva Mechírová.
Letná škola odštartovala tento týždeň práve na Ústave histológie a embryológie. Na praktické cvičenia sa prihlásilo vyše 60 medikov.
Študenti ocenili aj priamy kontakt so spolužiakmi a pedagógmi:
„Cez počítač sa to naozaj nedalo iba sedieť celý deň. Teraz už máme bližší kontakt s učiteľmi a vedia nám lepšie všetko vysvetliť, aj tomu
rozumieme. Už sa postupne spoznávame,“ povedala študentka Zuzana Dienešová.
Komentáre
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Rebríček hodnotil 1 300 univerzít z celého sveta. Ktoré miesto obsadila košická UPJŠ?
Zdroj: TASR/František Iván
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý hodnotí
celkovo 1 300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít.
Polepšila si
Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu.
V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).
Chýbajúca podpora
„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák.
V mene výskumne orientovaných univerzít zároveň Sovák upozornil vládu a ministerstvo školstva, že „bez náležitej podpory tých, ktorí
dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať“.
Ďalšie univerzity
Druhé najlepšie umiestnenie spomedzi slovenských univerzít dosiahla Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku 651.
– 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v Žiline
(UNIZA) sú na 801. – 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. – 1200. pozícii.
Zdroj: TASR
Autor: Global24 s.r.o.
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Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika chystajú tradičnú výstavu bonsajov
Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, v súvislosti s protipandemickými opatreniami
ju preložili na neskorší termín.
Košice 18. júna (TASR) - Prvá tohtoročná výstava v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude venovaná
bonsajom, sprístupnená bude od piatka do nedele. TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.
Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, v súvislosti s protipandemickými opatreniami
ju preložili na neskorší termín.
„Ide už o 11. ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej návštevníci budú môcť uvidieť viac okolo 60
drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ povedal riaditeľ botanickej záhrady Pavol Mártonfi.
Súčasťou výstavy bude okrem iného aj poradenská činnosť.
Trojdňová výstava pod názvom Cassovia Bonsai bude sprístupnená počas najbližších troch dní v časoch od 9:00 do 17:00 vo vstupných
priestoroch administratívnej budovy botanickej záhrady na Mánesovej ulici.
„Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri
vstupe do areálu a obmedzené kapacity pri parkovaní,“ dodal Mártonfi. Zároveň prosí o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a
dodržiavanie všetkých platných protipandemických opatrení.
Autor: TASR
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Dištančné vyučovanie je pre lekárske fakulty dlhodobo neprijateľné, hovorí dekan košickej lekárskej fakulty Daniel Pella.
Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach začala Letná škola. Študenti všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom aj anglickom
jazyku dostali možnosť nadobudnúť a zdokonaliť si praktické zručnosti a vedomosti z viacerých nosných predklinických a klinických
predmetov formou mimoriadnych praktických cvičení, ktoré sa realizujú mimo bežného semestra, aby si doplnili chýbajúce znalosti z
praktickej výučby kvôli dištančnému štúdiu v období pandémie ochorenia Covid-19 počas tohto akademického roka.
Hovorkyňa lekárskej fakulty Jaroslava Oravcová informovala, že takáto forma štúdia sa dosiaľ nerealizovala. „Pre študentov je
dobrovoľná, no záujem o ňu je veľký. Letná škola odštartovala tento týždeň na Ústave histológie a embryológie, kde sa na praktické
cvičenia prihlásilo vyše šesťdesiat medikov. Ako konštatovali účastníci prvých cvičení, učiť sa za počítačom a sedieť pri mikroskope sú
dve odlišné situácie a vidieť reálne preparáty nič nenahradí - rovnako ako živý kontakt s pedagógmi a spolužiakmi,“ uviedla Oravcová.
Aj klinické predmety
V júni, júli a auguste absolvujú prváci, druháci a tretiaci študujúci všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku praktické
cvičenia na piatich teoretických ústavoch z predmetov anatómia, histológia a embryológia, patologická anatómia, biochémia a
mikrobiológia.
Vzhľadom na záujem študentov pribudnú aj praktické cvičenia z niektorých klinických predmetov. Tretiaci študujúci Všeobecné lekárstvo
a General Medicine sa môžu zúčastniť výučby predmetov chirurgická propedeutika na I. a II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP a
interná propeduetika, pričom cvičenia sa uskutočnia na I., II. a IV. internej klinike UPJŠ LF a UNLP a I. a II. kardiologickej klinike UPJŠ
LF a VUSCH, a.s.
„Letná škola počíta aj so študentami Zubného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku. Prváci až tretiaci môžu absolvovať cvičenia z
predklinického zubného lekárstva a študenti štvrtého a piateho ročníka absolvujú klinické zubné lekárstvo na I. stomatologickej klinike
UPJŠ LF a UNLP Košice a Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémie Košice, n.o.,“ objasnila Oravcová.
Podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., je cieľom tejto špeciálnej prezenčnej výučby
umožniť študentom osvojiť si základné praktické vedomosti z dôležitých predmetov, o ktoré boli ukrátení pri dištančnej výučbe počas
zimného a letného semestra.
„Učiť medicínu a ďalšie zdravotnícke odbory dištančnou formou je nesmierne náročné pre pedagógov aj študentov - zvlášť pri realizácii
praktickej výučby. Naši študenti sa v nižších ročníkoch potrebujú detailne zoznámiť napríklad s anatómiou ľudského tela,
mikroskopovaním a rozlišovaním histologických preparátov a vo vyšších ročníkoch je nevyhnutný ich kontakt s pacientmi v rámci klinickej
výučby. Zatiaľ čo študenti vyšších ročníkov mohli vzhľadom na udelenie vládnej výnimky od februára absolvovať prezenčne aspoň
praktickú výučbu, nižšie ročníky navštevovali školu iba prvý týždeň v letnom semestri. Obzvlášť to pocítili najmä prváci, ktorí stihli sotva
‚ochutnať‘ nový systém vysokoškolskej výučby a už sa presunuli z praktikární k domácim počítačom,“ zhodnotil vývoj dekan Pella.
Dištančné vyučovanie je podľa neho pre lekárske fakulty dlhodobo neprijateľné. „Chceme urobiť maximum preto, aby mohli naši
študenti získať potrebné vedomosti. Letná škola im má pomôcť doplniť znalosti a praktické zručnosti a mňa veľmi teší, že medici oceňujú
túto našu ústretovosť, pretože v naozaj v hojnom počte využijú príležitosť, ktorú sme im ponúkli. Na jednotlivé predmety sa prihlásili
desiatky záujemcov, na cvičenia z anatómie dokonca vyše 260 medikov,“ dodal dekan.
Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa platných protipandemických nariadení.
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