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Výzva Združenia V7: Zmeňme slovenské vysoké školstvo!  
  27. 9. 2021, 13:06, Zdroj: stuba.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Sovák, Rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Užívateľov za deň: 26.3 tis. GRP: 0,58 OTS: 0,01 AVE: 622 Eur 

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít V7 dnes vydalo výzvu „Zmeňme slovenské vysoké školstvo!“. Hlási sa v nej k
potrebe radikálnych zmien vysokoškolského prostredia, k diverzifikácii vysokých škôl podľa celosvetovo akceptovaných kritérií, vrátane
kritérií excelentnosti. Združenie, ktorého členom je aj STU, tiež žiada dôslednú zmenu financovania vysokých škôl podľa výsledkov
objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti.

Združenie V7 vyjadruje nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich
manažérske prvky riadenia z úrovne univerzity, budú kroky, ktoré navrhuje, silným impulzom ku kvalitatívnej zmene vysokoškolského
prostredia na Slovensku so zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy ako hlavných historických atribútov
univerzít v zmysle humboldtizmu.

Celý text Výzvy:

Výzva Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít V7

Zmeňme slovenské vysoké školstvo!

Slovenská verejnosť od vysokých škôl oprávnene očakáva líderstvo v oblasti vedy, výskumu, inovácií, no i vo vzdelanosti či v širšom
kontexte kultúry spoločnosti ako takej. Uvedomujúc si našu zodpovednosť, predkladáme vlastnú predstavu nevyhnutných zmien v oblasti
VŠ.

Vysokoškolské prostredie potrebuje radikálne zmeny, ku ktorým sa hlásime a budeme ich aktívnymi nositeľmi a presadzovateľmi. Sme
presvedčení, že to, čo slovenské vysoké školstvo potrebuje predovšetkým, je akceptovanie toho, že nie všetky vysoké školy plnia a majú
plniť rovnaké úlohy. Bez legislatívne ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete bude prostredie
slovenského vysokého školstva prekračovať na mieste tak, ako doteraz. Stanovme relevantné kritériá na vyčlenenie excelentných
inštitúcií plniacich úlohy v národnom záujme – bez ohľadu na veľkosť či medzinárodný výtlak v oblasti výskumu existujú „spoločensky
špecificky orientované“ vysoké školy plniace významnú úlohu v oblastiach síce minoritných, ale v spoločnosti nezastupiteľných. Takými
sú najmä umelecké školy či špecificky zamerané kompaktné univerzity s prirodzene hegemónnym postavením vo svojej oblasti
vzdelávania a výskumu.

Rovnako sme presvedčení, že jedinou cestou k objektívnej diverzifikácii slovenských vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií
excelentnosti, ale aj národných špecifík a spoločensky žiadaných zameraní. Ich plnenie vyhodnotí medzinárodná evaluácia tvorivej
činnosti na podobných princípoch, na akých ju absolvovala Slovenská akadémia vied.

Požadujeme, aby ruka v ruke nasledovala dôsledná zmena financovania vysokých škôl podľa takej metodiky rozpisu štátnej dotácie na
vysoké školstvo, ktorá bude ako vstupy uplatňovať práve výsledky objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti. Jej súčasťou by mal byť
balík určený výlučne pre excelentné pracoviská a pre pracoviská plniace nezastupiteľné úlohy národného významu v oblasti vedy,
umenia či špecifických spoločenských činností a potrieb. Zároveň by sa malo upraviť aj financovanie „edukatívne“ zameraných vysokých
škôl s dôrazom na kvalitu. Práve edukatívne vysoké školy by mali plniť požiadavky aktuálnej spoločenskej objednávky z oblasti priemyslu
či verejnej správy, kým špičkové výskumné univerzity by sa mali zamerať na medzinárodnú kompetitívnosť v oblasti vedy a techniky,
plniac tak iné poslanie, ktoré od nich spoločnosť oprávnene očakáva, ako aj participovať na riešení tých najzložitejších úloh praxe.

V tejto súvislosti však dôrazne odmietame snahu niektorých súkromných vysokých škôl dosiahnuť (čo i len čiastočné) financovanie ich
činnosti zo štátneho rozpočtu. Chápeme, že aj súkromné vysoké školy majú ambíciu poskytovať vzdelávanie pre rôzne ekonomicky
zamerané skupiny obyvateľstva, avšak taktiež vnímame, že ich prvoradou snahou je per definitionem snaha o dosiahnutie zisku pre
svojich majiteľov. Nevidíme v ponuke súkromných škôl také zamerania štúdia, ktoré nedokážu zabezpečiť verejné, resp. štátne vysoké
školy na lepšej úrovni.

Vyjadrujeme nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich manažérske prvky
riadenia z úrovne univerzity, budú nami navrhované kroky silným impulzom ku kvalitatívnej zmene nášho vysokoškolského prostredia so
zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy ako hlavných historických atribútov univerzít v zmysle humboldtizmu.

Sme pripravení ísť iniciatívne príkladom pri dosahovaní nastolených cieľov a vyzývame rezortné ministerstvo, a vzhľadom na
celospoločenský význam tejto témy aj vládu Slovenskej republiky a premiéra Slovenskej republiky, aby nám pomohli naplniť našu
úprimnú snahu o zmeny v slovenskom vysokom školstve.

Bratislava, Nitra, Žilina, Košice 27. 9. 2021

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
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prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Posledná zmena: 27.09.2021

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5
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Výzva V7: Zmeňme slovenské vysoké školstvo!  
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Bratislava, Nitra, Žilina, Košice 27. 9. 2021: Slovenská verejnosť od vysokých škôl oprávnene očakáva líderstvo v oblasti vedy, výskumu,
inovácií, no i vo vzdelanosti či v širšom kontexte kultúry spoločnosti ako takej. Uvedomujúc si našu zodpovednosť, predkladáme vlastnú
predstavu nevyhnutných zmien v oblasti VŠ.

27. 09. 2021 14.39 hod.

Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

Vysokoškolské prostredie potrebuje radikálne zmeny, ku ktorým sa hlásime a budeme ich aktívnymi nositeľmi a presadzovateľmi. Sme
presvedčení, že to, čo slovenské vysoké školstvo potrebuje predovšetkým, je akceptovanie toho, že nie všetky vysoké školy plnia a majú
plniť rovnaké úlohy. Bez legislatívne ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete bude prostredie
slovenského vysokého školstva prekračovať na mieste tak ako doteraz. Stanovme relevantné kritériá na vyčlenenie excelentných
inštitúcií plniacich úlohy v národnom záujme – bez ohľadu na veľkosť či medzinárodný výtlak v oblasti výskumu existujú „spoločensky
špecificky orientované“ vysoké školy plniace významnú úlohu v oblastiach síce minoritných, ale v spoločnosti nezastupiteľných. Takými
sú najmä umelecké školy či špecificky zamerané kompaktné univerzity s prirodzene hegemónnym postavením vo svojej oblasti
vzdelávania a výskumu.

Rovnako sme presvedčení, že jedinou cestou k objektívnej diverzifikácii slovenských vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií
excelentnosti, ale aj národných špecifík a spoločensky žiadaných zameraní. Ich plnenie vyhodnotí medzinárodná evaluácia tvorivej
činnosti na podobných princípoch, na akých ju absolvovala Slovenská akadémia vied.

Požadujeme, aby ruka v ruke nasledovala dôsledná zmena financovania vysokých škôl podľa takej metodiky rozpisu štátnej dotácie na
vysoké školstvo, ktorá bude ako vstupy uplatňovať práve výsledky objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti. Jej súčasťou by mal byť
balík určený výlučne pre excelentné pracoviská a pre pracoviská plniace nezastupiteľné úlohy národného významu v oblasti vedy,
umenia či špecifických spoločenských činností a potrieb. Zároveň by sa malo upraviť aj financovanie „edukatívne“ zameraných vysokých
škôl s dôrazom na kvalitu. Práve edukatívne vysoké školy by mali plniť požiadavky aktuálnej spoločenskej objednávky z oblasti priemyslu
či verejnej správy, kým špičkové výskumné univerzity by sa mali zamerať na medzinárodnú kompetitívnosť v oblasti vedy a techniky,
plniac tak iné poslanie, ktoré od nich spoločnosť oprávnene očakáva, ako aj participovať na riešení tých najzložitejších úloh praxe.

V tejto súvislosti však dôrazne odmietame snahu niektorých súkromných vysokých škôl dosiahnuť (čo i len čiastočné) financovanie ich
činnosti zo štátneho rozpočtu. Chápeme, že aj súkromné vysoké školy majú ambíciu poskytovať vzdelávanie pre rôzne ekonomicky
zamerané skupiny obyvateľstva, avšak taktiež vnímame, že ich prvoradou snahou je per definitionem snaha o dosiahnutie zisku pre
svojich majiteľov. Nevidíme v ponuke súkromných škôl také zamerania štúdia, ktoré nedokážu zabezpečiť verejné, resp. štátne vysoké
školy na lepšej úrovni.

Vyjadrujeme nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich manažérske prvky
riadenia z úrovne univerzity, budú nami navrhované kroky silným impulzom ku kvalitatívnej zmene nášho vysokoškolského prostredia so
zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy ako hlavných historických atribútov univerzít v zmysle humboldtizmu.

Sme pripravení ísť iniciatívne príkladom pri dosahovaní nastolených cieľov a vyzývame rezortné ministerstvo a vzhľadom na
celospoločenský význam tejto témy aj vládu Slovenskej republiky a premiéra Slovenskej republiky, aby nám pomohli naplniť našu
úprimnú snahu o zmeny v slovenskom vysokom školstve.

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít V7

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

rektor Technickej univerzity v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
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Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Autor: pr@uniba.sk
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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ÚS: Vedecká konferencia sa bude venovať právam a slobodám v núdzovom stave  
  27. 9. 2021, 13:07, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 27. septembra (TASR) - Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch bude
témou medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať v utorok (28. 9.) online v Košiciach. Organizuje ju Ústavný súd (ÚS) SR
v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).

"Vedecká konferencia bude tematicky zameraná na významné ústavnoprávne účinky z hľadiska organizácie výkonu verejnej moci a
ochrany základných práv a slobôd počas núdzového stavu, ako aj na ústavnoprávnu komparáciu poznatkov a skúseností získaných pri
ochrane základných práv a slobôd počas pandémie ochorenia COVID-19 vo vybraných štátoch Európskej únie," informovala hovorkyňa
ÚS Martina Ferencová.

Na podujatí X. ústavne dni potvrdili účasť predseda Ústavnej rady Francúzska Laurent Fabius, predseda ÚS Českej republiky Pavel
Rychetský, predseda maďarského ÚS Tamás Sulyok, ako aj ďalší významní predstavitelia justície a odborníci v oblasti práva zo
Slovenska i zahraničia. Záštitu prevzali predseda ÚS SR Ivan Fiačan a dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslav Štrkolec.

hol pop

Autor: HOL
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Školstvo: Združenie V7 vyzýva k zmene slovenského vysokého školstva  
  27. 9. 2021, 15:51, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava 27. septembra (TASR) – Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) vyzýva k zmene slovenského vysokého
školstva. To, čo vysoké školstvo potrebuje, je akceptovanie toho, že nie všetky vysoké školy plnia a majú plniť rovnaké úlohy. Združenie
V7 tvrdí, že bez legislatívne ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete bude prostredie
slovenského vysokého školstva prekračovať na mieste tak, ako doteraz. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzity Komenského v
Bratislave Lenka Miller.

"Stanovme relevantné kritériá na vyčlenenie excelentných inštitúcií plniacich úlohy v národnom záujme. Bez ohľadu na veľkosť či
medzinárodný výtlak v oblasti výskumu existujú ´spoločensky špecificky orientované´ vysoké školy plniace významnú úlohu v oblastiach
síce minoritných, ale v spoločnosti nezastupiteľných. Takými sú najmä umelecké školy či špecificky zamerané kompaktné univerzity s
prirodzene hegemónnym postavením vo svojej oblasti vzdelávania a výskumu," uvádza sa vo výzve Združenia V7. Členovia združenia sú
presvedčení, že cestou k objektívnej diverzifikácii vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií excelentnosti, ale aj národných špecifík
a spoločensky žiadaných zameraní.

Združenie V7 žiada, aby nasledovala dôsledná zmena financovania vysokých škôl podľa takej metodiky rozpisu štátnej dotácie na vysoké
školstvo, ktorá bude ako vstupy uplatňovať práve výsledky objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti. "Jej súčasťou by mal byť balík
určený výlučne pre excelentné pracoviská a pre pracoviská plniace nezastupiteľné úlohy národného významu v oblasti vedy, umenia či
špecifických spoločenských činností a potrieb. Zároveň by sa malo upraviť aj financovanie ´edukatívne´ zameraných vysokých škôl s
dôrazom na kvalitu," píše sa vo výzve. V tejto súvislosti dôrazne odmietajú snahu niektorých súkromných vysokých škôl dosiahnuť (čo i
len čiastočné) financovanie ich činnosti zo štátneho rozpočtu.

Členovia Združenia V7 vyjadrujú nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich
manažérske prvky riadenia z úrovne univerzity, budú nimi navrhované kroky impulzom ku kvalitatívnej zmene vysokoškolského
prostredia so zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy, ako hlavných historických atribútov univerzít v zmysle
humboldtizmu. Pod výzvou sú podpísaní rektori Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej
univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Komenského v Bratislave.

siv pop

Autor: SIV
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Vedecká konferencia ÚS o právach a slobodách  
  28. 9. 2021, Zdroj: Plus jeden deň, Strana: 4, Vydavateľ: News and Media Holding, a.s., Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Vytlačených: 46 043 ks GRP: 6,11 OTS: 0,06 AVE: 375 Eur 

Rubrika: POLITIKA

KOŠICE

Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch bude témou medzinárodnej vedeckej
konferencie.

Tá sa bude konať v utorok (28. 9.) online v Košiciach. Organizuje ju Ústavný súd (ÚS) SR v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). „Vedecká konferencia bude tematicky zameraná na významné ústavnoprávne účinky z hľadiska
organizácie výkonu verejnej moci a ochrany základných práv a slobôd počas núdzového stavu," informovala hovorkyňa ÚS Martina
Ferencová.

Autor: tasr
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Koronavírus: Od pondelka sa mapa sfarbí viac do červena, zostane posledný zelený okres  
  26. 9. 2021, 8:11, Zdroj: aktuality.sk , Vydavateľ: Ringier Axel Springer, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 762.1 tis. GRP: 16,94 OTS: 0,17 AVE: 1881 Eur 

Šírenie ochorenia covid-19 na Slovensku sa postupne zrýchľuje. Všetko dôležité sme sledovali ONLINE.

To najdôležitejšie:

– Bratislavský okres dosiahol 75-percentnú zaočkovanosť v kategórii 50 plus, čo o dva stupne zlepší zafarbenie covid semaforu

– Pozrite si aktuálnu mapu potvrdených prípadov na Slovensku a ONLINE štatistiky

– Včerajšie dianie sme sledovali tu

Ďakujeme za pozornosť. ONLINE sme ukončili.

19:23 - TAIWAN/POĎAKOVANIE: Na ikonickom mrakodrape Taipei 101 sa včera večer rozosvietilo poďakovanie Slovensku za zásielku
160-tisíc vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré sme darovali Taiwanu ako prejav solidarity, píše na sociálnej sieti Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

18:26 - COVID AUTOMAT: Vzhľadom na zvyšujúci sa počet nových pozitívnych prípadov, bude od pondelka (27.9.) aj okres Pezinok v
oranžovej farbe rovnako ako aj všetky ostatné okresy Bratislavského kraja (celá Bratislava, okresy Malacky a Senec). Uvádza
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava na sociálnej sieti.

16:34 - ŠKOLSTVO: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v novom
akademickom roku kombinovanou formou. Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne. (TASR)

15:07 - RUSKO: Za uplynulý týždeň zaznamenali v Rusku 5682 úmrtí v súvislosti s koronavírusom, čo je najviac od začiatku pandémie .
Už druhý týždeň pritom v krajine rastie aj počet nových infekcií, informovala v nedeľu agentúra TASS.

Za uplynulých sedem dní zaznamenali v Rusku 145 985 prípadov, čo o vyše 10 000 viac ako v týždni medzi 13. - 19. septembrom, keď v
krajine zaregistrovali 134 858 prípadov nákazy. Ide zároveň o najväčší týždenný prírastok nových prípadov od augusta tohto roku.(TASR)

14:41 - HEGER: Premiér si myslí, že sa Slovensko vyhne núdzovému stavu.

14:04 - ČESKO: V sobotu pribudlo v Česku 409 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je o tretinu viac ako minulý týždeň. ( ČT24 )

12:47 - LENGVARSKÝ: Pandémia by podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského mohla na Slovensku vyvrcholiť v októbri.

12:22 - LENGVARSKÝ: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení.
Naznačil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Tvrdí, že zatiaľ nie je politická vôľa na zavedenie povinného očkovania,
pričom za otázny vidí spôsob jeho vynucovania. (TASR)

11:29 - TAIWAN: Do krajiny v nedeľu dorazilo 160 000 dávok vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, ktoré krajine
darovalo Slovensko. Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen poďakovala Slovensku za tento dar na sociálnej sieti Facebook, informovala
taiwanská štátna tlačová agentúra CNA. (TASR)

11:04 - BRATISLAVSKÝ KRAJ: Celkovo bolo v Bratislavskom kraji zaevidovaných a epidemiologicky spracovaných 455 PCR a 136
antigénových pozitívnych výsledkov na koronavírus. Z 591 ochorení na COVID-19 bolo 362 nezaočkovaných osôb, 12 osôb bolo
čiastočne zaočkovaných a 217 osôb riadne zaočkovaných, uvádza na sociálnej sieti Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava.

10:53 - NAKUPOVANIE: Pri nákupe potravín a návšteve obchodu je vhodné do predajne vstupovať s premysleným nákupným
zoznamom. Ten pomôže stráviť v priestore s inými ľuďmi čo najmenej času. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva
(ÚVZ) SR Daša Račková v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. ÚVZ vydal preto súbor postupov , ktoré pomôžu znížiť
riziko infekcie v každodenných situáciách. (TASR)

10:50 - OČKOVANIE: Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 437 352 za predchádzajúci deň pribudlo 330
očkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 2 245 354 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 446 ľudí.

10:49 - HOSPITALIZÁCIE: V nemocniciach je hospitalizovaných 501 pacientov, potvrdené ochorenie má 398 ľudí. Spomedzi
hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo je len čiastočne zaočkovaných 83,22 % ľudí. Na JIS je 55 pacientov, podporu umelej
pľúcnej ventilácie potrebuje 45 osôb.
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10:48 - KRAJE: Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Košickom kraji (162), nasleduje Prešovský (134), Žilinský (111),
Bratislavský (85), Trenčiansky (76), Trnavský (61) a Nitriansky (43) a Banskobystrický (17).

Je medzi nimi 301 mužov a 388 žien. Celkový počet pozitívne testovaných mužov je 195 046 a žien 213 442.

10:47 - NOVÉ ČISLA: Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 689 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 120 pozitívne
testovaných antigénnymi testami. Včera bolo ukončených 6 584 RT-PCR vyšetrení a 9 692 antigénnych testov, uvádza Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky na sociálnej sieti.

Počet potvrdených obetí na pľúcnu formu COVID-19 nevzrástol. Celkový počet úmrtí „na Covid" je 12 596 a celkový počet úmrtí „s
Covidom" je 2 462.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 3 560 540 pričom takto bolo pozitívne testovaných 408 488 osôb.
Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 38 215 635 z čoho bolo pozitívne testovaných 390 020 osôb.

Celkový počet neaktívnych prípadov je 722 171. Ide o osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 či už s klinickým obrazom alebo
bezpríznakovo a od zistenia pozitívneho testu uplynuli 2 až 4 týždne u ambulantne liečených pacientov a 6 týždňov u hospitalizovaných
pacientov.

10:39 - COVID AUTOMAT: Od pondelka (27.9.) zostáva v zelenej fáze už len jeden okres. V oranžovej farbe ich bude 35, v červenej 39 a
päť okresov bude podľa COVID automatu v bordovej farbe. Aktualizáciu mapy okresov schválila vláda SR, informuje na sociálnej sieti
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky .

10:00 - NOVÉ ČÍSLA: Prostredníctvom 6 584 vykonaných RT-PCR testov odhalili v sobotu na Slovensku 689 nových prípadov nákazy
koronavírusom. Nepribudla žiadna obeť. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke
covid-19.nczisk.sk.

8:40 - USA: Odvolací súd pozastavil nariadenie o zavedení povinného očkovania proti koronavírusu pre učiteľov a ďalších pracovníkov
verejných škôl v New Yorku. Stalo sa tak len niekoľko dní predtým, ako toto nariadenie malo vstúpiť do platnosti. V sobotu o tom
informovala agentúra AP. (TASR)

8:38 - ÍRSKO: Od soboty ruší povinnú hotelovú karanténu pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do krajiny. V Írsku je proti
koronavírusu úplne zaočkovaných viac ako 90 percent dospelých, postupne tam preto rušia väčšinu protipandemických opatrení, píše
agentúra AFP. (TASR)

8:37 - FRANCÚZSKO: Krajina zdvojnásobí počet dávok vakcín proti koronavírusu , ktoré pošle chudobnejším krajinám, na 120 miliónov.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron to oznámil v sobotu vo videu odvysielanom počas koncertu Svetový občan v Paríži. Citovala ho
tlačová agentúra AFP. (TASR)

8:11 - COVID AUTOMAT: Neustále sa zhoršujúca situácia sa odráža aj v novom rozdelení okresov . Na Slovensku začínajú prevládať
červené okresy a už len jeden okres ostáva v zelenej farbe.

Marek Vagovič Šéf investigatívneho tímu Aktuality.sk

Vážime si vašu podporu! Jedine vďaka vám ostáva náš obsah naďalej odomknutý aj pre ľudí, ktorí si to finančne nemôžu dovoliť.

#SpajaNasZodpovednost

Autor: Aktuality.sk
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Krištáľové krídlo, ktoré každoročne oceňuje významné osobnosti a ich mimoriadne počiny, pozná členov odbornej poroty 25. ročníka pre
všetkých deväť kategórií. K stálym členom pribudli aj nové mená.

Aktuálne zloženie odborných porôt pre jednotlivé kategórie 25. ročníka Krištáľového krídla predstavila jeho riaditeľka Katarína Srkala
spolu s garantkou projektu Dankou Bartekovou na športovom dni v Piešťanoch. K niekoľkoročným členom poroty, akými sú Ján Ťapák,
Ľuboš Šrámek, Anton Šulík, Marcel Merčiak, Richard Lintner či napríklad Ján Bilinský, pribudli do radov odbornej poroty aj nováčikovia.
Po prvý raz budú o nominovaných a laureátoch Krištáľového krídla rozhodovať Mária Horváthová, Matej Drlička, Julián Lukáček či Eva
Gažová – laureátka ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2020.

zdroj: Krištáľové krídlo – Richard Lintner

„Prestíž Krištáľového krídla je z veľkej časti založená na prestíži porotcov, ktorí patria medzi výnimočné osobnosti rôznych oblastí života
na Slovensku. Noví porotcovia pritom pôsobia ako svieži vietor vďaka ich novým nápadom a návrhom. Prvé stretnutie Veľkej poroty
Krištáľového krídla pre rok 2021 sme sa rozhodli usporiadať v Piešťanoch, kde si mohli počas športového dňa zasúťažiť členovia poroty
spolu so známymi osobnosťami a partnermi Krištáľového krídla,“ informovala riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala. Pri
Jaslovských Bohuniciach sa aj strieľalo! Pri všetkej bezpečnosti si hostia a členovia poroty zastrieľali spolu s garantkou Krištáľového
krídla športovou strelkyňou a bronzovou medailistkou z Olympijských hier v Londýne Dankou Bartekovou. Výber poroty jubilejného
ročníka Danka považuje za kľúčový: „Okrem toho, že majú porotcovia v rukách obrovskú zodpovednosť, dávajú Krištáľovému krídlu
kredibilitu a vážnosť. Sme preto nesmierne radi, že sa nám darí mať medzi nimi toľko výnimočných ľudí, ktorí nám pomáhajú spoločne
formovať Krištáľové krídlo a aj blížiace sa jubilejné 25. výročie. Číslo 25 je v športovej streľbe magické práve preto, lebo znamená, že
sme ani raz nepochybili a verím, že aj v blížiacom sa ročníku dáme plný zásah.“

zdroj: Krištáľové krídlo – Športový deň - Mária Vaškovičová

O laureátoch Krištáľového krídla rozhoduje Veľká porota zložená zo samostatných odborných porôt v každej z 9 kategórií. Aktuálnymi
členmi poroty pre blížiaci sa 25. ročník Krištáľového krídla sú:

POROTA 25. ROČNÍK 2021

Predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla – generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko – Ing. Ján Bilinský v zastúpení

Výtvarné umenie

Mgr. art. Ján Ťapák – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

Mária Horváthová – kunsthistorička, tajomníčka spolku výtvarníkov Slovenska

Mgr. art. Ivan Pavle – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

Mgr. art. Kristína Schreiberová – umelecká fotografka

Mgr. art. Boris Hanečka – módny dizajnér

Hudba

Roman Juhás – predseda – hudobný dramaturg Rádia Jemné a Rádia Vlna

Andrea Zimányiová – speváčka

Jaroslav Slávik – hudobný producent

Ľuboš Šrámek – džezový hudobník

Mgr. Michal Dzurjanin – riaditeľ programových služieb Slovenského rozhlasu

Divadlo a audiovizuálne umenie

Mgr. art. Anton Šulík – predseda – programový riaditeľ RTVS

doc. Mgr. art. Peter Bebjak ArtD – laureát KK 2020 – Divadlo a audiovizuálne um.
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https://app.monitora.sk/article/559010922/9f440741e68c855da8ff?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzUzOTg2MzUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NTU5MDEwOTIyLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.mQCM7Ai0miwA-DN56Zdi4EHzNeKxkq6CqqtJK3tCvgU
https://www.startitup.sk/kristalove-kridlo-predstavilo-porotcov-jubilejneho-25-rocnika/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 15

Ivana Mandáková – šéfredaktorka denníka Plus jeden deň

Mgr. Ingrid Fašiangová – generálna riaditeľka Divadla Nová scéna

Matej Drlička – generálny riaditeľ SND

Šport

Anton Siekel – predseda – prezident SOV (Slovenský olympijský výbor)

Mgr. Marcel Merčiak – športový komentátor a moderátor

Róbert Vittek – slovenský reprezentant vo futbale, laureát Krištáľového krídla

Veronika Vadovičová – paralympijská reprezentantka v športovej streľbe

Richard Lintner – slovenský reprezentant v hokeji

Medicína a veda

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – predsedníčka – riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, laureátka Krištáľového krídla

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. – prof. LF UPJŠ, členka predstavenstva VÚSCH, a. s. a laureátka Krištáľového krídla

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. – Prednostka kliniky LF UK a NÚDCH (Národný ústav detských chorôb)

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. – medicínsky riaditeľ NOU v Bratislave, laureát Krištáľového krídla

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. – onkológ, klinik a vedec, ocenený Veda a technika

Ing. Richard Strapko – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP

Publicistika a literatúra

PhDr. Jaroslav Rezník – predseda – generálny riaditeľ RTVS

Mgr. Peter Janků, PhD., ArtD. – šéfdramaturg rádia Devín

PhDr. Vladimír Puchala – generálny riaditeľ TASR

Ľuboš Kamenistý – šéfredaktor Plus 7 dní

Julián Lukáček – obchodný riaditeľ TA3

Hospodárstvo

doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA – predseda – prezident MATADOR Group, laureát Krištáľového krídla

Ing. Michal Ševčík – generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia s.r.o.

JUDr. Andrej Farkaš – predseda predstavenstva ECO-INVEST, a. s.

Ing. Vladimír Bakeš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa, a. s.

Filantropia

Ing. Michal Teplica – predseda – generálny riaditeľ News and Media Holding

Eva Gažová – národná riaditeľka Special Olympics Slovakia, laureátka ocenenia Krištáľové krídlo 2020

Mgr. Igor Čekirda – predseda Správnej rady Nadácie TA3

Mgr. Marta Gajdošíková – riaditeľka Dvojky RTVS

Mgr. Marek Machata – laureát ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2017

https://monitora.sk/
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Inovácie a startupy

Ing. Dušan Guľáš – predseda – konateľ spoločnosti RESPECT

Marek Šándor – konateľ spoločnosti STARTITUP

Mgr. Martin Holák, PhD. – generálny riaditeľ Slovak Business Agency

Dušan Duffek – spoluzakladateľ 0100 Ventures

Ing. Peter Zálešák – predseda predstavenstva Nay, a. s.

Krištáľové krídlo predstavuje už štvrťstoročie poklonu a odmenu za výnimočné ľudské počiny. Dnes je hodnotou overenou časom a
osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi. Krištáľové krídlo patrí tým, ktorí sa neboja osobitosťou, tvorivosťou, talentom a umeleckým cítením
vyčnievať z davu a zostať pritom ľudskými. „Spomínam si na chvíľu, ako som pred 25 rokmi presviedčala všetkých o dôležitosti myšlienky
Krištáľového krídla. Mojim cieľom bolo a stále je, odmeňovať a dávať do pozornosti významné osobnosti, ktoré svojou prácou robia náš
život plnším, krajším a hodnotnejším. Takých jednotlivcov nájdeme v nemocniciach, riaditeľských kreslách, na doskách, ktoré znamenajú
svet či na olympiáde. Usilujeme sa nájsť najlepších medzi vynikajúcimi. A vždy, keď sa nám to podarí, vložíme im do rúk malý symbol –
krídlo z krištáľu. To je naše „ďakujem“, naša poklona a odmena za ich nadpriemerné výkony, prelomové myšlienky, nápady, ktoré nás
posúvajú vpred, za každodennú snahu zlepšiť kvalitu života jednotlivca i spoločnosti. Je mi cťou byť súčasťou tejto tradície už dvadsaťpäť
rokov,“ uzatvára zakladateľka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.

Už tradične dáva Krištáľové krídlo možnosť širokej verejnosti zasielať návrhy na nominácie za uplynulý rok. Do procesu zasielania
návrhov na nominácie osobností sa môže zapojiť aj verejnosť, teda každý občan Slovenskej republiky a to prostredníctvom online
formulára . Nominačná kampaň prebieha do 30.11.2021.

zdroj: Krištáľové krídlo – Mária Vaškovičová spolu s Katarínou Srkala a Dankou Bartekovou

Zdieľať na Facebook

Zdieľať

Autor: Obsah Krištáľového krídla.
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VČERA - 15:54

Správy » Domáce

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) vyzýva k zmene slovenského vysokého školstva. To, čo vysoké školstvo
potrebuje, je akceptovanie toho, že nie všetky vysoké školy plnia a majú plniť rovnaké úlohy.

Združenie V7 tvrdí, že bez legislatívne ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete bude
prostredie slovenského vysokého školstva prekračovať na mieste tak, ako doteraz. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzity
Komenského v Bratislave Lenka Miller.

„Stanovme relevantné kritériá na vyčlenenie excelentných inštitúcií plniacich úlohy v národnom záujme. Bez ohľadu na veľkosť či
medzinárodný výtlak v oblasti výskumu existujú ´spoločensky špecificky orientované´ vysoké školy plniace významnú úlohu v oblastiach
síce minoritných, ale v spoločnosti nezastupiteľných. Takými sú najmä umelecké školy či špecificky zamerané kompaktné univerzity s
prirodzene hegemónnym postavením vo svojej oblasti vzdelávania a výskumu,“ uvádza sa vo výzve Združenia V7. Členovia združenia sú
presvedčení, že cestou k objektívnej diverzifikácii vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií excelentnosti, ale aj národných špecifík
a spoločensky žiadaných zameraní.

Združenie V7 žiada, aby nasledovala dôsledná zmena financovania vysokých škôl podľa takej metodiky rozpisu štátnej dotácie na vysoké
školstvo, ktorá bude ako vstupy uplatňovať práve výsledky objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti. „Jej súčasťou by mal byť balík
určený výlučne pre excelentné pracoviská a pre pracoviská plniace nezastupiteľné úlohy národného významu v oblasti vedy, umenia či
špecifických spoločenských činností a potrieb. Zároveň by sa malo upraviť aj financovanie ´edukatívne´ zameraných vysokých škôl s
dôrazom na kvalitu,“ píše sa vo výzve. V tejto súvislosti dôrazne odmietajú snahu niektorých súkromných vysokých škôl dosiahnuť (čo i
len čiastočné) financovanie ich činnosti zo štátneho rozpočtu.

Členovia Združenia V7 vyjadrujú nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich
manažérske prvky riadenia z úrovne univerzity, budú nimi navrhované kroky impulzom ku kvalitatívnej zmene vysokoškolského
prostredia so zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy, ako hlavných historických atribútov univerzít v zmysle
humboldtizmu. Pod výzvou sú podpísaní rektori Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej
univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Komenského v Bratislave.

Zdieľať tento článok na Facebooku

Zdroj: Info.sk, TASR

Autor: Info.sk, Webtron, s.r.o.
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Záštitu prevzali predseda ÚS SR Ivan Fiačan a dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslav Štrkolec.

Košice 27. septembra (TASR) - Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch bude
témou medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať v utorok (28. 9.) online v Košiciach. Organizuje ju Ústavný súd (ÚS) SR
v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).

„Vedecká konferencia bude tematicky zameraná na významné ústavnoprávne účinky z hľadiska organizácie výkonu verejnej moci a
ochrany základných práv a slobôd počas núdzového stavu, ako aj na ústavnoprávnu komparáciu poznatkov a skúseností získaných pri
ochrane základných práv a slobôd počas pandémie ochorenia COVID-19 vo vybraných štátoch Európskej únie,“ informovala hovorkyňa
ÚS Martina Ferencová.

Na podujatí X. ústavne dni potvrdili účasť predseda Ústavnej rady Francúzska Laurent Fabius, predseda ÚS Českej republiky Pavel
Rychetský, predseda maďarského ÚS Tamás Sulyok, ako aj ďalší významní predstavitelia justície a odborníci v oblasti práva zo
Slovenska i zahraničia. Záštitu prevzali predseda ÚS SR Ivan Fiačan a dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslav Štrkolec.

Autor: TASR
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Členovia združenia sú presvedčení, že cestou k objektívnej diverzifikácii vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií excelentnosti,
ale aj národných špecifík a spoločensky žiadaných zameraní.

Bratislava 27. septembra (TASR) – Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) vyzýva k zmene slovenského vysokého
školstva. To, čo vysoké školstvo potrebuje, je akceptovanie toho, že nie všetky vysoké školy plnia a majú plniť rovnaké úlohy. Združenie
V7 tvrdí, že bez legislatívne ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete bude prostredie
slovenského vysokého školstva prekračovať na mieste tak, ako doteraz. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzity Komenského v
Bratislave Lenka Miller.

"Stanovme relevantné kritériá na vyčlenenie excelentných inštitúcií plniacich úlohy v národnom záujme. Bez ohľadu na veľkosť či
medzinárodný výtlak v oblasti výskumu existujú ´spoločensky špecificky orientované´ vysoké školy plniace významnú úlohu v oblastiach
síce minoritných, ale v spoločnosti nezastupiteľných. Takými sú najmä umelecké školy či špecificky zamerané kompaktné univerzity s
prirodzene hegemónnym postavením vo svojej oblasti vzdelávania a výskumu," uvádza sa vo výzve Združenia V7. Členovia združenia sú
presvedčení, že cestou k objektívnej diverzifikácii vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií excelentnosti, ale aj národných špecifík
a spoločensky žiadaných zameraní.

Združenie V7 žiada, aby nasledovala dôsledná zmena financovania vysokých škôl podľa takej metodiky rozpisu štátnej dotácie na vysoké
školstvo, ktorá bude ako vstupy uplatňovať práve výsledky objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti. "Jej súčasťou by mal byť balík
určený výlučne pre excelentné pracoviská a pre pracoviská plniace nezastupiteľné úlohy národného významu v oblasti vedy, umenia či
špecifických spoločenských činností a potrieb. Zároveň by sa malo upraviť aj financovanie ´edukatívne´ zameraných vysokých škôl s
dôrazom na kvalitu," píše sa vo výzve. V tejto súvislosti dôrazne odmietajú snahu niektorých súkromných vysokých škôl dosiahnuť (čo i
len čiastočné) financovanie ich činnosti zo štátneho rozpočtu.

Členovia Združenia V7 vyjadrujú nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich
manažérske prvky riadenia z úrovne univerzity, budú nimi navrhované kroky impulzom ku kvalitatívnej zmene vysokoškolského
prostredia so zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy, ako hlavných historických atribútov univerzít v zmysle
humboldtizmu. Pod výzvou sú podpísaní rektori Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej
univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Komenského v Bratislave.

Autor: TASR
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Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít V7 dnes vydalo výzvu „Zmeňme slovenské vysoké školstvo!“. Hlási sa v nej k
potrebe radikálnych zmien vysokoškolského prostredia, k diverzifikácii vysokých škôl podľa celosvetovo akceptovaných kritérií, vrátane
kritérií excelentnosti. Združenie, ktorého členom je aj STU, tiež žiada dôslednú zmenu financovania vysokých škôl podľa výsledkov
objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti.

Združenie V7 vyjadruje nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich
manažérske prvky riadenia z úrovne univerzity, budú kroky, ktoré navrhuje, silným impulzom ku kvalitatívnej zmene vysokoškolského
prostredia na Slovensku so zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy ako hlavných historických atribútov
univerzít v zmysle humboldtizmu.

Celý text Výzvy:

Výzva Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít V7

Zmeňme slovenské vysoké školstvo!

Slovenská verejnosť od vysokých škôl oprávnene očakáva líderstvo v oblasti vedy, výskumu, inovácií, no i vo vzdelanosti či v širšom
kontexte kultúry spoločnosti ako takej. Uvedomujúc si našu zodpovednosť, predkladáme vlastnú predstavu nevyhnutných zmien v oblasti
VŠ.

Vysokoškolské prostredie potrebuje radikálne zmeny, ku ktorým sa hlásime a budeme ich aktívnymi nositeľmi a presadzovateľmi. Sme
presvedčení, že to, čo slovenské vysoké školstvo potrebuje predovšetkým, je akceptovanie toho, že nie všetky vysoké školy plnia a majú
plniť rovnaké úlohy. Bez legislatívne ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete bude prostredie
slovenského vysokého školstva prekračovať na mieste tak, ako doteraz. Stanovme relevantné kritériá na vyčlenenie excelentných
inštitúcií plniacich úlohy v národnom záujme – bez ohľadu na veľkosť či medzinárodný výtlak v oblasti výskumu existujú „spoločensky
špecificky orientované“ vysoké školy plniace významnú úlohu v oblastiach síce minoritných, ale v spoločnosti nezastupiteľných. Takými
sú najmä umelecké školy či špecificky zamerané kompaktné univerzity s prirodzene hegemónnym postavením vo svojej oblasti
vzdelávania a výskumu.

Rovnako sme presvedčení, že jedinou cestou k objektívnej diverzifikácii slovenských vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií
excelentnosti, ale aj národných špecifík a spoločensky žiadaných zameraní. Ich plnenie vyhodnotí medzinárodná evaluácia tvorivej
činnosti na podobných princípoch, na akých ju absolvovala Slovenská akadémia vied.

Požadujeme, aby ruka v ruke nasledovala dôsledná zmena financovania vysokých škôl podľa takej metodiky rozpisu štátnej dotácie na
vysoké školstvo, ktorá bude ako vstupy uplatňovať práve výsledky objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti. Jej súčasťou by mal byť
balík určený výlučne pre excelentné pracoviská a pre pracoviská plniace nezastupiteľné úlohy národného významu v oblasti vedy,
umenia či špecifických spoločenských činností a potrieb. Zároveň by sa malo upraviť aj financovanie „edukatívne“ zameraných vysokých
škôl s dôrazom na kvalitu. Práve edukatívne vysoké školy by mali plniť požiadavky aktuálnej spoločenskej objednávky z oblasti priemyslu
či verejnej správy, kým špičkové výskumné univerzity by sa mali zamerať na medzinárodnú kompetitívnosť v oblasti vedy a techniky,
plniac tak iné poslanie, ktoré od nich spoločnosť oprávnene očakáva, ako aj participovať na riešení tých najzložitejších úloh praxe.

V tejto súvislosti však dôrazne odmietame snahu niektorých súkromných vysokých škôl dosiahnuť (čo i len čiastočné) financovanie ich
činnosti zo štátneho rozpočtu. Chápeme, že aj súkromné vysoké školy majú ambíciu poskytovať vzdelávanie pre rôzne ekonomicky
zamerané skupiny obyvateľstva, avšak taktiež vnímame, že ich prvoradou snahou je per definitionem snaha o dosiahnutie zisku pre
svojich majiteľov. Nevidíme v ponuke súkromných škôl také zamerania štúdia, ktoré nedokážu zabezpečiť verejné, resp. štátne vysoké
školy na lepšej úrovni.

Vyjadrujeme nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich manažérske prvky
riadenia z úrovne univerzity, budú nami navrhované kroky silným impulzom ku kvalitatívnej zmene nášho vysokoškolského prostredia so
zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy ako hlavných historických atribútov univerzít v zmysle humboldtizmu.

Sme pripravení ísť iniciatívne príkladom pri dosahovaní nastolených cieľov a vyzývame rezortné ministerstvo, a vzhľadom na
celospoločenský význam tejto témy aj vládu Slovenskej republiky a premiéra Slovenskej republiky, aby nám pomohli naplniť našu
úprimnú snahu o zmeny v slovenskom vysokom školstve.

Bratislava, Nitra, Žilina, Košice 27. 9. 2021

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
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prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Posledná zmena: 27.09.2021

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5

Autor: STU Bratislava
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Bratislava, Nitra, Žilina, Košice 27. 9. 2021: Slovenská verejnosť od vysokých škôl oprávnene očakáva líderstvo v oblasti vedy, výskumu,
inovácií, no i vo vzdelanosti či v širšom kontexte kultúry spoločnosti ako takej. Uvedomujúc si našu zodpovednosť, predkladáme vlastnú
predstavu nevyhnutných zmien v oblasti VŠ.

27. 09. 2021 14.39 hod.

Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

Vysokoškolské prostredie potrebuje radikálne zmeny, ku ktorým sa hlásime a budeme ich aktívnymi nositeľmi a presadzovateľmi. Sme
presvedčení, že to, čo slovenské vysoké školstvo potrebuje predovšetkým, je akceptovanie toho, že nie všetky vysoké školy plnia a majú
plniť rovnaké úlohy. Bez legislatívne ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete bude prostredie
slovenského vysokého školstva prekračovať na mieste tak ako doteraz. Stanovme relevantné kritériá na vyčlenenie excelentných
inštitúcií plniacich úlohy v národnom záujme – bez ohľadu na veľkosť či medzinárodný výtlak v oblasti výskumu existujú „spoločensky
špecificky orientované“ vysoké školy plniace významnú úlohu v oblastiach síce minoritných, ale v spoločnosti nezastupiteľných. Takými
sú najmä umelecké školy či špecificky zamerané kompaktné univerzity s prirodzene hegemónnym postavením vo svojej oblasti
vzdelávania a výskumu.

Rovnako sme presvedčení, že jedinou cestou k objektívnej diverzifikácii slovenských vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií
excelentnosti, ale aj národných špecifík a spoločensky žiadaných zameraní. Ich plnenie vyhodnotí medzinárodná evaluácia tvorivej
činnosti na podobných princípoch, na akých ju absolvovala Slovenská akadémia vied.

Požadujeme, aby ruka v ruke nasledovala dôsledná zmena financovania vysokých škôl podľa takej metodiky rozpisu štátnej dotácie na
vysoké školstvo, ktorá bude ako vstupy uplatňovať práve výsledky objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti. Jej súčasťou by mal byť
balík určený výlučne pre excelentné pracoviská a pre pracoviská plniace nezastupiteľné úlohy národného významu v oblasti vedy,
umenia či špecifických spoločenských činností a potrieb. Zároveň by sa malo upraviť aj financovanie „edukatívne“ zameraných vysokých
škôl s dôrazom na kvalitu. Práve edukatívne vysoké školy by mali plniť požiadavky aktuálnej spoločenskej objednávky z oblasti priemyslu
či verejnej správy, kým špičkové výskumné univerzity by sa mali zamerať na medzinárodnú kompetitívnosť v oblasti vedy a techniky,
plniac tak iné poslanie, ktoré od nich spoločnosť oprávnene očakáva, ako aj participovať na riešení tých najzložitejších úloh praxe.

V tejto súvislosti však dôrazne odmietame snahu niektorých súkromných vysokých škôl dosiahnuť (čo i len čiastočné) financovanie ich
činnosti zo štátneho rozpočtu. Chápeme, že aj súkromné vysoké školy majú ambíciu poskytovať vzdelávanie pre rôzne ekonomicky
zamerané skupiny obyvateľstva, avšak taktiež vnímame, že ich prvoradou snahou je per definitionem snaha o dosiahnutie zisku pre
svojich majiteľov. Nevidíme v ponuke súkromných škôl také zamerania štúdia, ktoré nedokážu zabezpečiť verejné, resp. štátne vysoké
školy na lepšej úrovni.

Vyjadrujeme nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich manažérske prvky
riadenia z úrovne univerzity, budú nami navrhované kroky silným impulzom ku kvalitatívnej zmene nášho vysokoškolského prostredia so
zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy ako hlavných historických atribútov univerzít v zmysle humboldtizmu.

Sme pripravení ísť iniciatívne príkladom pri dosahovaní nastolených cieľov a vyzývame rezortné ministerstvo a vzhľadom na
celospoločenský význam tejto témy aj vládu Slovenskej republiky a premiéra Slovenskej republiky, aby nám pomohli naplniť našu
úprimnú snahu o zmeny v slovenskom vysokom školstve.

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít V7

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

rektor Technickej univerzity v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
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rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

rektor Univerzity Komenského v Bratislave
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Slovenské vysoké školstvo potrebuje akceptovať, že nie všetky vysoké školy plnia a majú plniť rovnaké úlohy. Uviedlo to Združenie
výskumne a technicky orientovaných univerzít V7 vo svojom stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa Univerzity Komenského (UK) v
Bratislave Lenka Miller. Podľa neho bez legislatívne ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl na základe celosvetovo akceptovaných kritérií
bude slovenské vysoké školstvo prešľapovať na mieste. Združenie je pripravené ísť iniciatívne príkladom pri dosahovaní nastolených
cieľov. Okrem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzývajú aj vládu a premiéra, aby im pomohli naplniť ich snahu o zmeny
v slovenskom vysokom školstve.

Vysoké školy odporúčajú stanoviť relevantné kritériá na vyčlenenie excelentných inštitúcií plniacich úlohy v národnom záujme, a to bez
ohľadu na veľkosť či medzinárodný výtlak v oblasti výskumu. Ako ďalej vysvetlili, niektoré vysoké školy plnia dôležitú úlohu v minoritných,
no v spoločnosti nezastupiteľných oblastiach. Ide napríklad od umelecké školy či špecificky zamerané kompaktné univerzity s prirodzene
hegemónnym postavením vo svojej oblasti vzdelávania a výskumu. „Rovnako sme presvedčení, že jedinou cestou k objektívnej
diverzifikácii slovenských vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií excelentnosti, ale aj národných špecifík a spoločensky
žiadaných zameraní,“ uviedlo združenie V7. Doplnilo, že plnenie týchto kritérií vyhodnotí medzinárodná evaluácia tvorivej činnosti na
podobných princípoch, na akých ju absolvovala Slovenská akadémia vied.

Združenie V7 požaduje aj o zmenu financovania vysokých škôl založenej na metodike, ktorá bude ako vstupy uplatňovať práve výsledky
objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti. Obsahovať by mala balík určený výlučne pre excelentné pracoviská a pre pracoviská plniace
nezastupiteľné úlohy národného významu v oblasti vedy, umenia či špecifických spoločenských činností a potrieb. Upraviť by sa malo aj
financovanie „edukatívne“ zameraných vysokých škôl s dôrazom na kvalitu. „Práve edukatívne vysoké školy by mali plniť požiadavky
aktuálnej spoločenskej objednávky z oblasti priemyslu či verejnej správy, kým špičkové výskumné univerzity by sa mali zamerať na
medzinárodnú kompetitívnosť v oblasti vedy a techniky, plniac tak iné poslanie, ktoré od nich spoločnosť oprávnene očakáva, ako aj
participovať na riešení tých najzložitejších úloh praxe,“ vysvetlili. V tejto súvislosti zároveň dôrazne odmietli snahu niektorých súkromných
vysokých škôl dosiahnuť aspoň čiastkové financovanie ich činnosti zo štátneho rozpočtu. Vnímajú totiž, že prvoradou snahou týchto škôl
je snaha o dosiahnutie zisku pre svojich majiteľov. Zároveň nevidia v ponuke súkromných škôl také zamerania štúdia, ktoré nedokážu
zabezpečiť verejné či štátne vysoké školy na lepšej úrovni.

Okrem UK do združenia V7 patrí aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v
Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita veterinárského
lekárstva a farmácie v Košiciach.

Zdroj: (SITA, adz;DSe)

Autor: BH || BH
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ľudských právach  
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VK

Košice 27. septembra (TASR) – Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch bude
témou medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať v utorok (28. 9.) online v Košiciach. Organizuje ju Ústavný súd (ÚS) SR
v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).

„Vedecká konferencia bude tematicky zameraná na významné ústavnoprávne účinky z hľadiska organizácie výkonu verejnej moci a
ochrany základných práv a slobôd počas núdzového stavu, ako aj na ústavnoprávnu komparáciu poznatkov a skúseností získaných pri
ochrane základných práv a slobôd počas pandémie ochorenia COVID-19 vo vybraných štátoch Európskej únie,“ informovala hovorkyňa
ÚS Martina Ferencová.

Na podujatí X. ústavne dni potvrdili účasť predseda Ústavnej rady Francúzska Laurent Fabius, predseda ÚS Českej republiky Pavel
Rychetský, predseda maďarského ÚS Tamás Sulyok, ako aj ďalší významní predstavitelia justície a odborníci v oblasti práva zo
Slovenska i zahraničia. Záštitu prevzali predseda ÚS SR Ivan Fiačan a dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslav Štrkolec.

- reklama -
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Vážení priaznivci Veci Verejných

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu.

Čakajú nás zásadné politické udalosti – referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej
spoločnosti.

Vo Veciach verejných stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie
reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné… Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity.

Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať Veci verejné.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..

Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

INLIBRI - online kníhkupectvo

Autor: TASR
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Young Angels U19 Košice – CBK Košice 68:43 (43:22)

Od prvej minúty mladé anjelky plnili taktické pokyny, eliminovali Kašperanovú a hrali rýchlo dopredu. Už v priebehu prvého polčasu
zasiahlo do zápasu všetkých 12 domácich hráčok a prispeli k rozhodujúcemu náskoku, keď do šatní odchádzali domáce s vedením
43:21. Súper po polčase zlepšil návrat do obrany, YAKE U19 sa začali trošku trápiť pri streľbe, no v obrane hrali stále výborne. Iba
zbytočnými faulami, umožnili CBK hádzať až 23 trestných hodov, umožnili hosťom v závere znížiť. Výborne hralo duo Dulovičová –
Szmereková, ktoré vytvorili množstvo výborných pozícii pre seba a pre ostatné. Pod košom dominovala Kristlová, jej práca v obrane a na
doskoku bola kľúčová pre zakladanie protiútokov.

Young Angels U23 Košice – TYDAM UPJŠ Košice 57:41 (31:22)

Víťazstvo YAKE U23 nad Tydamom sa nerodilo ľahko. Po slabom výkone, keď mladé Košičanky posilnené o štyri extraligistky nedokázali
podľa predpokladov dominovať, trápili Tydamáčky favorita počas celého zápasu, keď sme prvú aj poslednú štvrtinu. Napriek výškovej
prevahe anjelky trápil problém s obranným doskokom. Zápas sa rozhodol v 2. a 3. štvrtine, ktoré vyhrali domáce 16:6 a 18:6.

BKM Junior UKF Nitra – ŠKBD Spišská N.Ves U23 80:37 (39:25)

Zápasy mali jednoznačný priebeh, Nitra hrala rýchlo dopredu, trápilia sa však na obrannom a útočnom doskoku. Bodovali všetky hráčky,
ktoré dostali zhruba rovnaký priestor. Pod košom dominovala Svoradová, na ktorej podkošové parametre nemali Spišiačky odpoveď.

MBK Ružomberok U23 – MBK Stará Turá U19 36:71 13:31)

Stará Turá pod vedením trénera D. Luptáka nastúpila v Ružomberku aj s hráčkami Piešťanských Čajok Kraislovou a Gavlákovou. Ďalšia
vekom juniorka T. Vandlíková ešte rehabilituje po zranení. Turanky v Ružomberku nenechali nič na náhodu a dominovali počas celého
prvého polčasu, keď dovolil súperkám len 13 bodov. V druhom polčase však nezachytili nástup súpera a ten znížil náskok. V záverečnej
štvrtine sa však vrátili k dominancii, dovolili Ružomberčankám len 4 body a odniesli si presvedčivé víťazstvo.

BK ŠKP 08 B.Bystrica U19 – Dubček Bratislava 70:56 (35:28)

Trio hráčok s extraligovými skúsenosťami Janštová, Neuschlová a Kollárová priviedlo juniorku Bystrice k cennej výhre nad ženami
bratislavského Dubčeka. Domáce viedli v priebehu celého zápasu a nadviazali na úspešné pôsobenie v tejto súťaži.

BK ZŠ Zvolen – ŽBK Rožňava 62:31 (34:14)

Veteránky Laura van Dalen a Zuzana Babaríková priviedli obnovené družstvo žien Zvolena k jasnému víťazstvu. Spolu zaznamenali 26
bodov a získali 13 lôpt. Rožňava pôsobila snaživo, no množstvo strát a slabá streľba ich veľmi limitovala.

BK Lokomotíva Sereď U23 – BK AŠK Slávia Trnava U19 84:46 (50:22)

Hviezdou prvého víkendu je určite Hanka Jakubčeková, ktorá k impozantnému double-double 23 bodov + 20 doskokov pridala ešte 3
bloky a herná produktivita 41,4 je sezónnym rekordom súťaže. Sereď dokonale využila výškovú prevahu a od prvej minúty dominovala.

Polčasových 50:22 bolo rozhodujúcich, potom sa zápas už iba dohrával. V trnavskom drese za zmienku stojí iba výkon 14-ročnej
Remenárovej

26.09.2021

Young Angels U19 Košice – TYDAM UPJŠ Košice 90:41 (54:21)

Nedeľnajší zápas YAKE U19 sa niesol v podobnom duchu ako sobotňajšie derby s CBK. Od prvej minúty nútili juniorky súpera
agresívnou obranou k stratám. Dulovičová zabávala spoluhráčky aj divákov a náskok utešene narastal. Poľavenie prišlo až v 27.minúte
za stavu 75:27. Výborný zápas odohrala Kara Holomániová, ktorá premenila 8 z 9-tich pokusov z hry.

Young Angels U23 Košice – CBK Košice 63:69 (27:32)
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Derby zápas s CBK Košice bol maximálne vyrovnaný, 3 min. do konca viedli domáce 63:61, ale koncovku zápasu maximálne nezvládli
(vynechané TH a „tutovky“ spod koša) a prehrali záver 0:8. Počas celého zápasu nedokázali ubrániť najlepšiu hráčku zápasu –
Kašperanovú, ktorej 27 bodov bolo rozhodujúcich, a dá sa povedať že anjelky porazila sama.

BKM Junior UKF Nitra – ŽBK Rožňava 89:33 (54:17)

Domáce kontrolovali aj nedeľňajší zápas napriek množstvu strát. Domáci tréner Horička to pripisuje našej snahe riešiť situácie rýchlo, ale
žiaľ často aj zbrklo. Ukazuje sa, že Nitra bude patriť po navráte Sailerovej a Féherovej k favoritom na postup do Niké Extraligy.

BK ŠKP 08 B.Bystrica U19 – MBK Stará Turá U19 52:53 (23:33)

Na palubovke B. Bystrice vstúpili hráčky Starej Turej do zápasu odvážne a prekvapili súpera. Rýchlo sa dostali do vedenia, ktoré do
polčasu narástlo na 10 bodov napriek značnej výškovej prevahe súpera. V dobrom výkone pokračovali aj v tretej štvrtine a zdalo sa že
zápas bez problémov dotiahnú. Bystričanky to nevzdali a keďže Turanky zaznamenali v štvrtej štvrtine len 3 body, domáce zápas skoro
otočili.

BK ZŠ Zvolen – ŠKBD Spišská N.Ves U23 45:48 (29:30)

Prekvapením kola je výhra mladučkého družstva SNV na pôde podstatne skúsenejšieho Zvolena. Barbora Cvoligová pokračuje vo
svojom výkonostnom raste a jej 18 bodov a 8 doskokov bolo pre víťazstvo kľúčových. Zvolen sa trápil a sobotňajšej výhre pôsobil
unavene a zakríknuto. Výkon Babaríkovej 14 bodov + 9 doskokov tentoraz nestačil.

MBK Ružomberok U23 – Dubček Bratislava 51:66 (33:32)

Šestica statočných z Bratislavy uspela v Ružomberku aj napriek polčasovej prehre. Mladé Ružomberčanky doplatili na nezohratosť a 36
stratených lôpt. Dubček ťahali najmä Bachorová a Tvrdá, ktoré zaznamenali spolu 40 bodov. Na strane domácich sa presadili iba Eva
Škvareková, ktorá k 18-tim bodom pridala 11 doskokov a 6 získaných lôpt.

Autorské práva basket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.

Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu basket.sk a uvedených agentúr
je výslovne zakázané.

Diskusia

Autor: DANNAX, spol. s r.o.
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Novo vyvíjané batérie do elektromobilov od slovenskej spoločnosti InoBat Auto prešli náročnými testmi v uznávanom kórejskom
testovacom centre NCT. Toto centrum pravidelne testuje aj výrobky známych značiek, ako napríklad Samsung a LG Chem, a
spolupracuje aj s inštitútmi ako TÜV SÜD či TÜV Rheinland. Spoločnosť NCT v posledných mesiacoch vykonala bezpečnostné a
výkonnostné testy batérií NMC622 pre slovenskú spoločnosť InoBat Auto. Testovanie sa uskutočňovalo od marca 2021. Podľa člena
predstavenstva InoBat Pavla Krokoša boli zistenia z testov porovnané aj s výkonom jednej z aktuálne najpoužívanejších batérií, ktorá sa
dnes nachádza v mnohých elektromobiloch.

„Výsledky testov potvrdzujú kvalitu našich batérií. Batérie boli podrobené bezpečnostným a výkonnostným testom a všetky testy sú
ukončené. Pri výkonnostných testoch boli batérie cyklované 600-krát. Výsledky ukazujú dosiahnutie lepších výsledkov oproti
porovnávanej batérií ázijského výrobcu v parametroch energetickej hustoty, životnosti, dojazdu a dobíjania.“

Testy boli zamerané na viaceré parametre batérií a ich výsledky poukazujú napríklad na rýchlosť nabíjania, životnosť batérie, jej kapacitu,
ale aj na to, aký vplyv na ňu majú teplotné výkyvy. Doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD., z Ústavu chemických vied Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach považuje výsledky týchto testov za potvrdenie nielen kvality, ale aj konkurenčnej výhody batérií
InoBat. „Ich modulárny systém je schopný adaptovať sa na potreby zákazníkov vďaka využitiu informačných technológií. Rôzne typy
zloženia sú tak vhodné na rôzne spôsoby využitia. Za zmienku určite stojí aj to, že slovenská batéria NMC622 od InoBat sa nabije za 30
minút až na 85 %, pri nízkej teplote -20 °C ostáva k dispozícii 77 % jej kapacity, ale aj to, že aj po 600 cykloch má batéria stále 91 % zo
svojej kapacity. Úplný koniec životnosti tak môžu zákazníci očakávať až po dosiahnutí 1300 – 1350 cyklov.“

Prebiehajúce zmeny v pohonoch a ponímaní mobility prinášajú mnohé výzvy a príležitosti. Automobilový priemysel má na Slovensku už
dlhodobo veľmi silné postavenie, patríme medzi vedúce krajiny vo výrobe automobilov a toto odvetvie tvorí významnú časť slovenského
HDP. Úspech slovenského automobilového priemyslu pri premieňaní týchto príležitostí bude závisieť od všetkých zúčastnených vrátane
štátu. Podľa prezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR Alexandra Matušeka je okrem zachovania konkurencieschopnosti veľmi
potrebná aj systémová podpora investícií, domácich inovácií a vyššej pridanej hodnoty nielen v tomto najvýznamnejšom priemyselnom
odvetví, ale aj v celej oblasti mobility.

„Nenazerajme na elektromobilitu ako na hrozbu. Slovensko nesmie premárniť šance, ktoré prinášajú zmeny v mobilite. Dôležitým
aspektom však musí byť práve zachovanie konkurencieschopnosti, systémová podpora investícií, domácich inovácií a nabíjacej
infraštruktúry. To je cesta, ako zabezpečiť udržateľnosť tohto odvetvia na Slovensku.“

Na margo inteligentnej špecializácie Slovenska v oblasti elektrifikovanej dopravy sa vyjadril aj Marián Smik, predseda a štatutárny
zástupca Slovenskej batériovej aliancie (SBaA). „Ambície a inovatívnosť spoločnosti InoBat Auto predstavujú veľký krok smerom vpred v
rámci dosiahnutia konkurencieschopných, inovatívnych aj ekologických cieľov v rámci batériového sveta na Slovensku, ale aj v Európe.
Pridanú hodnotu vidím hneď v niekoľkých smeroch – v rozvoji progresívnych trendov, vedy, výskumu, znalostnej ekonomiky, R&D
centier, ale aj nášho inovačného potenciálu. Vďaka tomuto projektu sa môže Slovensko v budúcnosti stať veľmocou v elektromobilite.“

Spoločnosť InoBat je na trhu iba od septembra 2019 a už teraz dosahuje pozoruhodné výsledky – vyvinula prvé batérie, získala prvého
zákazníka a úspešne napreduje v prerábaní výskumno-vývojového a výrobného centra vo Voderadoch. Cieľavedomé sú aj jej plány do
budúcnosti.

„Naším cieľom je priniesť inovácie, ktoré svet elektromobility potrebuje na to, aby mohol plnohodnotne fungovať. Okrem výskumu, vývoja
a výroby týchto batérií sa sústreďujeme napríklad aj na ich recykláciu či výstavbu energetických úložísk. Už teraz sme vyvinuli a vyrobili
aj ďalšiu sériu batérií NMC811 a máme jasný plán výskumu a vývoja ďalších generácií. Aktuálne sme podpísali kontrakt s novým
zákazníkom a sme v intenzívnych rokovaniach s ďalšími,“ uzatvára Pavol Krokoš.

Aktuálne prebieha aj testovanie ďalšej série batérií od InoBat NMC 811 (811G a 811 Si Gen2).

Autor: René Hubinský
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Ústavný súd Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach medzinárodnú vedeckú konferenciu
pod názvom „Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch – X. ústavné dni“

Popis tlačovej správy:

Ústavný súd Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach medzinárodnú vedeckú konferenciu
pod názvom „Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch – X. ústavné dni“
(tlačová správa č. 41/2021)

Skupina tlačovej správy:

Autor: Martina Ferencová
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Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Napriek tomu, že v predchádzajúcich číslach Drevárskeho magazínu som konštatoval, že to nie je matematická úloha na úvod, aj keď –
zdá sa – jednoduchá, vraciam sa k tomu pripodobneniu, pretože je stále aktuálne. Navyše – treba skonštatovať, že aj bude. Dlho. Dejú
sa veci. Dejú sa okolo nás. S nami i bez nás. Dejú sa veci, ktoré ovplyvňujeme i tie, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Dejú sa veci – aj
nedejú. Déja vu. A stále hovoríme o tzv. reforme národných parkov na Slovensku, pretože o tie ide. Vraj, v prvom rade.

Pripomeniem

Aktuálny návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) na novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač
591) prešiel v NR SR prvým čítaním a leto si poslanci i všetci tí, ktorých sa týka, vyčlenili na argumentovanie pre i proti. Udialo sa toho
mnoho a s rôznym výsledkom. Každopádne – pochybností o vykonateľnosti návrhu novely pribúda a „zákopová vojna“ medzi lesníkmi a
ochranármi pokračuje. Ba dokonca – zákopy sa azda ja prehĺbili. Akurát poslanci (vlastne koaličná rada) sa dohodli, že druhé čítanie
presunuli zo septembra na október. Chcú – vraj – diskutovať a argumentovať.

Vráťme sa k meritu veci

Samotná predkladaná novela je veľmi krátka a jej účelom je prevod správy pozemkov vo vlastníctve štátu v národných parkoch a
súvisiaceho ostatného nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu na organizáciu ochrany prírody, resp. prechod zriaďovateľskej
pôsobnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku a štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič
z ministerstva pôdohospodárstva na ministerstvo životného prostredia. Na prvý pohľad, jednoduché a účelné riešenie, ktoré – zdanlivo –
iba napĺňa zámer z Programového vyhlásenia Vlády SR, citujem: „Vláda SR zabezpečí jednotnú správu chránených území pod
ministerstvom životného prostredia a zváži právnu subjektivitu správ národných parkov“.

Potiaľ, v poriadku. Lenže, ako vo väčšine komplikovaných prípadov – a takým tento zámer určite je – prichádza ALE. Pretože diabol, sa
skrýva v detaile.

LESY SR, š.p. patria pod ministerstvo pôdohospodárstva. To sa voči návrhu ostro ohradilo. „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR zásadne odmieta rozčlenenie lesov na chránené a ostatné, pretože všetky lesy sú hodné mimoriadnej ochrany.”

Ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že ministerstvo životného prostredia presadzuje nátlakové riešenia, vlastné názory a ignoruje nielen
programové vyhlásenie vlády, ale aj potrebu konštruktívnej diskusie a odborných argumentov.

Leto bolo horúce

Nielen kvôli počasiu. Rokovania striedali rokovania. Mítingy míňali mítingy. Organizovali ich skupiny za i proti. So striedavým výsledkom
za i proti. Výsledkom je, že zákopy sa prehĺbili. Postoje sa zabetónovali a takmer všetci to vnímajú už ako vec osobnej cti a (div že nie)
osobnej zásluhy o záchranu. Obe strany (lebo sú iba dve strany) tvrdia, že zachraňujú to isté. Národné parky a prírodu okolo nás. Ich
predstava o tom, ako to dosiahnuť, je diametrálne odlišná. A to je práve ten DETAIL. Práve tento DETAIL spôsobil, že predovšetkým
ľudia na vidieku nerozumejú, odmietajú a argumentujú proti zámeru rezortu životného prostredia, ktorý vedie minister Ján Budaj. Hovorí o
tom aj ich spájanie do Vidieckej koalície a konštruktívne a pokojné zhromaždenie, ktoré začiatkom septembra zorganizovali v Banskej
Bystrici. Takto o ňom hovorí tlačová správa, ktorú takmer žiadne mienkotvorné médiá nezverejnili. Preto to robí Drevársky magazín.

Účastníci zhromaždenia občanov vidieka zo dňa 9. 9. 2021 v Banskej Bystrici. Foto: FB Slovenská poľovnícka komora

Vidiecka koalícia zorganizovala 9. 9. 2021 pokojné zhromaždenie občanov vidieka, ktorí prišli vyjadriť svoj názor k budove Múzea SNP v
Banskej Bystrici. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 1500 lesníkov, poľnohospodárov, včelárov, chovateľov, rybárov, poľovníkov a priateľov
vidieka. Zástupcovia organizácií, ktorí zorganizovali toto zhromaždenie sú zo strany Ministerstva životného prostredia a Štátnej ochrany
prírody obviňovaní, že spustili masovú dezinformačnú kampaň tzv. reformy národných parkov. Dokonca sú nazývaní fašistami či
špinavcami, čo považujeme za nehorázne. Tieto organizácie však odmietajú súčasný spôsob jednania s majiteľmi a obhospodarovateľmi
pôdy. MŽP a jeho vedenie nedodržiava programové vyhlásenie Vlády SR, za ktoré sa zaviazali.

My, obyvatelia vidieka nie sme proti ochrane prírody, práve naopak. Príroda na Slovensku je formovaná, zveľaďovaná a ochraňovaná 
práve nami, ľuďmi viazanými na život na vidieku, členmi našich organizácií. Máme oprávnené obavy z nepremyslených krokov zástupcov

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/559268819/014c0640b883a21cb6df?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzUzOTg2MzYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NTU5MjY4ODE5LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.O9ls3vDJR4HFSGQhvll4i73AeeY43F2yV8SPB4dVb8s
https://drevmag.com/2021/09/27/19-alebo-bez-1-20-ideme-do-finale/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 31

envirorezortu a to predovšetkým zo spôsobu akým „novelu“ pripravili. Oni ju totiž nepripravili vôbec. Do dnešného dňa nevypočítali žiadne
socio-ekonomické dopady na regióny a ľudí v nich žijúcich. Turizmus na Slovensku už niekoľko rokov preukázateľne klesá, nepomohli
mu ani proti pandemické opatrenia a výrazne ani opatrenia na podporu domáceho turizmu. Je preto naivné myslieť si, že vidiek zachráni
akási prestavba na turizmus.

Aj z tohto dôvodu účastníci zhromaždenia prijali Bystrickú rezolúciu, ktorá obsahuje v skratke:

žiadame odstúpenie ministra životného prostredia Jána Budaja,

žiadame predsedu NR SR Borisa Kollára, aby zabezpečil stiahnutie poslaneckej novely zákona,

žiadame predsedu vlády SR Eduarda Hegera, aby trval na komplexnom a systémovom riešení rozporov vidieka predložením vládneho
návrhu jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody, po dôslednom prehodnotení národných parkov a zonácií,

žiadame MŽP SR o uvalenie embarga na vyhlasovanie nových chránených území až do prehodnotenia tých existujúcich,

pokiaľ sa predchádzajúce body nenaplnia a dôjde k prejednávaniu zákona o ochrane prírody v pléne NR SR, sme pripravení
zhromaždenie zopakovať v oveľa väčšej miere, až do doby akceptovania našich požiadaviek.

Jasným príkladom nerešpektovania obyvateľov vidieka, ale predovšetkým vlastníkov pôdy, sú aj prerokovania vyhlasovania chránených
vtáčích území v roku 2003. Aj vtedy boli všetci dotknutí majitelia ubezpečovaní, že NATURA2000 sa zásadne nikoho nedotkne, pre
majiteľov pôdy to bude tzv. super značka a taktiež ako región zarobia na eurofondoch. Dnes, keď ubehlo takmer 20 rokov vidíme, že v
týchto územiach nemôže byť vykonávaná bežná hospodárska činnosť a to v čase od 1. 3. do 31. 8., kedy je obdobie hniezdenia vtákov.
Značka NATURA2000 im priniesla len byrokratickú záťaž, pretože k vykonávaniu akejkoľvek činnosti je potrebný súhlas ochrany prírody.
Eurofondy na pôdu dnes nepoberajú vlastníci, ktorí sú a pôdu existenčne viazaní, ale tí, ktorí činnosť na pozemkoch vlastníkov zakázali,
alebo obmedzili.

Podujatie organizovala Slovenská lesnícka komora, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rada združení
neštátnych vlastníkov lesov, Slovenská poľovnícka komora a ďalšie organizácie. Na podujatí ďalej vystúpili zástupcovia Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenského zväzu včelárov, OZ Vidiecka platforma, Zväzu spracovateľov dreva SR,
Dobrovoľný hasičský zbor, i mnohí ďalší.

Na ilustráciu rozpoltenosti vo vnímaní témy, prinášame aj spoločný list všetkých rozhodujúcich zamestnávateľských zväzov a združení na
Slovensku, ku ktorým sa pridali aj ZMOS a KOZ SR, ktorým sa obrátili na predsedu Vlády SR s požiadavkou na stiahnutie návrhu novely
zákona a na začatie normálneho pripomienkovacieho procesu vládneho návrhu zákona.

List najvýznamnejších organizácií združujúcich zamestnávateľov, zamestnancov a obce a mestá, ktorým sa obrátili na predsedu Vlády
SR s požiadavkou na stiahnutie návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny

Aj preto je životne dôležité a pre férovosť diskusie nevyhnutné pripomenúť predbežnú analýzu socio-ekonomických dopadov
predpokladaného legislatívneho zámeru tak, ako ho spracovalo Národné lesnícke centrum, inštitúcia na to povolaná:

zníženie disponibilnej ťažby dreva v len na kmeňových štátnych pozemkoch, ak sa vyhlási 50 % bezzásahovosť o 400 tis. m3, aj s
podielmi štátnych pozemkov v spoločných nehnuteľnostiach o 495 tis. m3, po roku 2030 (75 % bezzásahových zón) ďalších 211 tis. m3
dreva, spolu 706 tis. m3 dreva

zníženie ťažby o 400 tis. m3 s dopadom na drevospracujúci priemysel v nezamestnanosti cca 1460 ľudí (o tom sa zatiaľ nikde verejne
nehovorilo) s výpadkom verejných financií (odvody, dane) 15 mil. €

zníženie zamestnanosti v lesnom hospodárstve o 225 THZ, 132 v kategórii R a 568 dodávateľov prác v lesníckych činnostiach, spolu 925
ľudí s výpadkom verejných financií (odvody, dane) 7,5 mil. €. Prevzatie zamestnancov je len deklarované, nie garantované, načo by im
boli zamestnanci ústredí 4 zanikajúcich závodov a 9 lesných správ?

výpadok daní z nehnuteľností (po zohľadnení súčasnej výmery ochranných lesov a lesov osobitného určenia) možno očakávať na úrovni
-977 tis. € ročne a výpadok podielových daní na úrovni -965 tis. € ročne.

(Zdroj: Analýzy dopadov prevodu š. p. LESY SR Banská Bystrica)

Nuž a pre úplnosť a férovosť debaty uvádzame aj tlačový výstup Ministerstva životného prostredia SR, ktoré reagovalo na spomínané
zhromaždenie v Banskej Bystrici tak, ako ju zverejnil denník SME.

„Organizátori protestov proti reforme národných parkov šíria nepravdivé informácie o obsahu reformy národných parkov, cieľoch reformy 
aj o vlastnej podpore. Ministerstvo životného prostredia SR to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal tlačový odbor envirorezortu.
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Reagoval tak na protesty z 9. septembra v Banskej Bystrici, kde členovia Slovenskej lesníckej komory, Únie regionálnych združení
vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rady združení neštátnych lesov a Slovenskej poľovníckej komory vyjadrovali svoj nesúhlas s
uskutočnením reformy národných parkov. Podľa envirorezortu však na protestoch zaznievali nepravdivé informácie o obsahu reformy či
jej cieľoch. Organizátori navyše uviedli, že protest podporujú aj ZMOS a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, čo podľa
MŽP nie je pravda. Envirorezort uviedol, že účastníci protestov v skutočnosti za boj s reformou národných parkov skrývajú svoj boj proti
vláde, čím porušili princíp apolitickosti, ku ktorému sa zaviazali vo svojich stanovách. „Namiesto riešenia vlastných tém sa politizujú a
prepájajú s extrémistami. Tým niektorí z predstaviteľov vyššie uvedených záujmových organizácií vykročili proti poslaniu a záujmom
svojich organizácií a aj svojich vlastných členov,“ uviedlo MŽP v reakcii.

Niektorí z predstaviteľov vyššie menovaných záujmových organizácií podľa envirorezortu totiž už v júni odmietli vecnú diskusiu o
pripravovanej reforme národných parkov. Vtedy totiž ignorovali prípadne demonštratívne opustili rokovanie, na ktorom ich k spolupráci
vyzývalo MŽP a tiež osobne predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Odvtedy podľa MŽP začali byť spomínané záujmové
organizácie zneužívané na politický zápas a šírenie hoaxov o reforme národných parkov. Envirorezort vyzýva uvedené organizácie, aby
prestali s radikalizáciou a vrátili sa k odbornému dialógu.

Pripomenul, že podporu reforme národných parkov vyjadrili významné akademické inštitúcie, ako sú Slovenská akadémia vied,
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach či Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo
Zvolene. „Táto podpora pripomína, že Slovensko má vedcov a odborníkov schopných rozpoznať nevyhnutnosť reformy našich národných
parkov. Dialóg s nimi ale nemôžu viesť ľudia, ktorí používajú klamstvá namiesto argumentov a podnecujúci extrémistické násilie. MŽP už
neraz preukázalo, že je pripravené viesť vecný dialóg. Neakceptujeme však ľudí, ktorí šíria lži o reforme národných parkov a vyvolávajú
politickú radikalizáciu a extrémistické metódy politického boja,“ dodal envirorezort.“

Záver? 19 alebo bez 1, 20…

Zdá sa, že sme sa nikam nepohli. Zdá sa, že matematická úloha z úvodu zostáva stále nevyriešená. Zdá sa, že dvaja sa dívajú na tú istú
vec – z iného uhla pohľadu, ale tá vec – zostáva rovnaká. Dejú sa veci. Dejú sa okolo nás. S nami i bez nás. Dejú sa veci, ktoré
ovplyvňujeme, i tie, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Dejú sa veci – aj nedejú. Déja vu.

A človek – nepolitik – sa len chytá za hlavu!

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Môže sa Vám páčiť

Autor: peter.zemanik@zsdsr.sk, Peter Zemaník
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By Eva Švoňavová · On 26. septembra 2021

Krištáľové krídlo, ktoré každoročne oceňuje významné osobnosti a ich mimoriadne počiny, pozná členov odbornej poroty 25. ročníka pre
všetkých deväť kategórií. K stálym členom pribudli aj nové mená.

Aktuálne zloženie odborných porôt pre jednotlivé kategórie 25. ročníka Krištáľového krídla predstavila jeho riaditeľka Katarína Srkala
spolu s garantkou projektu Dankou Bartekovou na športovom dni v Piešťanoch. K niekoľkoročným členom poroty, akými sú Ján Ťapák,
Ľuboš Šrámek, Anton Šulík, Marcel Merčiak, Richard Lintner či napríklad Ján Bilinský, pribudli do radov odbornej poroty aj nováčikovia.
Po prvý raz budú o nominovaných a laureátoch Krištáľového krídla rozhodovať Mária Horváthová, Matej Drlička, Julián Lukáček či Eva
Gažová – laureátka ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2020.

„Prestíž Krištáľového krídla je z veľkej časti založená na prestíži porotcov, ktorí patria medzi výnimočné osobnosti rôznych oblastí života
na Slovensku. Noví porotcovia pritom pôsobia ako svieži vietor vďaka ich novým nápadom a návrhom. Prvé stretnutie Veľkej poroty
Krištáľového krídla pre rok 2021 sme sa rozhodli usporiadať v Piešťanoch, kde si mohli počas športového dňa zasúťažiť členovia poroty
spolu so známymi osobnosťami a partnermi Krištáľového krídla,“ informovala riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala. Pri
Jaslovských Bohuniciach sa aj strieľalo! Pri všetkej bezpečnosti si hostia a členovia poroty zastrieľali spolu s garantkou Krištáľového
krídla športovou strelkyňou a bronzovou medailistkou z Olympijských hier v Londýne Dankou Bartekovou. Výber poroty jubilejného
ročníka Danka považuje za kľúčový: „Okrem toho, že majú porotcovia v rukách obrovskú zodpovednosť, dávajú Krištáľovému krídlu
kredibilitu a vážnosť. Sme preto nesmierne radi, že sa nám darí mať medzi nimi toľko výnimočných ľudí, ktorí nám pomáhajú spoločne
formovať Krištáľové krídlo a aj blížiace sa jubilejné 25. výročie. Číslo 25 je v športovej streľbe magické práve preto, lebo znamená, že
sme ani raz nepochybili a verím, že aj v blížiacom sa ročníku dáme plný zásah.“

O laureátoch Krištáľového krídla rozhoduje Veľká porota zložená zo samostatných odborných porôt v každej z 9 kategórií. Aktuálnymi
členmi poroty pre blížiaci sa 25. ročník Krištáľového krídla sú:

Predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla – generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko – Ing. Ján Bilinský v zastúpení

Výtvarné umenie

Mgr. art. Ján Ťapák – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

Mária Horváthová – kunsthistorička, tajomníčka spolku výtvarníkov Slovenska

Mgr. art. Ivan Pavle – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

Mgr. art. Kristína Schreiberová – umelecká fotografka

Mgr. art. Boris Hanečka – módny dizajnér

Hudba

Roman Juhás – predseda – hudobný dramaturg Rádia Jemné a Rádia Vlna

Andrea Zimányiová – speváčka

Mgr. Michal Dzurjanin – riaditeľ programových služieb Slovenského rozhlasu

Divadlo a audiovizuálne umenie

Mgr. art. Anton Šulík – predseda – programový riaditeľ RTVS

doc. Mgr. art. Peter Bebjak ArtD – laureát KK 2020 – Divadlo a audiovizuálne um.

Ivana Mandáková – šéfredaktorka denníka Plus jeden deň

Mgr. Ingrid Fašiangová – generálna riaditeľka Divadla Nová scéna

Matej Drlička – generálny riaditeľ SND

Šport
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Anton Siekel – predseda – prezident SOV (Slovenský olympijský výbor)

Mgr. Marcel Merčiak – športový komentátor a moderátor

Róbert Vittek – slovenský reprezentant vo futbale, laureát Krištáľového krídla

Veronika Vadovičová – paralympijská reprezentantka v športovej streľbe

Richard Lintner – slovenský reprezentant v hokeji

Medicína a veda

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – predsedníčka – riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, laureátka Krištáľového krídla

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. – prof. LF UPJŠ, členka predstavenstva VÚSCH, a. s. a laureátka Krištáľového krídla

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. – Prednostka kliniky LF UK a NÚDCH (Národný ústav detských chorôb)

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. – medicínsky riaditeľ NOU v Bratislave, laureát Krištáľového krídla

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. – onkológ, klinik a vedec, ocenený Veda a technika

Ing. Richard Strapko – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP

Publicistika a literatúra

PhDr. Jaroslav Rezník – predseda – generálny riaditeľ RTVS

Mgr. Peter Janků, PhD., ArtD. – šéfdramaturg rádia Devín

PhDr. Vladimír Puchala – generálny riaditeľ TASR

Ľuboš Kamenistý – šéfredaktor Plus 7 dní

Julián Lukáček – obchodný riaditeľ TA3

Hospodárstvo

doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA – predseda – prezident MATADOR Group, laureát Krištáľového krídla

Ing. Michal Ševčík – generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia s.r.o.

JUDr. Andrej Farkaš – predseda predstavenstva ECO-INVEST, a. s.

Ing. Vladimír Bakeš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa, a. s.

Filantropia

Ing. Michal Teplica – predseda – generálny riaditeľ News and Media Holding

Eva Gažová – národná riaditeľka Special Olympics Slovakia, laureátka ocenenia Krištáľové krídlo 2020

Mgr. Igor Čekirda – predseda Správnej rady Nadácie TA3

Mgr. Marta Gajdošíková – riaditeľka Dvojky RTVS

Mgr. Marek Machata – laureát ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2017

Inovácie a startupy

Ing. Dušan Guľáš – predseda – konateľ spoločnosti RESPECT

Marek Šándor – konateľ spoločnosti STARTITUP

Mgr. Martin Holák, PhD. – generálny riaditeľ Slovak Business Agency
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Dušan Duffek – spoluzakladateľ 0100 Ventures

Ing. Peter Zálešák – predseda predstavenstva Nay, a. s.

Krištáľové krídlo predstavuje už štvrťstoročie poklonu a odmenu za výnimočné ľudské počiny. Dnes je hodnotou overenou časom a
osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi. Krištáľové krídlo patrí tým, ktorí sa neboja osobitosťou, tvorivosťou, talentom a umeleckým cítením
vyčnievať z davu a zostať pritom ľudskými. „Spomínam si na chvíľu, ako som pred 25 rokmi presviedčala všetkých o dôležitosti myšlienky
Krištáľového krídla. Mojim cieľom bolo a stále je, odmeňovať a dávať do pozornosti významné osobnosti, ktoré svojou prácou robia náš
život plnším, krajším a hodnotnejším. Takých jednotlivcov nájdeme v nemocniciach, riaditeľských kreslách, na doskách, ktoré znamenajú
svet či na olympiáde. Usilujeme sa nájsť najlepších medzi vynikajúcimi. A vždy, keď sa nám to podarí, vložíme im do rúk malý symbol –
krídlo z krištáľu. To je naše „ďakujem“, naša poklona a odmena za ich nadpriemerné výkony, prelomové myšlienky, nápady, ktoré nás
posúvajú vpred, za každodennú snahu zlepšiť kvalitu života jednotlivca i spoločnosti. Je mi cťou byť súčasťou tejto tradície už dvadsaťpäť
rokov,“ uzatvára zakladateľka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.

Už tradične dáva Krištáľové krídlo možnosť širokej verejnosti zasielať návrhy na nominácie za uplynulý rok. Do procesu zasielania
návrhov na nominácie osobností sa môže zapojiť aj verejnosť, teda každý občan Slovenskej republiky a to prostredníctvom online
formulára . Nominačná kampaň prebieha do 30.11.2021.

Eva Švoňavová

Asi som to mala spraviť už dávno. Komunita okolo krásy, príťažlivej vône, úžasných tvarov a harmónie mi bola vždy blízka! Keď sa zo
známych stanú priatelia a vždy si majú čo povedať – tak to je správna cesta. Teším sa, že po nej kráčam s vami! Každý z nás má v sebe
krásu, niekedy však potrebuje odvážny krok, aby ju odhalil. Môžeme nájsť ten okamih a smer. svonavova@vlasyvizaz.sk

You Might Also Like

Autor: Eva Švoňavová
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ÚS: Vedecká konferencia sa bude venovať právam a slobodám v núdzovom stave  
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ÚS: Vedecká konferencia sa bude venovať právam a slobodám v núdzovom stave

Košice 27. septembra (TASR) - Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch bude
témou medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať v utorok (28. 9.) online v Košiciach. Organizuje ju Ústavný súd (ÚS) SR
v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).

"Vedecká konferencia bude tematicky zameraná na významné ústavnoprávne účinky z hľadiska organizácie výkonu verejnej moci a
ochrany základných práv a slobôd počas núdzového stavu, ako aj na ústavnoprávnu komparáciu poznatkov a skúseností získaných pri
ochrane základných práv a slobôd počas pandémie ochorenia COVID-19 vo vybraných štátoch Európskej únie," informovala hovorkyňa
ÚS Martina Ferencová.

Na podujatí X. ústavne dni potvrdili účasť predseda Ústavnej rady Francúzska Laurent Fabius, predseda ÚS Českej republiky Pavel
Rychetský, predseda maďarského ÚS Tamás Sulyok, ako aj ďalší významní predstavitelia justície a odborníci v oblasti práva zo
Slovenska i zahraničia. Záštitu prevzali predseda ÚS SR Ivan Fiačan a dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslav Štrkolec.

hol pop

Autor: HOL
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Krištáľové krídlo predstavilo porotcov jubilejného 25. ročníka  
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Krištáľové krídlo, ktoré každoročne oceňuje významné osobnosti a ich mimoriadne počiny, pozná členov odbornej poroty 25. ročníka pre
všetkých deväť kategórií. K stálym členom pribudli aj nové mená.

Aktuálne zloženie odborných porôt pre jednotlivé kategórie 25. ročníka Krištáľového krídla predstavila jeho riaditeľka Katarína Srkala
spolu s garantkou projektu Dankou Bartekovou na športovom dni v Piešťanoch. K niekoľkoročným členom poroty, akými sú Ján Ťapák,
Ľuboš Šrámek, Anton Šulík, Marcel Merčiak, Richard Lintner či napríklad Ján Bilinský, pribudli do radov odbornej poroty aj nováčikovia.
Po prvý raz budú o nominovaných a laureátoch Krištáľového krídla rozhodovať Mária Horváthová, Matej Drlička, Julián Lukáček či Eva
Gažová – laureátka ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2020.

zdroj: Krištáľové krídlo – Richard Lintner

„Prestíž Krištáľového krídla je z veľkej časti založená na prestíži porotcov, ktorí patria medzi výnimočné osobnosti rôznych oblastí života
na Slovensku. Noví porotcovia pritom pôsobia ako svieži vietor vďaka ich novým nápadom a návrhom. Prvé stretnutie Veľkej poroty
Krištáľového krídla pre rok 2021 sme sa rozhodli usporiadať v Piešťanoch, kde si mohli počas športového dňa zasúťažiť členovia poroty
spolu so známymi osobnosťami a partnermi Krištáľového krídla,“ informovala riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala. Pri
Jaslovských Bohuniciach sa aj strieľalo! Pri všetkej bezpečnosti si hostia a členovia poroty zastrieľali spolu s garantkou Krištáľového
krídla športovou strelkyňou a bronzovou medailistkou z Olympijských hier v Londýne Dankou Bartekovou. Výber poroty jubilejného
ročníka Danka považuje za kľúčový: „Okrem toho, že majú porotcovia v rukách obrovskú zodpovednosť, dávajú Krištáľovému krídlu
kredibilitu a vážnosť. Sme preto nesmierne radi, že sa nám darí mať medzi nimi toľko výnimočných ľudí, ktorí nám pomáhajú spoločne
formovať Krištáľové krídlo a aj blížiace sa jubilejné 25. výročie. Číslo 25 je v športovej streľbe magické práve preto, lebo znamená, že
sme ani raz nepochybili a verím, že aj v blížiacom sa ročníku dáme plný zásah.“

zdroj: Krištáľové krídlo – Športový deň - Mária Vaškovičová

O laureátoch Krištáľového krídla rozhoduje Veľká porota zložená zo samostatných odborných porôt v každej z 9 kategórií. Aktuálnymi
členmi poroty pre blížiaci sa 25. ročník Krištáľového krídla sú:

POROTA 25. ROČNÍK 2021

Predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla – generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko – Ing. Ján Bilinský v zastúpení

Výtvarné umenie

Mgr. art. Ján Ťapák – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

Mária Horváthová – kunsthistorička, tajomníčka spolku výtvarníkov Slovenska

Mgr. art. Ivan Pavle – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

Mgr. art. Kristína Schreiberová – umelecká fotografka

Mgr. art. Boris Hanečka – módny dizajnér

Hudba

Roman Juhás – predseda – hudobný dramaturg Rádia Jemné a Rádia Vlna

Andrea Zimányiová – speváčka

Jaroslav Slávik – hudobný producent

Ľuboš Šrámek – džezový hudobník

Mgr. Michal Dzurjanin – riaditeľ programových služieb Slovenského rozhlasu

Divadlo a audiovizuálne umenie

Mgr. art. Anton Šulík – predseda – programový riaditeľ RTVS

doc. Mgr. art. Peter Bebjak ArtD – laureát KK 2020 – Divadlo a audiovizuálne um.
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Ivana Mandáková – šéfredaktorka denníka Plus jeden deň

Mgr. Ingrid Fašiangová – generálna riaditeľka Divadla Nová scéna

Matej Drlička – generálny riaditeľ SND

Šport

Anton Siekel – predseda – prezident SOV (Slovenský olympijský výbor)

Mgr. Marcel Merčiak – športový komentátor a moderátor

Róbert Vittek – slovenský reprezentant vo futbale, laureát Krištáľového krídla

Veronika Vadovičová – paralympijská reprezentantka v športovej streľbe

Richard Lintner – slovenský reprezentant v hokeji

Medicína a veda

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – predsedníčka – riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, laureátka Krištáľového krídla

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. – prof. LF UPJŠ, členka predstavenstva VÚSCH, a. s. a laureátka Krištáľového krídla

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. – Prednostka kliniky LF UK a NÚDCH (Národný ústav detských chorôb)

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. – medicínsky riaditeľ NOU v Bratislave, laureát Krištáľového krídla

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. – onkológ, klinik a vedec, ocenený Veda a technika

Ing. Richard Strapko – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP

Publicistika a literatúra

PhDr. Jaroslav Rezník – predseda – generálny riaditeľ RTVS

Mgr. Peter Janků, PhD., ArtD. – šéfdramaturg rádia Devín

PhDr. Vladimír Puchala – generálny riaditeľ TASR

Ľuboš Kamenistý – šéfredaktor Plus 7 dní

Julián Lukáček – obchodný riaditeľ TA3

Hospodárstvo

doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA – predseda – prezident MATADOR Group, laureát Krištáľového krídla

Ing. Michal Ševčík – generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia s.r.o.

JUDr. Andrej Farkaš – predseda predstavenstva ECO-INVEST, a. s.

Ing. Vladimír Bakeš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa, a. s.

Filantropia

Ing. Michal Teplica – predseda – generálny riaditeľ News and Media Holding

Eva Gažová – národná riaditeľka Special Olympics Slovakia, laureátka ocenenia Krištáľové krídlo 2020

Mgr. Igor Čekirda – predseda Správnej rady Nadácie TA3

Mgr. Marta Gajdošíková – riaditeľka Dvojky RTVS

Mgr. Marek Machata – laureát ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2017
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Inovácie a startupy

Ing. Dušan Guľáš – predseda – konateľ spoločnosti RESPECT

Marek Šándor – konateľ spoločnosti STARTITUP

Mgr. Martin Holák, PhD. – generálny riaditeľ Slovak Business Agency

Dušan Duffek – spoluzakladateľ 0100 Ventures

Ing. Peter Zálešák – predseda predstavenstva Nay, a. s.

Krištáľové krídlo predstavuje už štvrťstoročie poklonu a odmenu za výnimočné ľudské počiny. Dnes je hodnotou overenou časom a
osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi. Krištáľové krídlo patrí tým, ktorí sa neboja osobitosťou, tvorivosťou, talentom a umeleckým cítením
vyčnievať z davu a zostať pritom ľudskými. „Spomínam si na chvíľu, ako som pred 25 rokmi presviedčala všetkých o dôležitosti myšlienky
Krištáľového krídla. Mojim cieľom bolo a stále je, odmeňovať a dávať do pozornosti významné osobnosti, ktoré svojou prácou robia náš
život plnším, krajším a hodnotnejším. Takých jednotlivcov nájdeme v nemocniciach, riaditeľských kreslách, na doskách, ktoré znamenajú
svet či na olympiáde. Usilujeme sa nájsť najlepších medzi vynikajúcimi. A vždy, keď sa nám to podarí, vložíme im do rúk malý symbol –
krídlo z krištáľu. To je naše „ďakujem“, naša poklona a odmena za ich nadpriemerné výkony, prelomové myšlienky, nápady, ktoré nás
posúvajú vpred, za každodennú snahu zlepšiť kvalitu života jednotlivca i spoločnosti. Je mi cťou byť súčasťou tejto tradície už dvadsaťpäť
rokov,“ uzatvára zakladateľka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.

Už tradične dáva Krištáľové krídlo možnosť širokej verejnosti zasielať návrhy na nominácie za uplynulý rok. Do procesu zasielania
návrhov na nominácie osobností sa môže zapojiť aj verejnosť, teda každý občan Slovenskej republiky a to prostredníctvom online
formulára . Nominačná kampaň prebieha do 30.11.2021.

zdroj: Krištáľové krídlo – Mária Vaškovičová spolu s Katarínou Srkala a Dankou Bartekovou

Zdieľať na Facebook

Zdieľať

Autor: Obsah Krištáľového krídla.

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 41

TUKE a UPJŠ v Košiciach v novom akademickom roku vyučujú kombinovaným spôsobom  
  27. 9. 2021, 6:15, Zdroj: hlavnespravy.sk , Autor: Ján Durbák, Sentiment: Neutrálny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Tomáš

Zavatčan, Lekárska Fakulta UPJŠ, Fakulta verejnej správy UPJŠ, Filozofická Fakulta UPJŠ
Užívateľov za deň: 98.4 tis. GRP: 2,19 OTS: 0,02 AVE: 1124 Eur 

TUKE a UPJŠ v Košiciach v novom akademickom roku vyučujú kombinovaným spôsobom

Košice 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR – František Iván)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v novom akademickom roku
kombinovanou formou. Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne

Na snímke budova rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ako pre TASR povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, aplikovanie kombinovanej výučby je na zvážení dekanov jednotlivých fakúlt.
Prednášky budú podľa jeho slov zväčša realizované dištančne, prezenčne len v malých skupinách. Experimentálne a laboratórne
cvičenia budú prezenčné, podobne ako aj semináre.

„Kombinovaná výučba vytvára priestor aj na prepínanie medzi formami výučby podľa aktuálneho COVID semaforu a semaforu UPJŠ. V
prípade zhoršenia epidemickej situácie sme pripravení prestúpiť na dištančnú formu. Študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci
univerzity musia dodržiavať zásady OTP a nariadenia vyplývajúce z aktuálne platného COVID automatu,“ uviedol.

Do prieskumu miery zaočkovania sa na UPJŠ zapojilo približne 30 percent študentov a 45 percent zamestnancov.

„Dotazník bol vyhodnotený k 13. augustu, pričom 75 percent respondentov je zaočkovaných. Začiatkom zimného semestra sme
študentom a zamestnancom poskytli možnosť očkovať sa v rámci vlastného mobilného očkovacieho miesta. Zároveň všetkých vyzývame
k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu všetkých okolo,“ dodal Zavatčan.

UPJŠ predpokladá, že na všetkých troch stupňoch dosiahne počet študentov v tomto akademickom roku hranicu 7000. Záujem vo
vyššej miere prejavili uchádzači, rovnako ako po iné roky, o štúdium na lekárskej fakulte.

„Tento rok sme tiež zaznamenali vysoký dopyt po štúdiu psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ,“ doplnil.

Pre kombinovanú výučbu za dodržania podmienok skupiny OTP sa rozhodla aj TUKE.

Na snímke budova Technickej univerzity Košice

„Predpokladáme, že kombinovanú metódu výučby využijeme aj po zlepšení epidemiologickej situácie. Dištančná metóda výučby však
bude využívaná pre vybrané časti predmetov,“ povedal pre TASR prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer.

Podľa jeho slov je zaočkovaných približne 80 percent zamestnancov univerzity. Prieskum u študentov neuskutočnili. V súčasnosti
pripravujú očkovanie pre študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

TUKE v súčasnosti uzatvára posledné zápisy študentov na štúdium. V porovnaní s minulý rokom zaevidovali približne päťpercentný
nárast počtu prihlášok. Najväčší záujem je o štúdium na fakulte elektrotechniky a informatiky, ďalej o štúdium na fakulte baníctva,
ekológie, riadenia a geotechnológií, strojníckej fakulte a ekonomickej fakulte.

Všetky fakulty TUKE otvorili akademický rok 2021/2022 uplynulý pondelok, rovnako ako väčšina fakúlt UPJŠ. Právnická fakulta a
Fakulta verejnej správy UPJŠ začne nový akademický v pondelok (27. 9.).

Pošlite nám tip

Autor: Ján Durbák
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Vedecká konferencia sa bude venovať právam a slobodám v núdzovom stave

Záštitu prevzali predseda ÚS SR Ivan Fiačan a dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslav Štrkolec.

Košice 27. septembra (TASR) - Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch bude
témou medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať v utorok (28. 9.) online v Košiciach. Organizuje ju Ústavný súd (ÚS) SR
v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).

„Vedecká konferencia bude tematicky zameraná na významné ústavnoprávne účinky z hľadiska organizácie výkonu verejnej moci a
ochrany základných práv a slobôd počas núdzového stavu, ako aj na ústavnoprávnu komparáciu poznatkov a skúseností získaných pri
ochrane základných práv a slobôd počas pandémie ochorenia COVID-19 vo vybraných štátoch Európskej únie,“ informovala hovorkyňa
ÚS Martina Ferencová.

Na podujatí X. ústavne dni potvrdili účasť predseda Ústavnej rady Francúzska Laurent Fabius, predseda ÚS Českej republiky Pavel
Rychetský, predseda maďarského ÚS Tamás Sulyok, ako aj ďalší významní predstavitelia justície a odborníci v oblasti práva zo
Slovenska i zahraničia. Záštitu prevzali predseda ÚS SR Ivan Fiačan a dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslav Štrkolec.

Autor: TASR
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Vedecká konferencia sa bude venovať právam a slobodám v núdzovom stave

Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch bude témou medzinárodnej vedeckej
konferencie, ktorá sa bude konať v utorok (28. 9.) online v Košiciach. Organizuje ju Ústavný súd (ÚS) SR v spolupráci s Právnickou
fakultou Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).

„Vedecká konferencia bude tematicky zameraná na významné ústavnoprávne účinky z hľadiska organizácie výkonu verejnej moci a
ochrany základných práv a slobôd počas núdzového stavu, ako aj na ústavnoprávnu komparáciu poznatkov a skúseností získaných pri
ochrane základných práv a slobôd počas pandémie ochorenia COVID-19 vo vybraných štátoch Európskej únie,“ informovala hovorkyňa
ÚS Martina Ferencová.

Na podujatí X. ústavne dni potvrdili účasť predseda Ústavnej rady Francúzska Laurent Fabius, predseda ÚS Českej republiky Pavel
Rychetský, predseda maďarského ÚS Tamás Sulyok, ako aj ďalší významní predstavitelia justície a odborníci v oblasti práva zo
Slovenska i zahraničia. Záštitu prevzali predseda ÚS SR Ivan Fiačan a dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslav Štrkolec.

Pellegrini: „Systém je v poriadku, treba nasadiť ľudí, ktorí ho nebudú kriviť.“

Zdieľať tento článok:

Facebook

Twitter

Autor: verbina
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Ústavný súd, ktorý zarezal referendum a ktorý nedokáže od 17. marca rozhodnúť o podaní GP ide robiť konferenciu o ľudských právach

VK

Košice 27. septembra (TASR) – Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch bude
témou medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať v utorok (28. 9.) online v Košiciach. Organizuje ju Ústavný súd (ÚS) SR
v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).

„Vedecká konferencia bude tematicky zameraná na významné ústavnoprávne účinky z hľadiska organizácie výkonu verejnej moci a
ochrany základných práv a slobôd počas núdzového stavu, ako aj na ústavnoprávnu komparáciu poznatkov a skúseností získaných pri
ochrane základných práv a slobôd počas pandémie ochorenia COVID-19 vo vybraných štátoch Európskej únie,“ informovala hovorkyňa
ÚS Martina Ferencová.

Na podujatí X. ústavne dni potvrdili účasť predseda Ústavnej rady Francúzska Laurent Fabius, predseda ÚS Českej republiky Pavel
Rychetský, predseda maďarského ÚS Tamás Sulyok, ako aj ďalší významní predstavitelia justície a odborníci v oblasti práva zo
Slovenska i zahraničia. Záštitu prevzali predseda ÚS SR Ivan Fiačan a dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslav Štrkolec.

- reklama -

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
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Vážení priaznivci Veci Verejných

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu.

Čakajú nás zásadné politické udalosti – referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej
spoločnosti.

Vo Veciach verejných stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie
reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné… Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity.

Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať Veci verejné.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..

Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

INLIBRI - online kníhkupectvo

Autor: TASR
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Ústavný súd Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach medzinárodnú vedeckú konferenciu
pod názvom „Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch – X. ústavné dni“

Popis tlačovej správy:

Ústavný súd Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach medzinárodnú vedeckú konferenciu
pod názvom „Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch – X. ústavné dni“
(tlačová správa č. 41/2021)

Skupina tlačovej správy:

Autor: Martina Ferencová
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8 hodín späť

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Napriek tomu, že v predchádzajúcich číslach Drevárskeho magazínu som konštatoval, že to nie je matematická úloha na úvod, aj keď –
zdá sa – jednoduchá, vraciam sa k tomu pripodobneniu, pretože je stále aktuálne. Navyše – treba skonštatovať, že aj bude. Dlho. Dejú
sa veci. Dejú sa okolo nás. S nami i bez nás. Dejú sa veci, ktoré ovplyvňujeme i tie, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Dejú sa veci – aj
nedejú. Déja vu. A stále hovoríme o tzv. reforme národných parkov na Slovensku, pretože o tie ide. Vraj, v prvom rade.

Pripomeniem

Aktuálny návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) na novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač
591) prešiel v NR SR prvým čítaním a leto si poslanci i všetci tí, ktorých sa týka, vyčlenili na argumentovanie pre i proti. Udialo sa toho
mnoho a s rôznym výsledkom. Každopádne – pochybností o vykonateľnosti návrhu novely pribúda a „zákopová vojna“ medzi lesníkmi a
ochranármi pokračuje. Ba dokonca – zákopy sa azda ja prehĺbili. Akurát poslanci (vlastne koaličná rada) sa dohodli, že druhé čítanie
presunuli zo septembra na október. Chcú – vraj – diskutovať a argumentovať.

Vráťme sa k meritu veci

Samotná predkladaná novela je veľmi krátka a jej účelom je prevod správy pozemkov vo vlastníctve štátu v národných parkoch a
súvisiaceho ostatného nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu na organizáciu ochrany prírody, resp. prechod zriaďovateľskej
pôsobnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku a štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič
z ministerstva pôdohospodárstva na ministerstvo životného prostredia. Na prvý pohľad, jednoduché a účelné riešenie, ktoré – zdanlivo –
iba napĺňa zámer z Programového vyhlásenia Vlády SR, citujem: „Vláda SR zabezpečí jednotnú správu chránených území pod
ministerstvom životného prostredia a zváži právnu subjektivitu správ národných parkov“.

Potiaľ, v poriadku. Lenže, ako vo väčšine komplikovaných prípadov – a takým tento zámer určite je – prichádza ALE. Pretože diabol, sa
skrýva v detaile.

LESY SR, š.p. patria pod ministerstvo pôdohospodárstva. To sa voči návrhu ostro ohradilo. „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR zásadne odmieta rozčlenenie lesov na chránené a ostatné, pretože všetky lesy sú hodné mimoriadnej ochrany.”

Ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že ministerstvo životného prostredia presadzuje nátlakové riešenia, vlastné názory a ignoruje nielen
programové vyhlásenie vlády, ale aj potrebu konštruktívnej diskusie a odborných argumentov.

Leto bolo horúce

Nielen kvôli počasiu. Rokovania striedali rokovania. Mítingy míňali mítingy. Organizovali ich skupiny za i proti. So striedavým výsledkom
za i proti. Výsledkom je, že zákopy sa prehĺbili. Postoje sa zabetónovali a takmer všetci to vnímajú už ako vec osobnej cti a (div že nie)
osobnej zásluhy o záchranu. Obe strany (lebo sú iba dve strany) tvrdia, že zachraňujú to isté. Národné parky a prírodu okolo nás. Ich
predstava o tom, ako to dosiahnuť, je diametrálne odlišná. A to je práve ten DETAIL. Práve tento DETAIL spôsobil, že predovšetkým
ľudia na vidieku nerozumejú, odmietajú a argumentujú proti zámeru rezortu životného prostredia, ktorý vedie minister Ján Budaj. Hovorí o
tom aj ich spájanie do Vidieckej koalície a konštruktívne a pokojné zhromaždenie, ktoré začiatkom septembra zorganizovali v Banskej
Bystrici. Takto o ňom hovorí tlačová správa, ktorú takmer žiadne mienkotvorné médiá nezverejnili. Preto to robí Drevársky magazín.

Účastníci zhromaždenia občanov vidieka zo dňa 9. 9. 2021 v Banskej Bystrici. Foto: FB Slovenská poľovnícka komora

Vidiecka koalícia zorganizovala 9. 9. 2021 pokojné zhromaždenie občanov vidieka, ktorí prišli vyjadriť svoj názor k budove Múzea SNP v
Banskej Bystrici. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 1500 lesníkov, poľnohospodárov, včelárov, chovateľov, rybárov, poľovníkov a priateľov
vidieka. Zástupcovia organizácií, ktorí zorganizovali toto zhromaždenie sú zo strany Ministerstva životného prostredia a Štátnej ochrany
prírody obviňovaní, že spustili masovú dezinformačnú kampaň tzv. reformy národných parkov. Dokonca sú nazývaní fašistami či
špinavcami, čo považujeme za nehorázne. Tieto organizácie však odmietajú súčasný spôsob jednania s majiteľmi a obhospodarovateľmi
pôdy. MŽP a jeho vedenie nedodržiava programové vyhlásenie Vlády SR, za ktoré sa zaviazali.

My, obyvatelia vidieka nie sme proti ochrane prírody, práve naopak. Príroda na Slovensku je formovaná, zveľaďovaná a ochraňovaná 
práve nami, ľuďmi viazanými na život na vidieku, členmi našich organizácií. Máme oprávnené obavy z nepremyslených krokov zástupcov
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envirorezortu a to predovšetkým zo spôsobu akým „novelu“ pripravili. Oni ju totiž nepripravili vôbec. Do dnešného dňa nevypočítali žiadne
socio-ekonomické dopady na regióny a ľudí v nich žijúcich. Turizmus na Slovensku už niekoľko rokov preukázateľne klesá, nepomohli
mu ani proti pandemické opatrenia a výrazne ani opatrenia na podporu domáceho turizmu. Je preto naivné myslieť si, že vidiek zachráni
akási prestavba na turizmus.

Aj z tohto dôvodu účastníci zhromaždenia prijali Bystrickú rezolúciu, ktorá obsahuje v skratke:

žiadame odstúpenie ministra životného prostredia Jána Budaja,

žiadame predsedu NR SR Borisa Kollára, aby zabezpečil stiahnutie poslaneckej novely zákona,

žiadame predsedu vlády SR Eduarda Hegera, aby trval na komplexnom a systémovom riešení rozporov vidieka predložením vládneho
návrhu jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody, po dôslednom prehodnotení národných parkov a zonácií,

žiadame MŽP SR o uvalenie embarga na vyhlasovanie nových chránených území až do prehodnotenia tých existujúcich,

pokiaľ sa predchádzajúce body nenaplnia a dôjde k prejednávaniu zákona o ochrane prírody v pléne NR SR, sme pripravení
zhromaždenie zopakovať v oveľa väčšej miere, až do doby akceptovania našich požiadaviek.

Jasným príkladom nerešpektovania obyvateľov vidieka, ale predovšetkým vlastníkov pôdy, sú aj prerokovania vyhlasovania chránených
vtáčích území v roku 2003. Aj vtedy boli všetci dotknutí majitelia ubezpečovaní, že NATURA2000 sa zásadne nikoho nedotkne, pre
majiteľov pôdy to bude tzv. super značka a taktiež ako región zarobia na eurofondoch. Dnes, keď ubehlo takmer 20 rokov vidíme, že v
týchto územiach nemôže byť vykonávaná bežná hospodárska činnosť a to v čase od 1. 3. do 31. 8., kedy je obdobie hniezdenia vtákov.
Značka NATURA2000 im priniesla len byrokratickú záťaž, pretože k vykonávaniu akejkoľvek činnosti je potrebný súhlas ochrany prírody.
Eurofondy na pôdu dnes nepoberajú vlastníci, ktorí sú a pôdu existenčne viazaní, ale tí, ktorí činnosť na pozemkoch vlastníkov zakázali,
alebo obmedzili.

Podujatie organizovala Slovenská lesnícka komora, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rada združení
neštátnych vlastníkov lesov, Slovenská poľovnícka komora a ďalšie organizácie. Na podujatí ďalej vystúpili zástupcovia Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenského zväzu včelárov, OZ Vidiecka platforma, Zväzu spracovateľov dreva SR,
Dobrovoľný hasičský zbor, i mnohí ďalší.

Na ilustráciu rozpoltenosti vo vnímaní témy, prinášame aj spoločný list všetkých rozhodujúcich zamestnávateľských zväzov a združení na
Slovensku, ku ktorým sa pridali aj ZMOS a KOZ SR, ktorým sa obrátili na predsedu Vlády SR s požiadavkou na stiahnutie návrhu novely
zákona a na začatie normálneho pripomienkovacieho procesu vládneho návrhu zákona.

List najvýznamnejších organizácií združujúcich zamestnávateľov, zamestnancov a obce a mestá, ktorým sa obrátili na predsedu Vlády
SR s požiadavkou na stiahnutie návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny

Aj preto je životne dôležité a pre férovosť diskusie nevyhnutné pripomenúť predbežnú analýzu socio-ekonomických dopadov
predpokladaného legislatívneho zámeru tak, ako ho spracovalo Národné lesnícke centrum, inštitúcia na to povolaná:

zníženie disponibilnej ťažby dreva v len na kmeňových štátnych pozemkoch, ak sa vyhlási 50 % bezzásahovosť o 400 tis. m3, aj s
podielmi štátnych pozemkov v spoločných nehnuteľnostiach o 495 tis. m3, po roku 2030 (75 % bezzásahových zón) ďalších 211 tis. m3
dreva, spolu 706 tis. m3 dreva

zníženie ťažby o 400 tis. m3 s dopadom na drevospracujúci priemysel v nezamestnanosti cca 1460 ľudí (o tom sa zatiaľ nikde verejne
nehovorilo) s výpadkom verejných financií (odvody, dane) 15 mil. €

zníženie zamestnanosti v lesnom hospodárstve o 225 THZ, 132 v kategórii R a 568 dodávateľov prác v lesníckych činnostiach, spolu 925
ľudí s výpadkom verejných financií (odvody, dane) 7,5 mil. €. Prevzatie zamestnancov je len deklarované, nie garantované, načo by im
boli zamestnanci ústredí 4 zanikajúcich závodov a 9 lesných správ?

výpadok daní z nehnuteľností (po zohľadnení súčasnej výmery ochranných lesov a lesov osobitného určenia) možno očakávať na úrovni
-977 tis. € ročne a výpadok podielových daní na úrovni -965 tis. € ročne.

(Zdroj: Analýzy dopadov prevodu š. p. LESY SR Banská Bystrica)

Nuž a pre úplnosť a férovosť debaty uvádzame aj tlačový výstup Ministerstva životného prostredia SR, ktoré reagovalo na spomínané
zhromaždenie v Banskej Bystrici tak, ako ju zverejnil denník SME.

„Organizátori protestov proti reforme národných parkov šíria nepravdivé informácie o obsahu reformy národných parkov, cieľoch reformy 
aj o vlastnej podpore. Ministerstvo životného prostredia SR to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal tlačový odbor envirorezortu.
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Reagoval tak na protesty z 9. septembra v Banskej Bystrici, kde členovia Slovenskej lesníckej komory, Únie regionálnych združení
vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rady združení neštátnych lesov a Slovenskej poľovníckej komory vyjadrovali svoj nesúhlas s
uskutočnením reformy národných parkov. Podľa envirorezortu však na protestoch zaznievali nepravdivé informácie o obsahu reformy či
jej cieľoch. Organizátori navyše uviedli, že protest podporujú aj ZMOS a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, čo podľa
MŽP nie je pravda. Envirorezort uviedol, že účastníci protestov v skutočnosti za boj s reformou národných parkov skrývajú svoj boj proti
vláde, čím porušili princíp apolitickosti, ku ktorému sa zaviazali vo svojich stanovách. „Namiesto riešenia vlastných tém sa politizujú a
prepájajú s extrémistami. Tým niektorí z predstaviteľov vyššie uvedených záujmových organizácií vykročili proti poslaniu a záujmom
svojich organizácií a aj svojich vlastných členov,“ uviedlo MŽP v reakcii.

Niektorí z predstaviteľov vyššie menovaných záujmových organizácií podľa envirorezortu totiž už v júni odmietli vecnú diskusiu o
pripravovanej reforme národných parkov. Vtedy totiž ignorovali prípadne demonštratívne opustili rokovanie, na ktorom ich k spolupráci
vyzývalo MŽP a tiež osobne predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Odvtedy podľa MŽP začali byť spomínané záujmové
organizácie zneužívané na politický zápas a šírenie hoaxov o reforme národných parkov. Envirorezort vyzýva uvedené organizácie, aby
prestali s radikalizáciou a vrátili sa k odbornému dialógu.

Pripomenul, že podporu reforme národných parkov vyjadrili významné akademické inštitúcie, ako sú Slovenská akadémia vied,
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach či Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo
Zvolene. „Táto podpora pripomína, že Slovensko má vedcov a odborníkov schopných rozpoznať nevyhnutnosť reformy našich národných
parkov. Dialóg s nimi ale nemôžu viesť ľudia, ktorí používajú klamstvá namiesto argumentov a podnecujúci extrémistické násilie. MŽP už
neraz preukázalo, že je pripravené viesť vecný dialóg. Neakceptujeme však ľudí, ktorí šíria lži o reforme národných parkov a vyvolávajú
politickú radikalizáciu a extrémistické metódy politického boja,“ dodal envirorezort.“

Záver? 19 alebo bez 1, 20…

Zdá sa, že sme sa nikam nepohli. Zdá sa, že matematická úloha z úvodu zostáva stále nevyriešená. Zdá sa, že dvaja sa dívajú na tú istú
vec – z iného uhla pohľadu, ale tá vec – zostáva rovnaká. Dejú sa veci. Dejú sa okolo nás. S nami i bez nás. Dejú sa veci, ktoré
ovplyvňujeme, i tie, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Dejú sa veci – aj nedejú. Déja vu.

A človek – nepolitik – sa len chytá za hlavu!

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Môže sa Vám páčiť

Autor: peter.zemanik@zsdsr.sk, Peter Zemaník
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Predstavujeme porotu pre 25. ročník Krištáľového krídla

By Eva Švoňavová · On 26. septembra 2021

Krištáľové krídlo, ktoré každoročne oceňuje významné osobnosti a ich mimoriadne počiny, pozná členov odbornej poroty 25. ročníka pre
všetkých deväť kategórií. K stálym členom pribudli aj nové mená.

Aktuálne zloženie odborných porôt pre jednotlivé kategórie 25. ročníka Krištáľového krídla predstavila jeho riaditeľka Katarína Srkala
spolu s garantkou projektu Dankou Bartekovou na športovom dni v Piešťanoch. K niekoľkoročným členom poroty, akými sú Ján Ťapák,
Ľuboš Šrámek, Anton Šulík, Marcel Merčiak, Richard Lintner či napríklad Ján Bilinský, pribudli do radov odbornej poroty aj nováčikovia.
Po prvý raz budú o nominovaných a laureátoch Krištáľového krídla rozhodovať Mária Horváthová, Matej Drlička, Julián Lukáček či Eva
Gažová – laureátka ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2020.

„Prestíž Krištáľového krídla je z veľkej časti založená na prestíži porotcov, ktorí patria medzi výnimočné osobnosti rôznych oblastí života
na Slovensku. Noví porotcovia pritom pôsobia ako svieži vietor vďaka ich novým nápadom a návrhom. Prvé stretnutie Veľkej poroty
Krištáľového krídla pre rok 2021 sme sa rozhodli usporiadať v Piešťanoch, kde si mohli počas športového dňa zasúťažiť členovia poroty
spolu so známymi osobnosťami a partnermi Krištáľového krídla,“ informovala riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala. Pri
Jaslovských Bohuniciach sa aj strieľalo! Pri všetkej bezpečnosti si hostia a členovia poroty zastrieľali spolu s garantkou Krištáľového
krídla športovou strelkyňou a bronzovou medailistkou z Olympijských hier v Londýne Dankou Bartekovou. Výber poroty jubilejného
ročníka Danka považuje za kľúčový: „Okrem toho, že majú porotcovia v rukách obrovskú zodpovednosť, dávajú Krištáľovému krídlu
kredibilitu a vážnosť. Sme preto nesmierne radi, že sa nám darí mať medzi nimi toľko výnimočných ľudí, ktorí nám pomáhajú spoločne
formovať Krištáľové krídlo a aj blížiace sa jubilejné 25. výročie. Číslo 25 je v športovej streľbe magické práve preto, lebo znamená, že
sme ani raz nepochybili a verím, že aj v blížiacom sa ročníku dáme plný zásah.“

O laureátoch Krištáľového krídla rozhoduje Veľká porota zložená zo samostatných odborných porôt v každej z 9 kategórií. Aktuálnymi
členmi poroty pre blížiaci sa 25. ročník Krištáľového krídla sú:

Predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla – generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko – Ing. Ján Bilinský v zastúpení

Výtvarné umenie

Mgr. art. Ján Ťapák – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

Mária Horváthová – kunsthistorička, tajomníčka spolku výtvarníkov Slovenska

Mgr. art. Ivan Pavle – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

Mgr. art. Kristína Schreiberová – umelecká fotografka

Mgr. art. Boris Hanečka – módny dizajnér

Hudba

Roman Juhás – predseda – hudobný dramaturg Rádia Jemné a Rádia Vlna

Andrea Zimányiová – speváčka

Mgr. Michal Dzurjanin – riaditeľ programových služieb Slovenského rozhlasu

Divadlo a audiovizuálne umenie

Mgr. art. Anton Šulík – predseda – programový riaditeľ RTVS

doc. Mgr. art. Peter Bebjak ArtD – laureát KK 2020 – Divadlo a audiovizuálne um.

Ivana Mandáková – šéfredaktorka denníka Plus jeden deň

Mgr. Ingrid Fašiangová – generálna riaditeľka Divadla Nová scéna

Matej Drlička – generálny riaditeľ SND
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Šport

Anton Siekel – predseda – prezident SOV (Slovenský olympijský výbor)

Mgr. Marcel Merčiak – športový komentátor a moderátor

Róbert Vittek – slovenský reprezentant vo futbale, laureát Krištáľového krídla

Veronika Vadovičová – paralympijská reprezentantka v športovej streľbe

Richard Lintner – slovenský reprezentant v hokeji

Medicína a veda

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – predsedníčka – riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, laureátka Krištáľového krídla

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. – prof. LF UPJŠ, členka predstavenstva VÚSCH, a. s. a laureátka Krištáľového krídla

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. – Prednostka kliniky LF UK a NÚDCH (Národný ústav detských chorôb)

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. – medicínsky riaditeľ NOU v Bratislave, laureát Krištáľového krídla

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. – onkológ, klinik a vedec, ocenený Veda a technika

Ing. Richard Strapko – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP

Publicistika a literatúra

PhDr. Jaroslav Rezník – predseda – generálny riaditeľ RTVS

Mgr. Peter Janků, PhD., ArtD. – šéfdramaturg rádia Devín

PhDr. Vladimír Puchala – generálny riaditeľ TASR

Ľuboš Kamenistý – šéfredaktor Plus 7 dní

Julián Lukáček – obchodný riaditeľ TA3

Hospodárstvo

doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA – predseda – prezident MATADOR Group, laureát Krištáľového krídla

Ing. Michal Ševčík – generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia s.r.o.

JUDr. Andrej Farkaš – predseda predstavenstva ECO-INVEST, a. s.

Ing. Vladimír Bakeš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa, a. s.

Filantropia

Ing. Michal Teplica – predseda – generálny riaditeľ News and Media Holding

Eva Gažová – národná riaditeľka Special Olympics Slovakia, laureátka ocenenia Krištáľové krídlo 2020

Mgr. Igor Čekirda – predseda Správnej rady Nadácie TA3

Mgr. Marta Gajdošíková – riaditeľka Dvojky RTVS

Mgr. Marek Machata – laureát ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2017

Inovácie a startupy

Ing. Dušan Guľáš – predseda – konateľ spoločnosti RESPECT

Marek Šándor – konateľ spoločnosti STARTITUP
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Mgr. Martin Holák, PhD. – generálny riaditeľ Slovak Business Agency

Dušan Duffek – spoluzakladateľ 0100 Ventures

Ing. Peter Zálešák – predseda predstavenstva Nay, a. s.

Krištáľové krídlo predstavuje už štvrťstoročie poklonu a odmenu za výnimočné ľudské počiny. Dnes je hodnotou overenou časom a
osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi. Krištáľové krídlo patrí tým, ktorí sa neboja osobitosťou, tvorivosťou, talentom a umeleckým cítením
vyčnievať z davu a zostať pritom ľudskými. „Spomínam si na chvíľu, ako som pred 25 rokmi presviedčala všetkých o dôležitosti myšlienky
Krištáľového krídla. Mojim cieľom bolo a stále je, odmeňovať a dávať do pozornosti významné osobnosti, ktoré svojou prácou robia náš
život plnším, krajším a hodnotnejším. Takých jednotlivcov nájdeme v nemocniciach, riaditeľských kreslách, na doskách, ktoré znamenajú
svet či na olympiáde. Usilujeme sa nájsť najlepších medzi vynikajúcimi. A vždy, keď sa nám to podarí, vložíme im do rúk malý symbol –
krídlo z krištáľu. To je naše „ďakujem“, naša poklona a odmena za ich nadpriemerné výkony, prelomové myšlienky, nápady, ktoré nás
posúvajú vpred, za každodennú snahu zlepšiť kvalitu života jednotlivca i spoločnosti. Je mi cťou byť súčasťou tejto tradície už dvadsaťpäť
rokov,“ uzatvára zakladateľka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.

Už tradične dáva Krištáľové krídlo možnosť širokej verejnosti zasielať návrhy na nominácie za uplynulý rok. Do procesu zasielania
návrhov na nominácie osobností sa môže zapojiť aj verejnosť, teda každý občan Slovenskej republiky a to prostredníctvom online
formulára . Nominačná kampaň prebieha do 30.11.2021.

Eva Švoňavová

Asi som to mala spraviť už dávno. Komunita okolo krásy, príťažlivej vône, úžasných tvarov a harmónie mi bola vždy blízka! Keď sa zo
známych stanú priatelia a vždy si majú čo povedať – tak to je správna cesta. Teším sa, že po nej kráčam s vami! Každý z nás má v sebe
krásu, niekedy však potrebuje odvážny krok, aby ju odhalil. Môžeme nájsť ten okamih a smer. svonavova@vlasyvizaz.sk

You Might Also Like

Autor: Eva Švoňavová
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25.09.2021

Young Angels U19 Košice – CBK Košice 68:43 (43:22)

Od prvej minúty mladé anjelky plnili taktické pokyny, eliminovali Kašperanovú a hrali rýchlo dopredu. Už v priebehu prvého polčasu
zasiahlo do zápasu všetkých 12 domácich hráčok a prispeli k rozhodujúcemu náskoku, keď do šatní odchádzali domáce s vedením
43:21. Súper po polčase zlepšil návrat do obrany, YAKE U19 sa začali trošku trápiť pri streľbe, no v obrane hrali stále výborne. Iba
zbytočnými faulami, umožnili CBK hádzať až 23 trestných hodov, umožnili hosťom v závere znížiť. Výborne hralo duo Dulovičová –
Szmereková, ktoré vytvorili množstvo výborných pozícii pre seba a pre ostatné. Pod košom dominovala Kristlová, jej práca v obrane a na
doskoku bola kľúčová pre zakladanie protiútokov.

Young Angels U23 Košice – TYDAM UPJŠ Košice 57:41 (31:22)

Víťazstvo YAKE U23 nad Tydamom sa nerodilo ľahko. Po slabom výkone, keď mladé Košičanky posilnené o štyri extraligistky nedokázali
podľa predpokladov dominovať, trápili Tydamáčky favorita počas celého zápasu, keď sme prvú aj poslednú štvrtinu. Napriek výškovej
prevahe anjelky trápil problém s obranným doskokom. Zápas sa rozhodol v 2. a 3. štvrtine, ktoré vyhrali domáce 16:6 a 18:6.

BKM Junior UKF Nitra – ŠKBD Spišská N.Ves U23 80:37 (39:25)

Zápasy mali jednoznačný priebeh, Nitra hrala rýchlo dopredu, trápilia sa však na obrannom a útočnom doskoku. Bodovali všetky hráčky,
ktoré dostali zhruba rovnaký priestor. Pod košom dominovala Svoradová, na ktorej podkošové parametre nemali Spišiačky odpoveď.

MBK Ružomberok U23 – MBK Stará Turá U19 36:71 13:31)

Stará Turá pod vedením trénera D. Luptáka nastúpila v Ružomberku aj s hráčkami Piešťanských Čajok Kraislovou a Gavlákovou. Ďalšia
vekom juniorka T. Vandlíková ešte rehabilituje po zranení. Turanky v Ružomberku nenechali nič na náhodu a dominovali počas celého
prvého polčasu, keď dovolil súperkám len 13 bodov. V druhom polčase však nezachytili nástup súpera a ten znížil náskok. V záverečnej
štvrtine sa však vrátili k dominancii, dovolili Ružomberčankám len 4 body a odniesli si presvedčivé víťazstvo.

BK ŠKP 08 B.Bystrica U19 – Dubček Bratislava 70:56 (35:28)

Trio hráčok s extraligovými skúsenosťami Janštová, Neuschlová a Kollárová priviedlo juniorku Bystrice k cennej výhre nad ženami
bratislavského Dubčeka. Domáce viedli v priebehu celého zápasu a nadviazali na úspešné pôsobenie v tejto súťaži.

BK ZŠ Zvolen – ŽBK Rožňava 62:31 (34:14)

Veteránky Laura van Dalen a Zuzana Babaríková priviedli obnovené družstvo žien Zvolena k jasnému víťazstvu. Spolu zaznamenali 26
bodov a získali 13 lôpt. Rožňava pôsobila snaživo, no množstvo strát a slabá streľba ich veľmi limitovala.

BK Lokomotíva Sereď U23 – BK AŠK Slávia Trnava U19 84:46 (50:22)

Hviezdou prvého víkendu je určite Hanka Jakubčeková, ktorá k impozantnému double-double 23 bodov + 20 doskokov pridala ešte 3
bloky a herná produktivita 41,4 je sezónnym rekordom súťaže. Sereď dokonale využila výškovú prevahu a od prvej minúty dominovala.

Polčasových 50:22 bolo rozhodujúcich, potom sa zápas už iba dohrával. V trnavskom drese za zmienku stojí iba výkon 14-ročnej
Remenárovej

26.09.2021

Young Angels U19 Košice – TYDAM UPJŠ Košice 90:41 (54:21)

Nedeľnajší zápas YAKE U19 sa niesol v podobnom duchu ako sobotňajšie derby s CBK. Od prvej minúty nútili juniorky súpera
agresívnou obranou k stratám. Dulovičová zabávala spoluhráčky aj divákov a náskok utešene narastal. Poľavenie prišlo až v 27.minúte
za stavu 75:27. Výborný zápas odohrala Kara Holomániová, ktorá premenila 8 z 9-tich pokusov z hry.

Young Angels U23 Košice – CBK Košice 63:69 (27:32)
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Derby zápas s CBK Košice bol maximálne vyrovnaný, 3 min. do konca viedli domáce 63:61, ale koncovku zápasu maximálne nezvládli
(vynechané TH a „tutovky“ spod koša) a prehrali záver 0:8. Počas celého zápasu nedokázali ubrániť najlepšiu hráčku zápasu –
Kašperanovú, ktorej 27 bodov bolo rozhodujúcich, a dá sa povedať že anjelky porazila sama.

BKM Junior UKF Nitra – ŽBK Rožňava 89:33 (54:17)

Domáce kontrolovali aj nedeľňajší zápas napriek množstvu strát. Domáci tréner Horička to pripisuje našej snahe riešiť situácie rýchlo, ale
žiaľ často aj zbrklo. Ukazuje sa, že Nitra bude patriť po navráte Sailerovej a Féherovej k favoritom na postup do Niké Extraligy.

BK ŠKP 08 B.Bystrica U19 – MBK Stará Turá U19 52:53 (23:33)

Na palubovke B. Bystrice vstúpili hráčky Starej Turej do zápasu odvážne a prekvapili súpera. Rýchlo sa dostali do vedenia, ktoré do
polčasu narástlo na 10 bodov napriek značnej výškovej prevahe súpera. V dobrom výkone pokračovali aj v tretej štvrtine a zdalo sa že
zápas bez problémov dotiahnú. Bystričanky to nevzdali a keďže Turanky zaznamenali v štvrtej štvrtine len 3 body, domáce zápas skoro
otočili.

BK ZŠ Zvolen – ŠKBD Spišská N.Ves U23 45:48 (29:30)

Prekvapením kola je výhra mladučkého družstva SNV na pôde podstatne skúsenejšieho Zvolena. Barbora Cvoligová pokračuje vo
svojom výkonostnom raste a jej 18 bodov a 8 doskokov bolo pre víťazstvo kľúčových. Zvolen sa trápil a sobotňajšej výhre pôsobil
unavene a zakríknuto. Výkon Babaríkovej 14 bodov + 9 doskokov tentoraz nestačil.

MBK Ružomberok U23 – Dubček Bratislava 51:66 (33:32)

Šestica statočných z Bratislavy uspela v Ružomberku aj napriek polčasovej prehre. Mladé Ružomberčanky doplatili na nezohratosť a 36
stratených lôpt. Dubček ťahali najmä Bachorová a Tvrdá, ktoré zaznamenali spolu 40 bodov. Na strane domácich sa presadili iba Eva
Škvareková, ktorá k 18-tim bodom pridala 11 doskokov a 6 získaných lôpt.

Autorské práva basket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.

Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu basket.sk a uvedených agentúr
je výslovne zakázané.
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