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Košiciam pribudla storočná lipa.

Chránené stromy v Košiciach (22 fotografií)

KOŠICE. Od pondelka 1. augusta budú mať Košice ďalší chránený strom – Lipu malolistú na Letnej ulici.

Obvod jej kmeňa má 237 cm, výška je asi 15 metrov, priemer koruny 16 metrov a je stará približne 100 rokov.

Pred štyrmi rokmi získala titul Strom slobody vďaka tomu, že bola vysadená v období 1. Československej republiky.

Je dominantným prvkom dvora Malá Praha I.

O jej štátnu ochranu bojovala občianska iniciatíva aj Martin Konečný (nezávislý), v súčasnosti poslanec miestnej časti Košice - Staré
Mesto.

Nový prírastok medzi chránencami teší aj zelených aktivistov.

„Je to radosť, naozaj. Ale, samozrejme, nestačí, že pribudol iba jeden chránený strom. Všetko stojí na tom, že to, čo má zvýšenú
ochranu, môže stáť aj viac peňazí. Lebo sú tam jasne zadefinované povinnosti, čo komplikuje niektoré veci v záujme chráneného
predmetu,“ hovorí miestny a mestský poslanec Ladislav Rovinský (nezávislý).

Žiadne terénne úpravy

Ochranné pásmo má lipa určené v okruhu 12 metrov od kmeňa.

„V tomto ochrannom pásme je zakázané zakladať oheň, fajčiť, stáť s autom mimo miestnej komunikácie, vykonávať terénne úpravy,
osadiť plot, používať chemické látky alebo hnojivá, umiestniť stavbu alebo propagačné či informačné zariadenie. Obyvatelia tu tiež
nemôžu ukladať odpad ani iný materiál, ktorý môže spôsobiť zhutnenie pôdy nad jeho koreňovým systémom,“ informuje Štátna ochrana
prírody SR.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPrví na Slovensku. V Košiciach budú vzácne stromy zavlažovať obrovské vaky Čítajte Lavičky ostanú

V bezprostrednom okolí stromu je parkovisko, detské ihrisko aj lavičky, ktoré dali obyvatelia okolo kmeňa, aby ho už viac nepoškodzovali
autá, ako sa to stalo v minulosti.

„Celý dvor Malá Praha I nie je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka, len budovy a pásmo 10 metrov od budov. Pre strom nie sú dobré
žiadne spevnené a zhutnené povrchy v jeho okolí, ale ak tam už sú lavičky, parkovisko aj detské ihrisko v ochrannom pásme, zrejme
ostanú na mieste, aby sa búracími prácami neporušili korene stromu,“ vraví Vladimír Sobota, odborný radca Krajského pamiatkového
úradu v Košiciach.

Zdravotný stav chránenej lipy už bude mať na starosti aj Štátna ochrana prírody SR a Okresný úrad Košice.

Práve v auguste sa má začať rekonštrukcia dvora Malá Praha I, kde sa vzácny strom nachádza.

Súčasťou rekonštrukcie má byť nová prístupová asfaltobetónová komunikácia už od podchodu zo Zimnej ulice a asi 32 parkovacích
miest, tzv. ecorastrov.

Plán rekonštrukcie však bude musieť rešpektovať aj ochranné pásmo stromu.

Topoľ ošetrili rezom

Okrem lipy na Letnej sú v Košiciach chránené aj dva platany v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, Jaseň pri Angeline,
Ginko na Masarykovej ulici, Univerzitná sofora v areáli UPJŠ, 28 tisov v Šaci a Topoľ biely v mestskom parku pri stanici.

Ten je najhrubším z chránených stromov v Košiciach. Obvod jeho kmeňa je až 730 cm.

V posledných mesiacoch bol napadnutý hubovým ochorením, ktoré degraduje drevo.

„Preto bol v máji odborne orezaný arboristom na základe dvoch posudkov. Koruna bola o čosi zosadená stabilizačným rezom, aby nebol 
taký veľký tlak na strom a aby sme predišli jeho rozpadu. Keďže je to chránený strom, pri ošetrení bol aj pracovník Štátnej ochrany
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prírody,“ vysvetľuje Peter Sasák zo Správy mestskej zelene v Košiciach.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokChránený topoľ. Košického velikána žerie drevokazná huba Čítajte Poškodenie chráneného stromu
vyjde draho

Topoľ má 150 rokov, čo zistili odborníci pomocou sondy vo vnútri kmeňa.

„Vznikla len malá rana, ktorú sme ošetrili a zahojila sa. V porovnaní s tými poškodeniami, ktoré strom už historicky má, je to
zanedbateľný zásah.“

Topoľ pred rušnou hlavnou stanicou je jedným z najstarších stromov v Košiciach. „Nevieme to povedať s určitosťou, lebo nemáme
záznamy o všetkých stromoch v meste, kedy presne boli vysadené, ale je možné, že je najstarší.“

Občanovi za poškodzovanie akéhokoľvek chráneného stromu hrozí pokuta až do výšky 9 958,17 eur, právnickú osobu by takéto
poškodzovanie mohlo vyjsť až na 33 193, 91 eur.

Chránené stromy v Košickom kraji

Gelnická lipa

Kojšovské lipy (4 kusy)

Hutnícka lipa v Sokoľanoch

Jasovský sekvojovec v Jasove

Rešická lipa v obci Rešica

Rozhanovský pagaštan

Slánsky sekvojovec v obci Slanec

Veľkoidanská lipa v obci Veľká Ida

Bracovský platan v obci Bracovce

Michalovský dub

Rakovský dub v obci Rakovec nad Ondavou

Kováčska lipa v obci Kováčová

Krásnohorskopodhradské duby (6 kusov)

Rochovské lipy v obci Rochovce (8 kusov)

Rožňavský buk

Silická lipa

Stratenská lipa

Špitalská lipa v obci Stratená

Štítnické lipy (7 kusov)

Krčavský platan

Tibavská moruša

Tibavský platan

2 Danišovské lipy

Ferčekovská lipa v Spišskej Novej Vsi
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Hrabušický pagaštan

Jamnická lipa

Spišskonovoveský javor

3 Bielske platany

Boršianske stromy (7 kusov)

Božčický pagaštan

3 Kazimírske duby

Leleský topoľ

2 Parchovianske duby

Veľatský platan

Zemplínsky topoľ

Autor: Elena Danková
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Letné koncerty v botanickej záhrade 2022  
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Kúpiť lístok Iné termíny

Toto leto sme pre Vás pripravili bohatý kultúrny program pozostávajúci zo štyroch koncertov. Spojenie kvalitnej hudby a krásneho
prostredia rozkvitnutej záhrady zaručí nevšedný zážitok. V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom programe.
Predaj lístkov už teraz na https://tootoot.fm/sk

LETNÉ KONCERTY V BOTANICKEJ ZÁHRADE:

10.7. o 18:00│ Chorus Universitatis Šafarikianae – Od baroka po filmové melódie v podaní univerzitného zboru. 24.7. o 18:30│ MODUS
- Nové a staré hity legendárnej slovenskej skupiny. 07.8. o 18:30│ Norbert Daniš - Slávne aj autorské klavírne skladby v podaní
vynikajúceho klaviristu. 14.8. o 18:30│ 7.P.M. - Finalista súťaže Košický zlatý poklad 2021.

Predaj lístkov už teraz na https://tootoot.fm/sk

V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom programe - sledujte FB: Botanická záhrada UPJŠ

Zdroj: Botanická záhrada UPJŠ
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Mama v rovnováhe: Kým som nemala dieťa, pracovala som dosť veľa  
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Byť mama je tá najkrajšia, no aj najnáročnejšia úloha v živote každej ženy. Niektoré situácie sa musím naučiť zvládať úplne inak, ako sme
boli zvyknuté. S príchodom dieťaťa sa celý život, ako sme ho doteraz poznali a žili, zrazu otočí o 180 stupňov. Sú dni, kedy ide všetko
ako po masle, a potom sú tu tie, kedy máme chuť sa na všetko vykašľať, zabuchnúť dvere a stratiť sa niekde v nenávratne.

Hoci to nie je vždy jednoduché, každá to zvládame najlepšie ako vieme. Udržať si rovnováhu medzi rodinou, kariérou a svojimi vlastnými
potrebami je ako balansovanie na visutom lane. Vždy sa nejaké závažie ako naschvál pridá len na jednu stranu a naruší tak veľmi jemnú
rovnováhu. Možno máte v takých chvíľach pocit, že ste na svete jediná, ale pravdou je, že to je množstvo akčných mám, ktoré takéto
situácie zažívajú denne. Len sa o nich až tak nepíše.

Začítajte sa teda do príbehov z radov akčných mám z nášho letného seriálu Mama v rovnováhe , ktoré sa s nami podelili o to, ako
vnímajú tzv. work-life-balance (rovnováhu medzi prácou a súkromným životom) a či je to v spojení s materstvom vôbec reálne zosúladiť.

Alena Gessert pracuje na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pôsobí ako odborný asistent so špecializáciou na
geomorfológiu, krasológiu a speleológiu . Popri práci „dobrovoľnícky“ pôsobí ako generálna sekretárka Európskej speleologickej
federácie. Jej pracovné nasadenie si vyžaduje okrem iného aj časté cestovanie. Ako sa to dá zvládnuť popri výchove 3-ročnej dcérky
Ninky?

Akým spôsobom ovplyvnilo materstvo vašu kariéru?

Dcérka sa narodila v Nemecku a bola extrémne náročná na moju pozornosť , ale v úvode mi pomáhala zdravotná sestra, ktorá chodila
denno-denne k nám domov. Ináč sme si museli vystačiť iba my dvaja s manželom, bez pomoci rodiny, tá nebola na blízku.

Na materskej som ostala 1,5 roka a nastúpila späť počas hlbokej epidémie. Keďže moja práca nie je niečo, čo sa dá vypnúť ako vypínač ,
aj počas materskej som bola takmer v denno-dennom kontakte s pracoviskom a darilo sa mi dotiahnuť a spracovať aj množstvo predtým
získaných výsledkov z výskumu a pretaviť ich do vedeckých článkov.

Po materskej som teda nabehla do známeho kolobehu, v tom to bolo ľahšie. Z iných pozícií som „materskú dovolenku“ nemala, plynulo
som prechádzala ďalej. Aj keď moji kolegovia v FSE (všetko muži) potrebovali určitú dávku tolerancie. ὤ�

Dá sa podľa vás skĺbiť rola matky s konceptom work-life-balance?

Dá sa, aj keď ťažko. Závisí to určite od odboru, v ktorom sa žena pohybuje. Chce to veľkú podporu rodiny . Mňa neuveriteľne podporuje
môj manžel a stojí pri každom rozhodnutí pri mne . Ak treba, o dcérku sa postará na viacero dní a ja môžem odcestovať aj do zahraničia
na služobku.

Aj o dva týždne cestujem do Francúzska na 9 dní, s dcérkou bude manžel. V mojom odbore je okrem práce na pracovisku dôležité
pracovať v teréne, to je častokrát aj cez víkend. Vtedy brávam so sebou aj dcéru a ak ide o jaskyne aj manžela. On vo voľnom čase
pôsobí ako jaskynný potápač, ja robím výskum aj v suchých častiach jaskýň. Často teda ideme spolu (aj vo voľnom čase) a to chce teda
riadnu logistiku, ako to všetko s dieťaťom zvládnuť.

Na úrovni Európskej speleologickej federácie nám COVID-19 pomohol v tom, že sme sa naučili robiť veľa vecí online. No aj napriek tomu
raz či dvakrát ročne sa potrebujeme stretnúť osobne niekde v rámci Európy. Tieto aktivity sú voľnejšie v kruhu najbližších
spolupracovníkov, takže niekedy brávam so sebou aj rodinu.

Myslíte si, že matky musia robiť väčšie kompromisy v porovnaní s otcami, ak sa snažia skĺbiť rodinu a prácu?

To je realita. Od ženy/matky sa očakáva, že bude tou hlavnou osobou v živote dieťaťa . To je aj v poriadku. Koľko žien vypadne na roky
zo zamestnania a začleniť sa späť nie je ľahké. Najdôležitejšia je podpora otca dieťaťa a jeho účasť na rodinnou živote či výchove. Ja
mám v tomto neuveriteľné šťastie.

Aké systémy/metódy vám osobne najlepšie fungovali pri nastavení si rovnováhy medzi prácou a rodinným životom?

Priznám sa, že keď som ešte nemala dieťa, pracovala som dosť veľa, aj po nociach, víkendoch a počas vlastnej dovolenky . ὤ�

Narodením dcérky, hneď oficiálnom návrate do práce, som sa snažila si rozdeliť čas na „tri kôpky“ – práca, rodina a hobby. Snažím sa
teda v práci podať maximálny výkon počas pracovnej doby, aby som poobede bola už iba matka. Ale na druhej strane, v mojom živote sa
všetky tri kôpky aj vhodne prelínajú.

Mama v rovnováhe: Rozumiem tomu, aké je ľahké na materskej vyhorieť

Autor: Redakcia
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Ruské okupačné sily sa snažia zlomiť vôľu Ukrajincov. Vojnové zločiny zahŕňajú mučenie, nezákonné zadržania či
únosy  
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Organizácia Human Rights Watch popisuje neľudské zaobchádzanie s civilistami a vojnovými zajatcami, ktorého sa na Ukrajine
dopúšťajú ruskí vojaci. Podľa pracovníkov organizácie je cieľom okupantov získavanie informácií, ale aj šírenie strachu.

Michaela Ružičková

31. júla 2022

Organizácia Human Rights Watch (HRW) vydala správu dokumentujúcu vojnové zločiny počas ruskej agresie na Ukrajine. Podľa správy
došlo v Chersonskej a Záporožskej oblasti k mučeniu, nezákonnému zadržaniu či zmiznutiu civilistov, ako aj mučeniu vojnových zajatcov.

Vojnové zločiny majú na svedomí okupačné sily

V správe HRW sa hovorí o minimálne 42 prípadoch, v ktorých mali ruské okupačné sily na svedomí zmiznutie alebo násilné zadržanie
ukrajinských civilistov. Mnohí z nich boli okrem toho fyzicky mučení, vrátane troch príslušníkov síl teritoriálnej obrany (Territorial Defense
Forces). Dvaja z nich prišli pri krutom zaobchádzaní o život.

Organizácia získala informácie o zločinoch najmä v Chersone, Melitopole, Berďansku, Skadovsku a ďalších desiatich mestách
Chersonskej a Záporožskej oblasti. Podľa správy je najmä v týchto regiónoch cieľom okupantov získať informácie od domácich
obyvateľov či príslušníkov ukrajinskej armády.

Druhým, nemenej dôležitým aspektom je úsilie ruských vojsk vzbudzovať v obyvateľstve strach. Takto ovplyvnení ľudia by následne
dokázali skôr akceptovať okupáciu vlastných území.

Nutné je dodať, že správa ľudskoprávnej organizácie popisuje vskutku neľudské zaobchádzanie a techniky mučenia. Podľa svedkov
ruské jednotky používali voči zadržaným osobám násilné metódy ako sú elektrošoky, bitie kovovou tyčou alebo bejzbalovou palicou.

Mučenie zanechalo na obetiach následky v podobe otrasu mozgu, popálenín, zlomenín a podobne. K taktike ruských vojsk okrem toho
patrí aj forma zadržania, v ktorej sú osoby ponechané bez jedla a vody v malých priestoroch a bez prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Podľa odhadov, ktoré uvádza HRW, zmizlo od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu najmenej 600 ľudí. Nie je prekvapením, že forma a
rozsah brutálnych metód zaobchádzania s civilistami a zajatcami v obyvateľoch vyvoláva paniku.

Vedúca výskumná pracovníčka HRW Julia Gorbunová v tomto kontexte uviedla: „ Ruské sily zmenili okupované oblasti južnej Ukrajiny na
priepasť strachu a divokého bezprávia. … Ruské orgány musia okamžite ukončiť takéto zneužívanie a pochopiť, že môžu byť a budú
brané na zodpovednosť. “

Teror ruských vojsk je proti medzinárodnému právu

Ruskí vojaci, ktorí sa na terorizovaní obyvateľstva podieľajú, poskytujú podľa HRW možnosť „vykúpenia sa“.

Tá môže mať viacero foriem, ako je presídlenie na nápravné práce (jeden zo zajatcov mal byť presunutý na Krym) alebo podpísanie
vyhlásenia. V ňom má zadržaná osoba sľubovať spoluprácu s úradmi. Môže ale ísť aj o nahranie videa, v ktorom musí zadržaný nabádať
poslucháčov k spolupráci s okupačnými silami.

Je ruská propaganda silnejšia ako rodinné puto?￼

29. júna 2022

Svojvoľné zadržanie osôb počas konfliktu je proti medzinárodnému právu. Zadržanie je legitímnym nástrojom iba v prípade, že činnosť
danej osoby (vojaka alebo aj civilistu) predstavuje vážne ohrozenie bezpečnosti zadržiavajúceho orgánu.

Mučenie a vyššie popísané formy neľudského zaobchádzania sú medzinárodným právom zakázané vo všetkých prípadoch. Navyše, ak
ide o prebiehajúci vojnový konflikt (napriek tomu, že Kremeľ stále hovorí o „špeciálnej operácii“), môžu byť násilné činy proti civilistom
vyhlásené za zločiny proti ľudskosti.

Obeťou sa môže stať každý

HRW v správe uvádza, že ruská armáda od začiatku agresie na Ukrajine zadržala najmä príslušníkov teritoriálnej obrany, miestnych
starostov a štátnych zamestnancov, policajtov či novinárov.
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Neskôr však dochádzalo aj k únosom zdanlivo náhodných osôb, ako aj k zadržaniu viacerých dobrovoľníkov. Tí sa zameriavali hlavne na
pomoc obyvateľom Chersonskej oblasti zhromažďovaním potravín či liekov.

Významnou kategóriou medzi zadržanými boli účastníci protestov namierených proti ruskej okupácii. O potláčanie protestných akcií proti
vojne usiluje Ruská federácia doma, ale aj v ukrajinských mestách, kde sa protesty uskutočňovali od marca do mája.

Podľa svedkov ruskí vojaci strieľali protestujúcim do nôh a prenasledovali dobrovoľníkov, ktorí pomáhali obetiam.

Ľudskoprávna organizácia zdokumentovala výpovede deviatich osôb, ktoré sa zúčastnili protestov, boli ich svedkami alebo sa podieľali
na ich organizácii.

Jedným zo zadržaných bol napríklad 29-ročný Arkadij Dovženko, ktorého na proteste nesprávne identifikovali ako organizátora. Ruskí
vojaci rozohnali zhromaždenie streľbou a slzotvorným plynom a Dovženka zadržali.

Podľa jeho slov ho na policajnej stanici niekoľko hodín bili a usilovali o získanie informácií o iných účastníkoch protestu. Zadržaný a
vypočúvaný mal byť ešte sedem dní, a to v putách so zaviazanými očami a s minimálnym prídelom vody a potravín.

Pred prepustením mal podľa svojej výpovede poranený kolenný kĺb, niekoľko zlomených rebier a otras mozgu. Napriek rozsahu zranení
a značnej traume, ktorú Dovženko utrpel, je nutné dodať, že predstavuje iba o jednu z množstva obetí ruského teroru.

Pôdu pripravila kremeľská propaganda

Vojnové zločiny zo strany ruských vojakov na Ukrajine sú pre Západ šokujúce. Je však potrebné pripomenúť, že pôda pre aktuálne dianie
bola pripravovaná už dlhé roky.

Podľa odborníkov vnímali ruskí obyvatelia Ukrajincov ako menejcenných už pred sovietskou érou. Putinov režim tento pocit znásobil a
zmobilizoval protiukrajinské cítenie.

Nálady voči Ukrajine a Ukrajincom v Rusku zvyknú kolísať, avšak od roku 2014 dlhodobo klesajú. Odvtedy zároveň Kremeľ posilňuje
kampaň na diskreditáciu ukrajinskej štátnosti.

Ruská propaganda totiž vykresľuje Ukrajinu ako zlyhávajúci štát, ktorý upadol do chaosu a nie je schopný situáciu zlepšiť vlastnými
silami. Rovnako majú na Ukrajine vládnuť fašistické politické sily. Pre zvýšenie dôveryhodnosti týchto klamlivých tvrdení sa Kremeľ neštíti
využívať šírenie propagandy, dezinformácií či nenávistného prejavu.

Toto všetko oslabuje súcit a solidaritu ruského obyvateľstva s Ukrajincami, čo môže viesť k dehumanizácii a prijatiu myšlienok o nutnej
denacifikácii a demilitarizácii Ukrajiny.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3

Michaela Ružičková

Interná doktorandka na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta
Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci newsletteru o dezinformáciách Digital
Infospace Security Initiative. Publikuje ako stážistka v think-tanku Stratpol. Venuje sa témam ako je environmentálna geopolitika,
geopolitika Arktídy a dôsledky klimatickej zmeny. Kontakt: michaela.ruzickova@infosecurity.sk

Ruské okupačné sily sa snažia zlomiť vôľu Ukrajincov. Vojnové zločiny zahŕňajú...

31. júla 2022

Organizácia Human Rights Watch (HRW) vydala správu dokumentujúcu vojnové zločiny počas ruskej agresie na Ukrajine. Podľa správy
došlo v Chersonskej a Záporožskej...

Autor: Michaela Ružičková
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Oživujú Mlynský náhon, v meste už videli bobra  
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Prvý zelený ostrov na toku v centre Košíc už obýva kačacia rodina, upravený vodný režim v náhone podporuje biodiverzitu.

KOŠICE. Podpora biodiverzity či vytvorenie podmienok na hodnotnú faunu a flóru. S týmto zámerom OZ Mlynský náhon vybudoval v
koryte košického toku v októbri 2021 nový ostrovček.

Dvanásť metrov dlhý a päť metrov široký útvar z prefabrikátu a kameniva vytvorili s pomocou dobrovoľníkov neďaleko mosta na Hlinkovej
ulici. Z vody z neho vidieť len tri neveľké výbežky, obložené okruhliakmi a rastlinami.

Potrebné financie zabezpečilo mesto Košice z príspevku vyše 7 000 eur združenie pokrylo všetky náklady vrátane technických úprav
náhonu či rastlinného materiálu. Pri výbere a zložení sadeníc asistovali odborníci z Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika. Nový prvok sa stal „ostrovom života“, zázemím pre vtáctvo a ich ochranou pred predátormi a zároveň zmierňuje vplyvy klímy
na mestské prostredie.

„Počas júnových horúčav bola teplota v rovnakom čase v poludňajších hodinách pri Mlynskom náhone o dva stupne nižšia ako na
križovatke pred Národnou bankou Slovenska a až o štyri stupne Celzia nižšia ako na Festivalovom námestí,“ udáva botanik a člen OZ
Mlynský náhon Róbert Gregorek.

Vtáctvo, vážky, vodná užovka

Zároveň potvrdzuje, že ostrovček skvalitňuje život vodnému vtáctvu, napríklad kačkám. „Počas tejto sezóny sme mali možnosť sledovať
rodinu, ktorá úspešne vyviedla a vychovala 14 mláďat. Okrem najbežnejších druhov, ako sú vrabce, sýkorky, viaceré druhy drozdov a
podobne, sa príležitostne zastaví aj volavka alebo kalužníček malý. K najčastejším návštevníkom ostrova patrí aj holub hrivnák,“
vymenúva.

Náhon prilákal aj vážky a šidlá, ktoré pomáhajú udržiavať kontrolu nad hmyzom, považovaným za obťažujúci, na dne sa zas rozrástli
lastúrniky a viac je aj druhov rýb. Zábery z okolia mosta na ulici Slovenskej jednoty dokonca zachytili návštevu bobra.

Pri ostrovčeku bola pozorovaná i užovka fŕkaná, druh, ktorý sa živí vodnými živočíchmi a rybami a na súš nevylieza ani za chladnejšieho
počasia. Život na ostrovčeku možno sledovať vďaka nainštalovanej fotopasci.

„Samotné vybudovanie ostrova bez zmeny v manipulačnom poriadku Mlynského náhonu by nedokázalo odstrániť najväčší rozpor,“
dodáva botanik s tým, že koryto sa tak často nevypúšťa a život v ňom a jeho okolí sa stabilizoval.

Prvé kroky revitalizácie

Ostrovček je však len jednou z častí revitalizácie Mlynského náhonu. Na premenu 14-hektárovej zóny v širšom centre mesta, ktorá sa má
zmeniť na oddychovorekreačný prvok s vodným tokom, je vypracovaná urbanistickokrajinárska štúdia, ktorá ráta s jeho obnovou po
etapách.

Najrozpracovanejšou časťou je podľa Gregoreka časť pri Rokoku. Štúdia tam ráta s vodnou záhradou,promenádouodzastávkyMHD
Mlynská bašta, predĺžením toku náhonu i ikonickým kruhovým premostením koryta. Najprv je však nutné vyriešiť prekládku horúcovodu a
viacerých sietí či odstránenie takzvanej „zhybky“, ktorá bráni plnohodnotnej prevádzke Mlynského náhonu. Na mieste kruhového
premostenia by mala vzniknúť sústava ďalších ostrovčekov.

Na hornom úseku vodného toku by ešte tento rok mali položiť základy koreňovej čistiarne vody. „Odkalenie vody v tomto úseku je
základným predpokladom na zlepšenie senzorických vlastností vody a podporí aj hodnotné biologické procesy. No až rozvoj správnej
vodnej vegetácie spolu s technickou úpravou dokáže plniť poslanie koreňovej čističky.“

2 – 40C

o toľko bola počas júnových horúčav nižšia teplota v oblasti Mlynského náhonu v porovnaní s inými lokalitami v Košiciach.

Dianie na ostrovčekoch sleduje fotopasca.

FOTO – OZ MLYNSKÝ NÁHON

Autor: Daniela Marcinová, Korzár

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/843628008/92bbdb8ec75c64689a96?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjE5MzIwOTMsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODQzNjI4MDA4LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.VfidMIxUJKeJgQOERLVlcImjik1DD4h4l8sBEMzq0HU
https://media.monitora.sk/page/pdf/10074/15140760-25a61fcf12ab9aafd38a/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 26

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 27

Veľký prehľad verejných vysokých škôl na Slovensku: Na týchto univerzitách môžeš študovať takmer zadarmo  
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UK v Bratislave (Zdroj: Archív Univerzity Komenského)

#Na Slovensku máme presne 20 verejných vysokých škôl. Štúdium na drvivej väčšine z nich ťa vyjde pomerne lacno. Zo skúsenosti
môžeme povedať, že je to približne 20 – 30 eur na rok, samozrejme, mimo poplatkov za internát alebo medziročník. Najviac sa ich
nachádza za západe Slovenska, no mnohé významné univerzity nájdeš aj na strednom či východnom Slovensku. Ktorá bude tá, kde
zakotvíš ty?

Západné Slovensko

Univerzita Komenského v Bratislave

Rok vzniku: 1919

Počet študentov: cca 21-tisíc

Fakulty: lekárska, filozofická, pedagogická, telesnej výchovy a športu, matematiky, fyziky a informatiky, evanjelická, sociálnych a
ekonomických vied, právnická, prírodovedecká, farmaceutická, bohoslovecká, managementu

Univerzita Komenského je najväčšia a zároveň najstaršia univerzita na Slovensku. Okrem vzdelávania sa podieľa aj na dôležitom
výskume v rôznych vedeckých oblastiach. Pravidelne sa umiestňuje aj v rebríčku najlepších univerzít sveta.

A post shared by Univerzita Komenského (@comenius.university)

Ekonomická univerzita v Bratislave

Rok vzniku: 1940

Počet študentov: cca 7-tisíc

Fakulty: národohospodárska, hospodárskej informatiky, medzinárodných vzťahov, obchodná, podnikového manažmentu, aplikovaných
jazykov, podnikovo-hospodárska (v Košiciach)

Po absolvovaní štúdia na Ekonomickej univerzite si právom môžeš hovoriť ekonóm. Osvojíš si nielen teoretické, ale aj praktické poznatky
svetovej ekonomiky. Počas svojej 80-ročnej existencie tu študovalo už viac ako 100-tisíc absolventov, ktorí sa uplatnili na rôznych
pozíciách vo svojom odbore.

A post shared by EU v Bratislave (@euba_sk)

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Rok vzniku: 1937

Počet študentov: cca 10-tisíc

Fakulty: stavebná, elektrotechnika a informatika, architektúra a dizajn, informačných technológií, strojnícka, chemickej a potravinárskej
technológie, materiálno-technologická (v Trnave)

Bratislavská STU so sídlom na Vazovovej ponúka vzdelanie v oblasti technologického priemyslu. Jej študenti nachádzajú uplatnenie na
tých najvyšších a najlepšie ohodnotených miestach na trhu práce. Vo výskume sa Univerzita zapája aj do programov v spolupráci s
Európskou úniou.

A post shared by Slovenská technická univerzita (@stubratislava)

Vysoká školy múzických umení v Bratislave

Rok vzniku: 1949

Počet študentov: cca tisíc

Fakulty: hudobná a tanečná, divadelná, filmová a televízna
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Ak miluješ hudbu, divadlo alebo film, si na správnej adrese. VŠMU ponúka celý rad študijných programov pre teba – od bakalárskeho
štúdia, až po doktorandské. Každá z fakúlt mimo vzdelávania a výskumu usporadúva každoročné medzinárodné festivaly Orfeus, Projekt
Istropolitana a Áčko.

A post shared by HTF VŠMU (@htf.vsmu)

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Rok vzniku: 1949

Počet študentov: cca 600

Študijné programy: reštaurátorská tvorba, intermédiá, textilná tvorba, úžitkové umenie, maliarstvo, grafika, fotografia, dizajn, vizuálna
komunikácia, digitálne umenia, architektonická tvorba, výtvarné umenie

VŠVU sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Je modernou a dynamickou európskou školou, ktorá poskytuje kompletné
bakalárske, magisterské aj doktorandské vzdelanie. Taktiež sa podieľa na výskume v oblasti umenia, technológií a kultúry.

A post shared by VŠVU / AFAD (@vsvu_afad)

Trnavská univerzita v Trnave

Rok vzniku: 1992

Počet študentov: cca 5-tisíc

Fakulty: zdravotníctva a sociálnej práce, pedagogická, teologická, filozofická, právnická

Trnavská univerzita bola založená ešte v 17. storočí, štúdium tu znovu otvorili pred 30 rokmi. Dnes ponúka študentom programy
zamerané na zdravie, filozofiu či právo. Spolupracuje a má veľmi dobré vzťahy s univerzitami podobného zamerania v Česku, Nemecku,
Veľkej Británii, Švédsku či USA.

A post shared by Trnavská univerzita v Trnave (@trnavskauniverzita)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Rok vzniku: 1997

Počet študentov: cca 5-tisíc

Fakulty: masmediálnej komunikácie, sociálnych vied, filozofická, prírodných vied, zdravotníckych vied, manažmentu

UCM je jednou z najmladších univerzít na Slovensku, hoci podľa počtu študentov by si to zrejme nepovedal. Ponúka kompletné vzdelanie
od bakalárskeho po doktorandské štúdium a je jedinou univerzitou, ktorá má vo svojom študijnom programe zaradenú aj teóriu
digitálnych hier.

A post shared by Univerzita sv. Cyrila a Metoda (@ucm.trnava)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vzniku: 1952

Počet študentov: cca 4-tisíc

Fakulty: agrobiológie a potravinových zdrojov, európskych štúdií a regionálneho rozvoja, technická, biotechnológie a potravinárstva,
ekonomiky a manažmentu, záhradného a krajinného inžinierstva

SPU v Nitre ponúka študentom komplexné vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva a biológie. Reflektuje potreby doby v oblasti
agropotravinárstva, a to nielen v lokálnom, ale aj v globálnom meradle. Bola prvou na Slovensku, ktorá ako prvá zaviedla kreditový
systém vzdelávania ECTS Label.

A post shared by SPU v Nitre (@spunitra)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
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Rok vzniku: 1959

Počet študentov: cca 6-tisíc

Fakulty: prírodných vied a informatiky, stredoeurópskych štúdií, pedagogická, sociálnych vied a zdravotníctva, filozofická

Podobne ako jedna z trnavských univerzít, aj tá v Nitre nesie meno po svätom Cyrilovi. Táto inštitúcia pripravuje svojich študentov na
prácu politológov, biológov, matematikov, fyzikov, informatikov, psychológov či žurnalistov.

A post shared by L U C K A ἴ�P R O K O P O V Á (@lucyprokop)

Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rok vzniku: 1997

Počet študentov: cca 2-tisíc

Fakulty: zdravotníctva, sociálno-ekonomických vzťahov, špeciálnej techniky, priemyselných technológií (v Púchove)

Štúdium na Univerzite Alexandra Dubčeka je prepojené s praxou, ktorá má veľký vplyv aj na tvorbu študijných programov. Je vhodná pre
tých študentov, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor.

A post shared by Trenčianska univerzita (TnUAD) (@trencianska_univerzita)

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Rok vzniku: 2004

Počet študentov: cca 2-tisíc

Fakulty: ekonómie a informatiky, teologická, pedagogická

Tento rok oslavuje naša najmladšia slovenská univerzita vek dospelosti. Zabezpečuje však vzdelávanie od bakalárskeho štúdia až po
doktorandské. Primárne sa tu vyučuje v maďarskom jazyku, no odborná terminológia sa učí aj v slovenčine a v angličtine.

Stredné Slovensko

Katolícka univerzita v Ružomberku

Rok vzniku: 2000

Počet študentov: cca 3-tisíc

Fakulty: zdravotníctva, pedagogická, filozofická, teologická (v Košiciach)

KU v Ružomberku ponúka štúdium v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu, práva, fyziky, chémie, biológie či informatiky. Je taktiež
riadnym členom organizácie FUCE, ktorá oficiálne združuje európske katolícke univerzity. Študenti nájdu v areáli aj kaplnku sv. Alberta či
univerzitný kostol.

A post shared by Katolícka univerzita (@katolickauniverzita)

Technická univerzita vo Zvolene

Rok vzniku: 1952

Počet študentov: cca 2-tisíc

Fakulty: drevárska, lesnícka, ekológie a environmentalistiky, techniky

Technická univerzita vo Zvolene je jedinečnou inštitúciou zameranou primárne na les, drevo, ekológiu a životné prostredie. Ponúka
kompletné denné aj externé vzdelanie v oblasti forenznej kriminalistickej environmentalistiky, výrobnej techniky, dizajnu nábytku či
lesníctva.

A post shared by Technická univerzita vo Zvolene (@tuzvo)
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Žilinská univerzita v Žiline

Rok vzniku: 1953

Počet študentov: cca 7-tisíc

Fakulty: bezpečnostného inžinierstva, humanitných vied, riadenia a informatiky, strojnícka, elektrotechniky a informačných technológii,
dopravy a strojov, stavebná

Žilinská univerzita patrí vo svojom odbore k slovenskému unikátu. Študenti dostanú možnosť študovať v kvalitne vybavených učebniach
aj laboratóriách. Univerzita spolupracuje s viac ako 60 krajinami po celom svete, napríklad s USA, Brazíliou, Kubou, Japonskom či Čínou.

A post shared by UNIZA | Žilinská univerzita (@zilinska.univerzita)

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Rok vzniku: 1997

Počet študentov: cca 500

Fakulty: dramatických umení, výtvarných umení, múzických umení

Ak sa zaujímaš o umenie a Bratislavu máš od ruky, poobzeraj sa po AU v Banskej Bystrici. Vyučíš sa tu v oblasti hudobného, výtvarného,
divadelného či filmového umenia, a to od bakalárskeho štúdia až po doktorandské. V študijných programoch nájdeš napríklad filmovú a
televíznu réžiu, divadelnú dramaturgiu, herectvo alebo voľné výtvarné umenie.

A post shared by IDM.BB (@idm.bb)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rok vzniku: 1992

Počet študentov: cca 6-tisíc

Fakulty: ekonomická, prírodných vied, pedagogická, politických vied a medzinárodných vzťahov, filozofická, právnická

UMB ponúka študentom vzdelávanie na všetkých stupňoch (od bakalára po doktoranda) a formách štúdia (denné aj externé). Absolventi
nachádzajú uplatnenie nielen na domácom trhu, ale často aj v zahraničí. Na univerzite prebieha aj výskum v spolupráci s rôznymi
európskymi inštitúciami.

Východné Slovensko

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rok vzniku: 1949

Počet študentov: cca 2-tisíc

Študijné programy: všeobecné veterinárske lekárstvo, veterinárna sestra, vzťah človek – zviera, ochrana zvierat, bezpečnosť krmív a
potravín, kynológia, farmácia, náuka o živočíchoch

Ak sa zaujímaš o zdravie ľudí a zvierat, táto Univerzita môže byť pre teba to pravé. Programy zahŕňajú štúdium od bakalárskeho
vzdelania až po doktorandské, pričom v rámci niektorých majú študenti možnosť študovať v anglickom jazyku. Aktuálne je jedinou
komplexnou vysokou školou svojho druhu na Slovensku.

A post shared by UVLF v Košiciach (@uvlf_kosice)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Rok vzniku: 1959

Počet študentov: cca 7-tisíc

Fakulty: verejnej správy, lekárska, prírodovedecká, filozofická, právnická
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UPJŠ ponúka kompletné trojstupňové vzdelanie v oblasti biológie, fyziky, informatiky, ekonomiky, politológie, práva, histórie a ďalších
odborov. Absolventi si ľahko nájdu prácu doma aj v zahraničí. Študovať tu môžeš v slovenskom, anglickom aj nemeckom jazyku.

A post shared by UPJŠ v Košiciach (@upjs_kosice)

Technická univerzita v Košiciach

Rok vzniku: 1952

Počet študentov: cca 8-tisíc

Fakulty: ekonomická, elektrotechniky a informatiky, umení, letecká, strojnícka, baníctva a ekológie, metalurgie a recyklácie, stavebná,
výrobných technológii (v Prešove)

Najväčšia univerzita na východe Slovenska ponúka možnosť študovať v mnohých odboroch. TUKE je medzinárodne uznávaná
vzdelávacia, ale aj výskumná inštitúcia. Pravidelne sa umiestňuje v tisícke najlepších univerzít na svete. Nájdeš tu aj atletický štadión,
spevácky zbor či študentskú televíziu a rádio.

A post shared by Technical University of Košice (@tuke.sk)

Prešovská univerzita v Prešove

Rok vzniku: 1997

Počet študentov: cca. 7-tisíc

Fakulty: humanitných a prírodných vied, športu, filozofie, pedagogická, manažmentu, ekonomiky a obchodu, zdravotníckych odborov,
teologická, bohoslovecká

Na to, že PU existuje iba 25 rokov, má veľa fakúlt, odborov aj študentov. Medzi obľúbené študijné programy tu patrí ošetrovateľstvo,
dentálna hygiena, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a špeciálna pedagogika. Väčšina programov ponúka štúdium prvého a druhého
stupňa, pravoslávna teológia aj tretí stupeň.

Ešte viac zaujímavých noviniek, tipov, vtipov a inšpirácie? Poď na náš TikTok!

Zdroj: Hashtag.sk, Portalvs.sk

Autor: #Rudolf || Design | | kennymax | , Coding | | Webikon || Webikon.sk || #Rudolf
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