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03.11.2022

Vláda na včerajšom rokovaní schválila nové zloženie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, ktorej členovia budú dohliadať na
efektívne a transparentné využívanie verejných zdrojov určených na investície do výskumu a inovácií. Medzi novými členmi sú napríklad
slovenská investorka do digitálnych zdravotníckych technológií pôsobiaca v rakúsko-americkom investičnom fonde, manažér úspešného
českého technologického inštitútu CEITEC alebo špičkový slovenský ekonóm pôsobiaci na viedenskej Stredoeurópskej univerzite (CEU).

Slovensko v nasledujúcom období získa len z európskych zdrojov stovky miliónov eur určených na výskum a inovácie. Po predošlých
skúsenostiach s neefektívnym čerpaním, rušením výziev či netransparentným hodnotiacim procesom prechádza slovenské riadenie
výskumu a inovácií reformou vyvolanou Plánom obnovy a odolnosti. Súčasťou reformy je zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia
výskumných a inovačných projektov, koordinácia financovania novou Radou vlády, ale aj vznik expertného útvaru na úrade vlády
zodpovedného za strategické riadenie v tejto oblasti.

Členov novej rady vlády vyberala medzinárodná komisia, ktorá hodnotila 75 nominácií. Komisia urobila užší výber dvadsiatky
vysokokvalifikovaných kandidátov, z ktorých predseda vlády Eduard Heger navrhol vláde schváliť desať nových členov. Pri výbere
komisia aj predseda vlády prihliadali na rovnomerné zastúpenie všetkých sektorov výskumného a inovačného ekosystému.

Novými členmi Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie sú:

1. MBA MPhys Andrea Žitná

Partnerka a líderka tímu pre zdravotnícke technológie v Speedinvest

2. Prof. Martin Kahanec, PhD.

Profesor ekonómie a vedúci Katedry verejnej politiky Central European University

3. Dr. Ing. František Simančík

Člen predsedníctva Slovenskej akadémie vied a výskumník v oblasti materiálov

4. Prof. Ing. Ján Košturiak PhD.

Prezident klastra Inovato

6. Prof. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.

Výskumníčka Slovenskej akadémie vied a neuroimunologička

7. Mgr. Jiří Nantl, LL.M.

Riaditeľ Stredoeurópskeho technologického inštitútu

Predseda správnej rady Košice IT Valley

9. Prof. Dr. Marian Brestič

Profesor agrobiológie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzita v Nitre

10. Prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková PhD.

Výskumníčka a profesorka na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta

Úrad vlády SR

Autor: AGLO solutions (www.aglo.sk)
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Oznámenie: Brífing ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského - dnes  
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Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Brífing ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského po stretnutí s dekankou JLF UK v Martine Andreou Čalkovskou, dekanom LF UK
Bratislava Jurajom Šteňom, rektorom LF SZU Petrom Šimkom a prodekanom LF UPJŠ v Košiciach Pavlom Jarčuškom sa uksutoční
dnes, vo štvrtok 3. novembra o 14.15 h v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR, kongresová sála, Limbová 2, Bratislava. Téma:
Financovania lekárskych fakúlt.

TASR o tom dnes informovali z komunikačného odboru MV SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V
zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto
informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.
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4.11. 6:00 Uvoľnenie kritérií a zvýšenie počtu študentov môže znamenať zníženie kvality výučby, upozorňujú odborníci. Fakulty nemajú
dostatočné kapacity na výučbu ďalších študentov

Nedostatok lekárov má pomôcť vyriešiť zvýšenie počtu slovenských študentov na lekárskych fakultách. S návrhom prišiel minister financií
Igor Matovič. Informoval tiež, že v súčasnosti slovenské lekárske fakulty dostanú za výučbu jedného zahraničného študenta približne o
4-tisíc eur ročne viac, než za vzdelávanie slovenského. Lekárske fakulty to logicky motivuje k prijímaniu zahraničných študentov.

Minister chce kompenzovať rozdiel vo financovaní domácich a zahraničných študentov medicíny. Práve tieto výnosy chce rezort financií
fakultám dorovnať tak, aby ich viac motivoval k prijímaniu slovenských študentov.

„Vysoké školstvo nie je financované ako takzvané malé školstvo, teda cez normatív na žiaka, ale je to zložitejší spôsob a systém, na
ktorého zmene v prospech vysokých škôl aj celej spoločnosti teraz pracujeme,“ pripomenul minister školstva Ján Horecký. Dodal, že na
tých študentov, ktorí nebudú zahraniční ale slovenskí, dostanú vysoké školy systematizované zdroje, ktoré by v úvodzovkách stratila
lekárska fakulta, keby prijala slovenského študenta namiesto zahraničného.

V súčasnosti študuje medicínu v jednom ročníku zhruba 690 slovenských študentov a približne 430 zahraničných. „Zo slovenských
študentov podľa štatistík zostáva na Slovensku zhruba 83 percent študentov medicíny. Ja osobne som väčší optimista. Keď navýšime
počet medikov a zmenšíme personálny stres v nemocniciach, tak nám ich tu zostane ešte viac,“ povedal I. Matovič.

Kým lekárske fakulty hovoria o dostupných kapacitách pre sto študentov ročne naviac, I. Matovič ponúka prostriedky pre 500 domácich
študentov medicíny aj na úkor zahraničných. Zvýšenie počtu slovenských študentov by malo podľa I. Matoviča zabezpečiť 72 percentný
nárast počtu medikov, čo podľa jeho slov automaticky zabezpečí 72 percentný nárast vyštudovaných medikov. Lekár a vedec Peter
Celec upozorňuje na to, že pokiaľ dnes odchádzajú absolventi medicíny do zahraničia, najmä do Českej republiky či Nemecka,
nepredpokladá, že to bude v budúcnosti inak, napriek vyššiemu počtu absolventov lekárskych fakúlt. „Takže áno, môžeme prijať viac
medikov, len si musíme uvedomiť, že tým budeme riešiť hlavne nedostatok lekárov v Česku a Nemecku,“ uviedol pre Denník N.

Niektoré nemocnice nemajú dostatočné kapacity

Vzhľadom na alarmujúci nedostatok lekárov na Slovensku je podľa predsedu Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského isté
zvýšenie počtu slovenských študentov medicíny na úkor zahraničných potrebné a jednoduché riešenie, no je nevyhnutné riešiť aj ďalšie
problémy lekárskych fakúlt, bez ktorých produkciu kvalitných lekárov nezvýšia.

„Lekárske fakulty nemôžu kvalitne vzdelávať viac študentov, lebo nemajú dostatok funkčných lôžok na výučbu v univerzitných
nemocniciach, keďže pre nedostatok lekárov a sestier sú funkčné lôžka redukované, respektíve zatvorené,“ uviedol pre TREND P.
Visolajský. Ako dodal, iba v Bratislave je z pôvodných 150 interných lôžok určených na výučbu funkčných 54, keďže personál má
Univerzitná nemocnica v Bratislave len na spomínaný počet lôžok s pacientmi, kde môže prebiehať výuka 70 medikov.

„Nestačí viac lekárov vyprodukovať, treba ich na Slovensku aj udržať, preto žiadame aj reformu vzdelávania mladých lekárov, keďže
komplikované špecializačné štúdium (atestácia) je najčastejším dôvodom odchodu mladého lekára do zahraničia. Zvýšenie počtu
študentov medicíny samo osebe problém nedostatku lekárov nevyrieši,“ podotkol P. Visolajský.

Vyšší počet na úkor kvality

Zvýšenie počtu študentov medicíny však môže znamenať zníženie kvality. Podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských
analýz INESS Martina Vlachynského pravdepodobným scenárom bude, že znížená kvalita štúdia bude tlačiť dole aj kvalitu uchádzačov,
ktorí radšej zvolia zahraničné univerzity. „Realita sa nedá oklamať, kvantita a kvalita sa len veľmi ťažko zvyšujú naraz, väčšinou sú v
opozícii,“ uviedol pre TREND. Rozhodnutie o z výšení počtu študentov by však podľa jeho slov mali nasledovať zmeny v postgraduálnom
vzdelávaní a atestačnom procese, aby sa negatívne efekty znížili.

Pri časti študentov predpokladá, že bude možné spraviť výmenu za zahraničných študentov tým, že sa otvorí menej miest s vyučovaním
v angličtine. „Minister financií však hovoril o stovkách nových študentov, takže určite bude potrebné zvýšiť celkové kapacity. Problémom
nebude fyzická kapacita posluchární a tried, ale skôr kapacita odborného personálu, stáží a technického vybavenia, akými sú simulátory
a podobne,“ povedal pre TREND s tým, že tieto kapacity majú už dnes ďaleko od ideálneho stavu.

Za dôležitý faktor považuje aj to, že medici tvoria stále vyšší podiel z vysokoškolských študentov. Kým v roku 2010 to bolo 1,5 percenta
absolventov, v roku 2020 už 2,7 percenta . „Hoci počty prihlášok na lekárske fakulty prevyšujú počty miest, počet mladých ľudí s
predpokladmi na medicínu nie je nekonečný. Preto predpokladám, že s privretými očami dokážu univerzity opečiatkovať zvýšený počet
medikov, kvalita ich výučby aj následného ľudského kapitálu sa však zníži,“ myslí si analytik.
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Fakulty by mali problém aj s financovaním výučby

Pre lekárske fakulty je však skokové navýšenie počtu študentov medicíny problematické. „Ak by sa aj podarilo zvýšenie v navrhovanom
rozsahu zvládnuť v prvých ročníkov štúdia, aktuálne priestory a personálne zabezpečenie v rámci klinických predmetov vo vyšších
ročníkoch nepostačuje. V tejto oblasti existuje určitý dlh voči lekárskym fakultám, ktorý sa ťažko dá vyriešiť v krátkodobom horizonte,“
konštatovala pre TREND dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Andrea Čalkovská.

Ministerstvo školstva vyčleňuje na financovanie výučby v zdravotníckych zariadeniach sumu, ktorá sa rozdelí podľa počtu študentov a
hodín vykázanej praktickej výučby. A. Čalkovská upozorňuje na to, že ak by sa zmenila metodika a pevne by sa stanovila výška
príspevku na takzvanú „študentohodinu“, v tom prípade by zvýšený počet prijatých študentov znamenal aj vyššiu účelovú dotáciu pre
zdravotnícke zariadenia.

Ako uviedol dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella, isté voľné kapacity na prijatie nových
študentov fakulta je schopná vytvoriť, no na zvýšený počet študentov musia byť naviazané aj vyššie investície zo strany fakulty. „Tie
musia byť kryté zdrojmi. Za rozumné považujem navýšenie počtu študentov o zhruba 50, maximálne 80, s ohľadom na naše kapacitné
možnosti, ale aj z pohľadu udržania kvality výučby, aj kvality našich absolventov,“ uviedol pre TREND. Doplnil, že so zvýšeným počtom
prijatých medikov môže poklesnúť ich úspešnosť štúdia na lekárskej fakulte.

Čo sa týka podmienok pre udržanie kvality výučby, fakultu limituje počet aj veľkosť posluchární, prístrojové vybavenie pracovísk či
množstvo a kvalita pedagógov. Práve návrh budúcoročného rozpočtu pre školstvo počíta so znižovaním počtu vysokoškolských
pedagógov, ktorý môže mať rovnako negatívny dopad aj pri vyššom počte študentov. D. Pella pripomína, že pokiaľ chcú byť slovenské
lekárske fakulty konkurencieschopné, je potrebné vytvoriť také platové podmienky, aby boli atraktívne pre kvalitných učiteľov, vrátane
zahraničných.

Zvýšenie počtu slovenských študentov si tak vyžiada nemalé investície, ktoré budú musieť byť kryté zdrojmi navyše. „Nejde tu o
zjednodušenú frázu ‚platba za študenta‘, ale o úhradu za pokrytie všetkých aspektov súvisiacich s jeho šesťročným štúdiom, ktoré
navýšenie počtu študentov podmieňuje,“ podotkol dekan.

Lekárska fakulta v Košiciach už teraz financuje výučbu slovenských študentov prijatých navyše oproti plánovaným počtom z príjmov za
výučbu všeobecného a zubného lekárstva v anglickom jazyku. Pri riešení tohto problému však podľa dekana rokovania s predstaviteľmi
rezortu zdravotníctva a školstva nepriniesli očakávaný výsledok. Príspevok na nových študentov bol tak vždy iba časovo obmedzený a
zďaleka nepokrýva ich celé šesťročné štúdium.

V medzinárodných rebríčkoch klesnú

Fakulty však pri zvýšení počtu slovenských študentov počet zahraničných automaticky pravdepodobne neznížia. „Každý rozumný
ekonóm bude voliť rôzne zdroje financovania, a nie jednozdrojové financovanie. Okrem toho predpokladáme, že potreba zvýšenia počtu
slovenských študentov nemusí byť viazaná na dlhé časové obdobie. Z dlhodobého hľadiska si preto nemôžeme dovoliť, aby zahraniční
študenti stratili záujem o štúdium na našej fakulte,“ dodal D. Pella.

Zdôraznil, že fakulta neprijíma zahraničných študentov na úkor slovenských. Slovenskí a zahraniční medici tvoria na fakulte jeden celok a
ich pomer posúva ako lekársku fakultu tak aj celú univerzitu na vyššie priečky v rankingoch. „Ak by sme nemali zahraničných študentov a
učiteľov, boli by sme na chvoste rebríčka európskych univerzít,“ dodal dekan.

Slovenská lekárska komora upozornila na to, že stanoviská lekárskych fakúlt a univerzitných pracovísk musia mať prednosť pred
populistickým a prvoplánovým vyhláseniami politikov. Rovnako žiada okamžitú odbornú diskusiu so zapojením relevantných strán, ktoré
sa štúdiom medikov zaoberajú a realizujú klinickú výchovu budúcich lekárov. Jej výsledky sa musia premietnuť do plánovaných návrhov
vrátane legislatívnych zmien. Ak by totiž nedošlo k systémovým zmenám, „bude to naopak viesť k výraznému zhoršeniu kvality výuky a k
nenapraviteľným škodám v celom pregraduálnom vzdelávaní budúcich lekárov“, uzatvára komora.

Ďalšie dôležité správy

Autor: Benita Feketeová
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Vyjadrenie: ÚV: Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie má nové expertné zloženie, bude dohliadať na stovky miliónov eur určených na
výskum a inovácie Bratislava 3. novembra (TASR) - Vláda na včerajšom rokovaní schválila nové zloženie Rady vlády pre vedu, techniku
a inovácie, ktorej členovia budú dohliadať na efektívne a transparentné využívanie verejných zdrojov určených na investície do výskumu
a inovácií. Medzi novými členmi sú napríklad slovenská investorka do digitálnych zdravotníckych technológií pôsobiaca v
rakúsko-americkom investičnom fonde, manažér úspešného českého technologického inštitútu CEITEC alebo špičkový slovenský
ekonóm pôsobiaci na viedenskej Stredoeurópskej univerzite (CEU). Slovensko v nasledujúcom období získa len z európskych zdrojov
stovky miliónov eur určených na výskum a inovácie. Po predošlých skúsenostiach s neefektívnym čerpaním, rušením výziev či
netransparentným hodnotiacim procesom prechádza slovenské riadenie výskumu a inovácií reformou vyvolanou Plánom obnovy a
odolnosti. Súčasťou reformy je zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia výskumných a inovačných projektov, koordinácia
financovania novou Radou vlády, ale aj vznik expertného útvaru na úrade vlády zodpovedného za strategické riadenie v tejto oblasti.
Členov novej rady vlády vyberala medzinárodná komisia, ktorá hodnotila 75 nominácií. Komisia urobila užší výber dvadsiatky
vysokokvalifikovaných kandidátov, z ktorých predseda vlády Eduard Heger navrhol vláde schváliť desať nových členov. Pri výbere
komisia aj predseda vlády prihliadali na rovnomerné zastúpenie všetkých sektorov výskumného a inovačného ekosystému. Novými
členmi Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie sú: 1. MBA MPhys Andrea Žitná Partnerka a líderka tímu pre zdravotnícke technológie v
Speedinvest 2. Prof. Martin Kahanec, PhD. Profesor ekonómie a vedúci Katedry verejnej politiky Central European University 3. Dr. Ing.
František Simančík Člen predsedníctva Slovenskej akadémie vied a výskumník v oblasti materiálov 4. Prof. Ing. Ján Košturiak PhD.
Prezident klastra Inovato 5. Ing. Martin Jančo Viceprezident Zväzu automobilového priemyslu 6. Prof. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.
Výskumníčka Slovenskej akadémie vied a neuroimunologička 7. Mgr. Jiří Nantl, LL.M. Riaditeľ Stredoeurópskeho technologického
inštitútu 8. Ing. Juraj Girman Predseda správnej rady Košice IT Valley 9. Prof. Dr. Marian Brestič Profesor agrobiológie na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzita v Nitre 10. Prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková PhD. Výskumníčka a profesorka na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.
Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V
zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto
informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt

Autor: TASR
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Vyjadrenie: ÚV: Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie má nové expertné zloženie, bude dohliadať na stovky miliónov eur určených na
výskum a inovácie

Bratislava 3. novembra (TASR) - Vláda na včerajšom rokovaní schválila nové zloženie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, ktorej
členovia budú dohliadať na efektívne a transparentné využívanie verejných zdrojov určených na investície do výskumu a inovácií. Medzi
novými členmi sú napríklad slovenská investorka do digitálnych zdravotníckych technológií pôsobiaca v rakúsko-americkom investičnom
fonde, manažér úspešného českého technologického inštitútu CEITEC alebo špičkový slovenský ekonóm pôsobiaci na viedenskej
Stredoeurópskej univerzite (CEU).

Slovensko v nasledujúcom období získa len z európskych zdrojov stovky miliónov eur určených na výskum a inovácie. Po predošlých
skúsenostiach s neefektívnym čerpaním, rušením výziev či netransparentným hodnotiacim procesom prechádza slovenské riadenie
výskumu a inovácií reformou vyvolanou Plánom obnovy a odolnosti. Súčasťou reformy je zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia
výskumných a inovačných projektov, koordinácia financovania novou Radou vlády, ale aj vznik expertného útvaru na úrade vlády
zodpovedného za strategické riadenie v tejto oblasti.

Členov novej rady vlády vyberala medzinárodná komisia, ktorá hodnotila 75 nominácií. Komisia urobila užší výber dvadsiatky
vysokokvalifikovaných kandidátov, z ktorých predseda vlády Eduard Heger navrhol vláde schváliť desať nových členov. Pri výbere
komisia aj predseda vlády prihliadali na rovnomerné zastúpenie všetkých sektorov výskumného a inovačného ekosystému.

Novými členmi Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie sú:

1. MBA MPhys Andrea Žitná

Partnerka a líderka tímu pre zdravotnícke technológie v Speedinvest

2. Prof. Martin Kahanec, PhD.

Profesor ekonómie a vedúci Katedry verejnej politiky Central European University

3. Dr. Ing. František Simančík

Člen predsedníctva Slovenskej akadémie vied a výskumník v oblasti materiálov

4. Prof. Ing. Ján Košturiak PhD.

Prezident klastra Inovato

5. Ing. Martin Jančo

Viceprezident Zväzu automobilového priemyslu

6. Prof. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.

Výskumníčka Slovenskej akadémie vied a neuroimunologička

7. Mgr. Jiří Nantl, LL.M.

Riaditeľ Stredoeurópskeho technologického inštitútu

8. Ing. Juraj Girman

Predseda správnej rady Košice IT Valley

9. Prof. Dr. Marian Brestič

Profesor agrobiológie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzita v Nitre

10. Prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková PhD.

Výskumníčka a profesorka na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta

TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.
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Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V
zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto
informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.
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Vraví o Zochovej a maďarských pokutách.

Po podaní demisií ministrov za stranu SaS vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová na uvoľnené posty nových. Šéfom rezortu
spravodlivosti sa po Márii Kolíkovej (SaS) stal dovtedajší predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Viliam Karas. Na jeho
uvoľnený post nastúpil košický advokát MARTIN PUCHALLA, ktorý dovtedy zastával post podpredsedu SAK.

Aj keď medzi právnickou komunitou patrí Puchalla k najznámejším advokátom, verejnosť ho pozná iba z jeho pôsobenia ako obhajcu v
niektorých mediálne známych kauzách.

Aktuálne napríklad zastupuje nemeckú statičku Sabine H., ktorá čelí obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia pre pád rozostavaného
mosta v Kurimanoch, či starostu Vinného Mariána Makeľa (nezávislý) v kauze nezákonného predaja pozemkov v správe obce.

V rozhovore si okrem iného prečítate: Je dobré, že sa ministrom spravodlivosti stal bývalý advokát? Prečo požadujú zvýšenie platieb
štátu za úkony v rámci zastupovania ex offo Bude pokračovať v rozbehnutých prípadoch? Máme veľmi vysoký počet právnikov, ale nájsť
kvalitného je problém Odstupovanie prípadov za províziu je v rozpore s etikou O advokátoch, ktorí sú obvinení v rôznych kauzách
Tragická nehoda v Bratislave: Čo hovorí na postup sudcu, ktorý Dědečka nevzal do väzby Kontroverzný paragraf 363 nepotrebuje
zmenu, vraví Odklad účinnosti súdnej mapy považuje za nevyhnutný krok Naši vodiči na maďarských diaľniciach: Rieši komora postup
advokátskej kancelárie, ktorá vymáha úhrady?

Kedy ste sa dozvedeli, že budete predsedom SAK? Je to automatický proces podľa stanov, alebo vás zvolila členská základňa?

- Predsedu volí zo svojich radov vždy predsedníctvo komory. Mali sme k tomu mimoriadne zasadnutie na konci septembra, keďže bolo
uvoľnené miesto po bývalom predsedovi Viliamovi Karasovi. Bolo preto potrebné čo najskôr zvoliť nového predsedu. Stalo sa tak priamo
na mimoriadnom zasadnutí predsedníctva, kde mi kolegyne a kolegovia vyjadrili dôveru. Členom predsedníctva som, samozrejme, bol už
predtým na základe výsledkov volieb z našej konferencie, kde členovia SAK raz za štyri roky volia svojich zástupcov do jednotlivých
orgánov komory.

Mám teda legitimitu od členskej základne, a teraz aj od kolegýň a kolegov z predsedníctva. Je to pochopiteľne veľká zodpovednosť a
chcem urobiť všetko pre to, aby som pomohol ďalšiemu rozvoju advokácie. Možno sa o tom málo hovorí, ale práve fungujúca a nezávislá
advokácia je jedným z najdôležitejších predpokladov na to, aby všetci ľudia mali možnosť účinne chrániť svoje práva.

Je podľa vás dobré, že sa ministrom spravodlivosti stal bývalý advokát, resp. samotný predseda SAK? Sú aj také názory, že síce úlohou
advokáta, resp. obhajcu, je dohliadať na zákonnosť procesu s jeho klientom, no za posledné roky sa objavilo viacero káuz, v ktorých
nevystupujú advokáti práve pozitívne.

- V prvom rade advokát alebo advokátka vo funkcii ministra nie je nič nové, stačí sa pozrieť na prechádzajúce mená. Skúsenosti s
advokáciou sú zároveň výborným predpokladom pre dobrú službu v justícii. Advokátky a advokáti sa totiž na tému spravodlivosti
dennodenne pozerajú očami bežných ľudí. Či už sú to občianskoprávne spory, podnikateľské veci, ale aj citlivá oblasť trestného práva.
Tam hájime nielen záujmy obvinených, ale veľmi často práve záujmy poškodených.

Sú to situácie, kde v sebe každý deň rozvíjate cit pre právo a spravodlivosť. Vo vzťahu k obhajobe v trestných veciach je zároveň
potrebné uviesť, že obhajca obhajuje konkrétneho človeka a jeho ústavné a zákonné práva, a nie skutok, za ktorý je stíhaný. Praktický
výkon advokácie si okrem toho vyžaduje skúsenosti z množstva oblastí, a to nielen práva, ale aj efektívnej organizácie, komunikácie s
ľuďmi... Je to jednoducho ideálna škola pre riadenie tak komplexného rezortu, akým je aj spravodlivosť.

Aké úlohy plní predseda SAK?

- O tom hovorí zákon o advokácii a na pohľad je to veľmi jednoduché - predseda zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo
všetkých veciach. Samozrejme, pri tomto konaní som viazaný tým, na čom sa dohodne predsedníctvo ako kolektívny orgán zastupujúci
všetkých členov. V tomto som teda len prvý medzi rovnými, primus inter pares.

V praxi je mojou hlavnou úlohou posúvať dopredu hlavné témy advokácie, viesť rokovania so všetkými partnermi, reprezentovať komoru,
riadiť zamestnancov... A to všetko tak, aby som sledoval hlavný cieľ komory, ktorým je ochrana advokácie ako nenahraditeľného prvku
právneho štátu.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Advokátska komora má nového šéfa, je z východu. Obhajoval klientov v známych kauzách Čítajte

S akými cieľmi sa ujímate tejto funkcie?
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- Prvoradá je ochrana nezávislosti advokácie a služba našim členom. Potom je to nemenej dôležitá služba pre celkové zlepšovanie
justície. Téma vymožiteľnosti práva, snaha prispievať k zlepšovaniu zákonov, aby boli čo najviac chránené základné práva ľudí.

V neposlednom rade ide o samotnú činnosť komory, ktorá je pomerne veľkou inštitúciou s množstvom povinností. V mnohých oblastiach
by som chcel priniesť zlepšenie služieb pre našich členov a efektívnejšie fungovanie.

Z praxe vieme, že viacerí advokáti sa sťažujú na to, že štát by mal zvýšiť platby za úkony v rámci zastupovania ex offo. Respektíve, že
ten proces platieb je pomalý, komplikovaný alebo zbytočne byrokratický.

- Áno, aj toto je jedna z dlhodobých tém, kde by sme si ako spoločnosť mali položiť otázku, ako vážne to myslíme s ochranou základných
práv. Tarify za zastupovanie ex offo by podľa môjho názoru nemali byť vnímané primárne ako platby pre obhajcov. V prvom rade totiž ide
o pokrytie nákladov na zabezpečenie elementárnej ochrany základných práv obvinených.

V tomto máme na komore dlhodobo jasnú pozíciu. Myslíme si totiž, že to, ako pristupujeme k ľuďom na okraji spoločnosti - v tomto
prípade k obvineným a odsúdeným - v konečnom dôsledku určuje aj to, ako si reálne vážime ľudskú dôstojnosť, základné práva. A teda
či sme, alebo nie sme vyspelý právny štát.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Minister Karas: Funkciu som nezobral ako kazistroj, ale v dobrej viere a vedomý si rizík Čítajte

Doteraz ste boli funkcionárom SAK ako podpredseda, teraz ako predseda. Čo bude s vašimi zastupovaniami v jednotlivých prípadoch?
Vzdáte sa ich, alebo budete aj ďalej stíhať oba smery?

- Fungovanie všetkých orgánov komory, či už ide o predsedníctvo, ale aj o revíznu a disciplinárnu komisiu, je postavené na aktívnych
advokátoch. To znamená, že v nich sedia ľudia, ktorí majú dennodenný kontakt so svojím povolaním. Činnosť pre SAK teda všetci
vykonávame popri riadnom výkone advokácie. Má to obrovskú výhodu v tom, že aj keď nám je dočasne zverená dôležitá funkcia, stále
ostávame pri zemi a v kontakte s reálnym životom.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Starostu a jeho predchodcu dvakrát stíhali, prokuratúra obe obvinenia zrušila Čítajte

Na Slovensku pôsobí niekoľko tisíc advokátov. Každý rok však právnické fakulty opúšťajú ďalšie stovky nových právnikov, z ktorých sa
mnohí stávajú advokátmi. Nie je toto číslo (ročný prírastok) privysoké? Uživia sa všetci na malom Slovensku?

- V advokátskej komore je v súčasnosti združených viac ako 5 600 advokátok a advokátov, pričom ďalších vyše 2 500 budúcich kolegýň
a kolegov vykonáva koncipientsku prax. Faktom je, že počet advokátov na počet obyvateľov je u nás veľmi vysoký a trh s právnymi
službami je značne presýtený. Úspešne sa presadiť sa na trhu s právnymi službami je dnes preto vo výsledku pomerne náročné.

Na druhej strane je tu určitý paradox. Aj napriek kvantite absolventov totiž vôbec nie je ľahké nájsť kvalitných mladých právnikov. Pod
kvalitným absolventom pritom myslím takého právnika, ktorý má okrem dobrých znalostí práva a chuti pracovať aj potrebné hodnotové
vybavenie. Správne poskytovanie právnej pomoci si totiž vyžaduje komplexnú osobnosť.

S tým súvisí aj ďalšia otázka. Mnohí advokáti majú ťažké srdce na elektronický a náhodný výber obhajcu v trestných prípadoch, ak ho
ustanovuje súd. Do registra sa prihlásili aj takí advokáti, ktorí nikdy trestné právo nerobili a ako potom vidieť na súde, zjavne sa v ňom až
tak nevyznajú. Stáva sa tiež, že niektorí advokáti potom súdom pridelené prípady za dohodnutú províziu odstupujú kolegom. Vie SAK o
takýchto praktikách?

- To, čo naznačujete vo vašej otázke, je v príkrom rozpore s advokátskou etikou. V prípade preukázania by som to, samozrejme,
považoval za neakceptovateľné konanie. Ak sa niekto necíti doma v trestnom práve, tak nech takéto kauzy aktívne nevyhľadáva,
nehovoriac o nejakom kupčení s prípadmi. To je jednoducho za čiarou.

Existuje tu však aj riziko opačného extrému, a síce, že by súdy ustanovovali obhajcov len z nejakého úzkeho okruhu im „spriaznených“
obhajcov. To by zas mohlo viesť k pokriveniu motivácií pri dôslednom obhajovaní práv obvinených.

Advokát nikdy nesmie konať tak, aby sa „zapáčil“ súdu, ale musí za každých okolností chrániť záujem klienta. V rámci systému
spravodlivosti je toto nenahraditeľnou úlohou nás, advokátov. Rovnako ako je nenahraditeľná poctivá práca sudcov, prokurátorov,
notárov, exekútorov. Jednoducho každý má v justícii svoje miesto a spravodlivosť možno dosiahnuť len vtedy, ak si každý svoje poslanie
riadne plní.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Lovci lebiek ho vypátrali, súdy však do Česka nevydali. Už je na slobode Čítajte

V ostatnom čase sa vyskytlo niekoľko prípadov, keď boli z rôznych trestných činov obvinení advokáti, zastupujúci svojich trestne
stíhaných klientov. Obvykle išlo o zločin marenia spravodlivosti. Z jednej strany sa tieto prípady prezentujú ako útok na nezávislosť
advokácie či snaha o zastrašenie, z druhej ako nezákonné zlyhanie advokáta či ovplyvňovanie priebehu vyšetrovania alebo súdneho
konania. Ako vnímate tieto trestné stíhania?
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- K tomu treba povedať dve poznámky. V prvom rade, pred zákonom sme si všetci rovní, čo samozrejme platí aj pre nás, advokátov. Ak
sa preukáže, že niekto pácha trestnú činnosť, nech mu je riadne dokázaná v spravodlivom procese, a nech nesie následky.

Na druhej strane sme však boli svedkami vážnych podozrení, kde sa javilo, že advokáti sú trestne stíhaní len preto, že si normálne
vykonávali svoju prácu. A to sa možno niekomu na druhej strane nepáčilo.

Nerád by som tu špekuloval o konkrétnych kauzách - faktom však je, že ide o tému, ku ktorej sa zásadne vyjadril už aj Ústavný súd SR.
Právo na obhajobu totiž naozaj patrí k základným výdobytkom moderného právneho štátu, bez ktorého si nemožno predstaviť účinnú
ochranu práv.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Líder farmárov Oravec vypovedal na súde v kauze nákupu výbušnín Čítajte

Názor a tlak verejnosti by nikdy nemal ovplyvňovať rozhodnutie sudcu. Stretli ste sa niekedy s prípadom, keď sa tak napriek tomu stalo?
Či už pri rozhodovaní o väzbe alebo o rozsudku?

- Nebudem komentovať vlastné prípady, a to aj s ohľadom na povinnosť mlčanlivosti. Je však jasné, že pokusy ovplyvňovať súdne
rozhodnutia cez verejný tlak tu sú. Veď to všetci vidíme aj v tieto dni. O to viac si treba vážiť odvahu sudcov, ktorí ani v
najexponovanejších kauzách týmto tlakom nepodľahnú a rozhodujú len na základe zákona, faktov a vlastného svedomia.

Nedávno rozvírila hladinu verejnej mienky tragická nehoda, pri ktorej opitý vodič vo vysokej rýchlosti usmrtil v Bratislave päť mladých ľudí
a ďalších zranil. Väčšinu verejnosti pobúrilo rozhodnutie sudcu, ktorý nevzal obvineného Dušana Dědečka do väzby, poslal ho tam
napokon až odvolací krajský súd. Z pohľadu vašej profesie i ako kolega obhajcu budete zrejme postup sudcu schvaľovať. Napriek tomu,
nemyslíte si, že mohol rozhodnúť aj opačne?

- Súčasťou profesionálneho výkonu advokácie je aj potrebná úcta k súdnym rozhodnutiam. Takisto si treba uvedomiť, že advokáti v
trestnom konaní nevystupujú len na strane obvinených, ale aj poškodených. Takže nie je pravda, že my, advokáti, máme na trestný
proces nejaký jednostranný pohľad. Našou úlohou v trestnom procese, nech už sme v akejkoľvek pozícii, je vždy ochrana práv a
hľadanie spravodlivosti. Verím preto, že aj v tomto sledovanom prípade bude učinené spravodlivosti zadosť, a to pri dodržaní zásad
riadneho, spravodlivého procesu.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Obeťou tragédie v Bratislave je aj mladý pár z východného Slovenska Čítajte

V súvislosti s paragrafom 363 by nás zaujímalo, či vy osobne z pohľadu advokáta po všetkých tých kauzách s týmto paragrafom vnímate,
či má v tejto podobe opodstatnenie, alebo by ste ho navrhli nejako upraviť, obmedziť alebo zrušiť.

- Paragraf 363 podľa môjho názoru nepotrebuje zmenu. Vnímam to ako tému, okolo ktorej je neuveriteľné množstvo nedorozumenia
spôsobeného najmä tým, že sa k tomuto inštitútu vyjadrujú aj osoby bez patričných skúseností s trestným konaním. Presne preto potom
vznikajú názory typu – nech predsa vo veci rozhodne nezávislý súd. Samozrejme, že v konečnom dôsledku o vine či nevine rozhoduje
súd, avšak v trestnom konaní platí, že nikoho nemožno stíhať inak, ako zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom. Ak tomu tak nie
je tak, potom aj v prípravnom konaní je potrebné zasiahnuť.

Presne na takéto prípady slúži § 363. Naozaj by som chcel vidieť, ako by osoby s takýmto názorom vnímali evidentne nezákonné trestné
stíhanie, vedené voči nim samým, a museli by roky v pozícii obvineného čakať na rozhodnutie súdu o svojej nevine.

Ide teda o úplne normálne ustanovenie, ktoré slúži na to, aby bolo možné naprávať nezákonné postupy. Trestný poriadok predsa v sebe
musí obsahovať opravné prostriedky, a to aj v prípravnom konaní. Nemôžeme ich vyhadzovať len preto, že niekto nesúhlasí s ich
aplikáciou v konkrétnych prípadoch.

Nepochopenie oprávnenia generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia v prípravnom konaní je až neuveriteľné. Akoby išlo o ustanovenie,
pomocou ktorého možno výlučne znemožniť pokračovanie trestného stíhania. No nie je tomu vždy tak.

Príkladom je aj to najmedializovanejšie využitie oprávnenia podľa § 363, kde napriek tomu bola riadne podaná obžaloba. Druhá vec je, že
súd práve túto obžalobu neprijal a vrátil ju na dopracovanie. Ale do takého stavu, že by sme rušili aj oprávnenia súdov prejednávať
obžalobu, sme ešte nedošli.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Návrh SaS obmedziť paragraf 363 v parlamente neprešiel Čítajte

Nedávno vláda rozhodla, že účinnosť súdnej mapy sa odkladá o niekoľko mesiacov. Aký je váš názor na samotnú súdnu mapu, je
krokom vpred v prospech spravodlivosti a cieľov, aké si exministerka Mária Kolíková (SaS) zadala? Myslíte si, že od leta 2023 bude platiť
v tej podobe, ako bola schválená, alebo sa ešte dočká nejakých úprav?

- Odklad účinnosti súdnej mapy považujem za nevyhnutný krok, na ktorom sa dnes zhodujú úplne všetci. Sudcovia, a to z obidvoch ich 
združení, prokurátori, advokáti, koaliční i opoziční politici. Jednoducho je zrejmé, že tie prípravy meškajú a v januári by súdy padli.
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Komora však zároveň žiada, aby sa dodatočne získaný čas využil nielen na organizačné otázky, ale aj niektoré vecné. Príkladom je
spôsob obsadzovania sudcovských miest, ktorý musí zodpovedať európskych štandardom.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Minister Karas: Súdna mapa sa zatiaľ neodkladá, bolo to nedorozumenie Čítajte

Denník Korzár nedávno informoval o vymáhaní úhrad za neoprávnené využitie spoplatnených ciest v Maďarsku vozidlami registrovanými
na Slovensku. Zaoberala sa Slovenská advokátska komora v minulosti, alebo sa v súčasnosti zaoberá konaním advokátskej kancelárie
Petkov & Co, s. r. o., alebo advokáta Ivana Petkova v súvislosti so zákonnosťou alebo etikou spôsobu vymáhania týchto úhrad?

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Za diaľnicu v Maďarsku zaplatil, advokátska kancelária od neho vymáha pokutu Čítajte

- Rozumiem, že tu môžu byť nejaké otvorené otázky ohľadom právneho zastupovania pri vymáhaní pohľadávok. Prosím však, aby ste
vnímali, že Slovenská advokátska komora je nezávislá stavovská organizácia a našimi vyjadreniami nemôžeme vstupovať do prípadných
prebiehajúcich sporov. Našou úlohou je garantovať, aby každý, kto má pocit, že bol ukrátený na právach, mal možnosť sa efektívne
brániť. Teda aby mal prístup k profesionálnej právnej pomoci.

Čiže ak má ktokoľvek pochybnosti o tom, či je nejaký vymáhaný nárok oprávnený, má možnosť vyhľadať právnu pomoc. Ak následne
vznikne spor, musí rozhodnúť nezávislý súd. Ako komora v tomto naozaj nemôžeme dávať právne rady.

Iná vec by samozrejme bola, ak by v akomkoľvek prípade dochádzalo pri výkone advokácie k porušovaniu našich stavovských predpisov.
Tam sa vecou vieme zaoberať napríklad na základe riadne podaného podnetu. Ale opäť, právne stanoviská cez médiá k živým civilným
sporom dávať komora nemôže.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Ako Maďari pokutujú Slovákov. Obviňujú nesprávnych vodičov, tí sa musia brániť Čítajte Špecialista na
trestné právo

Martin Puchalla pochádza zo Spiša z dedinky Hrišovce. Najprv študoval na Gymnáziu v Krompachoch, potom v roku 2001 úspešne
zavŕšil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2002 získal titul JUDr.

V období rokov 2001 – 2005 pracoval ako advokátsky koncipient. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok v roku 2005
poskytoval svoje služby ako advokát. Najskôr ako fyzická osoba, neskôr ako zakladateľ spoločnosti Puchalla & partners, s. r. o., a v
súčasnosti ako advokát a konateľ Puchalla, Slávik & partners, s. r. o.

Členom predsedníctva Slovenskej advokátskej komory (SAK) sa stal v roku 2017 a od júna 2021 podpredsedom. Bol členom
disciplinárneho senátu SAK a členom Európskej komory obhajcov (European Criminal Bar Association – ECBA) so sídlom v Londýne.

Je predsedom pracovnej skupiny SAK pre trestné právo, predsedom skúšobného senátu SAK a členom pracovnej skupiny SAK pre
zahraničné vzťahy. Od roku 2012 bol členom komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre rekodifikáciu trestného práva hmotného.

Ako advokát sa špecializuje na trestné právo, osobitne na problematiku daňových trestných činov a ekonomickej a hospodárskej
kriminality, ale aj na obchodné právo a klasickú sporovú agendu.

Autor: Robert Bejda
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Piatok 04.11.2022, 09:00

Iné termíny

Pozývame Vás na predajnú včelársku výstavu, ktorá sa uskutoční v dňoch 4.11. až 20.11.2022 denne v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Vystavovatelia poskytnú poradenskú činnosť a rôzne konzultácie, predaj medu a iných včelárskych výrobkov vrátane ochutnávok a
tvorivých dielní.

Cez víkend 12. a 13. novembra sa môžete zúčastniť prednášok pre laickú i odbornú verejnosť. Presný program bude známy neskôr.
Otváracie hodiny areálu (záhrada a skleníky) ostávajú platné ako doteraz, tzn. od 9:00 do 15:00 hod.

Víkendové prednášky:

12.11.2022

10:00 hod. - Vladimíra Kňazovická - Pôvod a využitie včelích produktov 14:00 hod. - Robert Gregorek - Krajinárske opatrenia
inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov, čiastkové poznatky získané pri práci s
jednoduchými úľmi s rotujúcim plodiskom

13.11.2022

09:30 hod. - Jaroslav Pásler - Pomôcky pri chove matiek 14:00 hod. - Jaroslav Gasper - Úľová problematika: História a súčasnosť

Portál www.kamdomesta.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi.
Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné sa prihlásiť vopred.

Zdroj: upjs.sk
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PR článok

Predposledná októbrová sobota na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola venovaná informačnej a
kybernetickej bezpečnosti. Konal sa už v poradí tretí CyberSecurityDay.

CyberSecurityDay je podujatie primárne určené pre študentov a učiteľov stredných škôl, ktorých oblasť kybernetickej a informačnej
bezpečnosti zaujíma a chcú sa v nej aj takouto nenásilnou formou zlepšovať.

Pod záštitou členov tímu CSIRT-UPJS a odborníkov z praxe sú organizované prednášky a praktické workshopy, pri ktorých sú
účastníkom predstavené zaujímavé témy z oblasti.

fotogaléria

CyberSecurityDay je podujatie primárne určené pre študentov a učiteľov stredných škôl. Zdroj: CyberSecurityDay

Tentokrát sa o zaujímavý program postarali odborníci zo súkromnej i verejnej sféry. Hlavná prednáška bola na tému Anatómia
kybernetického útoku, pri ktorej sa účastníkom priblížili útoky, ich detekcia, rozdiel medzi filmovými a reálnymi útokmi a taktiež ako môže
analytik takéto útoky odhaliť.

Kvalitou nezaostávali ani ďalšie štyri workshopy, z ktorých si bolo možné vybrať. Tento jesenný CyberSecurityDay ponúkol témy ako
Analýza podvodných správ, Ako sme hľadali nezvestné osoby – OSINT v praxi, Úvod do forenznej analýzy operačnej pamäte a Ako
odpovedať na škodlivý kód (malvér). Okrem odborných tém organizátori zahrnuli do programu na odľahčenie zábavný pubquiz. Viac o
programe je možné nájsť na oficiálnej stránke podujatia .

O záujme o toto podujatie hovorí aj neustále sa zvyšujúci počet účastníkov, ktorí tentokrát prekonal číslo 50. Akcie sa zúčastnili žiaci a
učitelia nielen z Košíc, ale aj Prešova, Humenného či Rožňavy.

fotogaléria

Študenti mali možnosť zúčastniť sa aj rôznych stretnutí, ktoré im pomohli zlepšiť ich grafické výstupy, či manažovanie ich projektov. Zdroj:
CyberSecurityDay

Jesenný CyberSecurityDay sa konal s podporou Fondu SK-NICu ako sprievodná aktivita projektu „Nauč sa základy informačnej
bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“. Cieľovou skupinou tohto projektu boli taktiež študenti stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o
informačnú a kybernetickú bezpečnosť a chcú svoje nadobudnuté vedomosti podávať formou zaujímavých aktivít ďalej. Do projektu sa
zapojilo 12 stredných škôl a dokopy 80 žiakov.

Počas projektu študenti absolvovali výcvik vo forme prednášok od odborníkov z oblasti sociálneho inžinierstva, bezpečného prehliadania
webového obsahu, ochrany osobných údajov a ochrany súkromia a mnohých ďalších. Študenti mali možnosť zúčastniť sa taktiež
stretnutí, ktoré im pomohli zlepšiť ich grafické výstupy, či manažovanie ich projektov.

Výsledkom projektu sú skvelé výstupy. Zorganizované boli workshopy pre rôzne cieľové skupiny, ako boli deti, dôchodcovia, učitelia, ale
aj rodičia. Žiaci taktiež spracovali odborné vstupy, ktoré dostali na prednáškach a pretavili ich do grafických výstupov, ako sú rôzne
plagáty, pexesá, návody, či dokonca aj súťaž v podobe Capture the Flag.

fotogaléria

Zorganizované boli workshopy pre rôzne cieľové skupiny, ako boli deti, dôchodcovia, učitelia, ale aj rodičia. Zdroj: CyberSecurityDay

Výstupy vzniknutých aktivít mali možnosť študenti odprezentovať v rámci víkendového sústredenia s názvom Jesenná škola informačnej
bezpečnosti, kde bol celý projekt vyhodnotený. Aj na tomto podujatí mali možnosť študenti načrieť do zaujímavých tém kybernetickej
bezpečnosti, porozprávať sa s odborníkmi a spoznať rovesníkov s podobným zanietením.

Viac o tomto jedinečnom projekte je možné nájsť na stránke projektu .

fotogaléria 3 Fotografií
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