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Najstarší slovenský jazykovedný časopis „Slovenská reč“ začal vychádzať v Košiciach pred 90 rokmi  
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Základný časopis pre výskum slovenského jazyka Slovenská reč si v týchto dňoch pripomína 90. výročie existencie. Premiérové číslo
periodika vyšlo v septembri 1932 v Košiciach.

Najčítanejšie médium na východe!

Slovenská reč vznikla z iniciatívy predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach Jána Petrikovicha, ktorý na založenie
prvého slovenského lingvistického časopisu vyčlenil 30- tisíc československých korún. Išlo o prostriedky miestneho matičného odboru,
predovšetkým z výnosov z členského, z vlastnej činnosti a výťažku z realizovaných divadelných predstavení. „ O založení časopisu sa
rozhodlo v marci 1932 na pracovnej schôdzi Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach, na ktorú Ján Petrikovich pozval
jazykovedcov a predstaviteľov slovesného umenia z celého Slovenska,“ uvádza Marián Gladiš z Katedry slovakistiky, slovanských
filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý sa venuje histórii periodickej tlače na Slovensku.

Dodáva, že požiadavka na založenie špecializovaného jazykového periodika súvisela s nevyhovujúcim stavom slovenčiny vo verejnom
priestore po vzniku Československej republiky, pričom za hlavného vinníka zvykla byť označovaná novinárska čeština.

„ Zakladatelia časopisu považovali za najväčší problém stupňujúce sa počešťovanie spisovnej slovenčiny – kým pred vznikom republiky
upozorňovali na nevyhnutnosť odstraňovať zo slovenčiny hungarizmy, po jej vzniku si za hlavný cieľ určili chrániť slovenskú väzbu pred
bohemizmami, ale aj pred germanizmami, ktoré do jazyka prenikali práve prostredníctvom novinárskej češtiny. “

Najväčšiu zásluhu na vzniku Slovenskej reči mali – popri Jánovi Petrikovichovi – jazykovedec a referent Matice slovenskej v Turčianskom
Svätom Martine Henrich Bartek a básnik, spisovateľ a významný košický rozhlasový pracovník Anton Prídavok. „ Vydavateľom prvého,
možno povedať košického ročníka Slovenskej reči bol Anton Prídavok, ktorý mal na starosti aj administráciu časopisu. Henrich Bartek bol
hlavným redaktorom. Redakcia sídlila v dome na dnešnej Štefánikovej 8 v Košiciach, kde Anton Prídavok v rokoch 1929 až 1938 žil a
tvoril, čo pripomína pamätná tabuľa umiestnená na priečelí domu, “ dopĺňa

Marián Gladiš.

Viac: Na Slovensku bolo doposiaľ potvrdených vyše 4-tisíc pozitívnych prípadov Afrického moru ošípaných

Anton Prídavok vydavateľsky pokryl prvý ročník, teda desať čísiel Slovenskej reči (september 1932 – jún 1933). Od druhého ročníka
časopis vydávala Matica slovenská v Martine, od roku 1950 je vydavateľom Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
v Bratislave. Časopis Slovenská reč spočiatku vychádzal ako mesačník v rámci školského roka. Od roku 1954 vychádza v rámci
kalendárneho roka, aktuálne trikrát ročne s rozsahom 136 až 144 strán.

Zdroj: UPJŠ, MG

Autor: JL

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/873421258/788255e308e234c454e8?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjQ5NjY0NTcsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODczNDIxMjU4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.zCT3hl8hatMAxeEb2ntEbvQ5cCXcsJI_14joZvF2bVM
https://kosicednes.sk/spravy/najstarsi-slovensky-jazykovedny-casopis-slovenska-rec-zacal-vychadzat-v-kosiciach-pred-90-rokmi/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 3

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 4

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 5

SlovakiaTech - Najväčšia technologická konferencia  
  2. 9. 2022, 10:41, Zdroj: engineering.sk , Autor: Marek Trubač, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 381 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 122 Eur 

V dňoch 20. - 21. septembra 2022 sa v košickom Kulturparku otvoria brány už 4. ročníka najväčšej inovačnej a technologickej
konferencie a veľtrhu u nás SLOVAKIATECH FORUM - EXPO 2022. Predstavitelia vedy, výskumu, univerzít, firiem a štátu pod jednou
strechou prestavia to najlepšie, čo v oblasti nových technológií a inovácií na Slovensku máme.

Sloganom tohtoročného SlovakiaTechu je „Technology supporting Humanity.“

Počas 2 dní sa na 3 pódiách vystrieda viac ako stovka domácich a zahraničných spíkrov z prostredia technologických firiem, startupov a
investorov.

Hlavnými témami konferencie SlovakiaTech Forum-Expo 2022 budú:

• SUSTAINABILITY DecarbonisationTech

• CONNECTIVITY AerospaceTech

• LONGEVITY HealthTech

SlovakiaTech 2022 sa zameria na bezuhlíkové technológiíe, jadrovú energetiku, využitie vodíka, elektromobilitu a veľkokapacitné
úložiská energií. Prinesie novinky z oblasti vesmírnych technológií, vesmírnej dopravy, turizmu, či ťažby nerastných surovín, ako aj
komunikácie a riadenia družíc, či problematiky vesmírneho odpadu. Domáci a zahraniční experti predstavia aj budúcnosť digitálneho
zdravotníctva, využívanie moderných aplikácií, telemedicíny a dát na lepšiu diagnostiku v zdravotníctve, či napríklad aplikácie
rozložiteľných implantátov a virtuálnu realitu v medicíne.

V utorok 20. septembra 2022 Rada slovenských exportérov v rámci panelu SUSTAINABILITY DecarbonisationTech in Energy predstaví
Transformáciu energetiky a inovácie vo svetle aktuálnych udalostí na Ukrajine. JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a. s.) uvedie
Malé modulárne reaktory: Budúcnosť jadrovej energetiky. Globsec v bloku venovanom udržateľnosti priblíži Mestské bezuhlíkové
technológie. V ďalšom bloku DecarbonisationTech in Mobility SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) predstaví
Príbehy úspešných investícií na východnom Slovensku, SlovakiaTech zas vysvetlí Ako reformovať inovačný ekosystém.

V stredu 21. septembra 2022 v paneli CONNECTIVITY AerospeceTech Slovak Space Office uvedie prednášku Space Jobs – Vesmírny
sektor a jeho príležitosti a SARIO priblíži Budúcnosť leteckého priemyslu na Slovensku. V samostatnom paneli LONGEVITY HealthTech
spoločnosť AGEL odprezentuje Budúcnosť slovenských nemocníc.

SlovakiaTech ponúkne priestor aj domácej startupovej scéne na samostatnom pódiu DEEP TALK STAGE Slovak Startup World.
SLOVCA (Slovenská asociácia private equity a rozvojového kapitálu) uvedie hneď dve témy: Bankové financovianie vs. Private debt a
Zákutia investovania do technologických startupov.

„Tento ročník SlovakiaTechu venujeme bezuhlíkovým technológiám, vodíku, obnoviteľným zdrojom energie a udržateľnosti. Svet musí
rýchlejšie reagovať na zmeny klímy aj obmedzenú dostupnosť fosílnych zdrojov energie. Príďte v septembri do Košíc a uvidíte, že i
Slováci dokážu vynájsť špičkové technológie šetrné k našej planéte," uviedol prezident SlovakiaTechu Juraj Miškov. Bývalý minister
hospodárstva je presvedčený, že nemôžeme čakať len na to, čo a kedy urobí vláda. „Snažíme sa vytvoriť účinný trojuholník medzi
vládou, firmami a univerzitami a práve SlovakiaTech Forum - Expo 2022 je na to vynikajúcou príležitosťou“, myslí si zakladateľ podujatia
venovanému inováciám a novým technológiám Juraj Miškov.

Podľa výkonnej riaditeľky SlovakiaTechu Aleny Jerglovej, „konferencia je určená pre odbornú verejnosť, zástupcov technologických a
inovatívnych firiem, zástupcov verejnej správy, univerzít, vysokých škôl, vedy a výskumu, ale aj pre študentov odborných stredných a
vysokých škôl.“

K sprievodným podujatiam SlovakiaTech 2022 bude patriť aj výstavná časť - EXPO: Expozícia TUKE Technickej univerzity v Košiciach;
Expozícia UPJŠ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Expozícia STU Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Expozícia
UNIZA Žilinskej univerzity v Žiline, Expozícia SPU Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako aj WORKSHOPY a iné
sprievodné aktivity. Návštevníci SlovakiaTechu môžu naživo uvidieť prvý slovenský vodíkový športový automobil Matador MH2,
slovenský vírnik NISUS od spoločnosti Jokertrike, iBross - model mobilnej veže riadenia letovej prevádzky alebo ochutnať kávu od
robotického baristu.

Lákadlom 4. ročníka SlovakiaTech 2022 by mali byť hlavní zahraniční a domáci spríkri:

Matthew GRIFFIN (UK), svetovo uznávaný futurista, medzinárodný spíker, poradca pre vlády a firmy po celom svete, ktorý pomáha 
budovať a viesť inkluzívnu, udržateľnú budúcnosť. Založil a vedie Inštitútu 311. Medzi Matthewových klientov patria kráľovské rodiny,
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svetoví lídri, vlády G7 a G20 a dobre známe nadnárodné spoločnosti vrátane Accenture, Aon, Arm, BCG, Centrica, Credit Suisse,
Decathlon, Dentons, Deloitte, GEMS, Huawei, Lego, Legal & General, LinkedIn, Microsoft, Qualcomm, RWE, SAP, Samsung, T-Mobile a
mnoho ďalších.

Arash AZAMI (NL), futurista, vynálezca, mysliteľ, hudobník a podnikateľ. Pracuje na koncepte „Internetu energie“ (IoE), ktorý má
poskytnúť prepojenie s obnoviteľnými zdrojmi pre každú ľudskú bytosť. V roku 2010 založil svetovo prvú energeticky nezávislú
spoločnosť. Založil think-tank Kamangir a je priekopníkom energetických inovácií poháňaných technológiami ako blockchain a umelá
inteligencia. Je poradcom niekoľkých vlád a nadnárodných spoločností, mentorom v oblasti sociálneho podnikania pre absolventov MBA
INSEAD a členom fakulty na Singularity University so sídlom v Kalifornii.

Stewart ROGERS (UK), Editor-at-Large v Dataconomy, výkonný redaktor v Grit Daily, technologický novinár a zakladateľ startupu v
utajení zameraného na udržateľnosť. V premiérovom keynote prejave na konferencii SlovakiaTech 2022 vysvetlí pomocou najnovšieho
výskumu a údajov, prečo sústreďujeme svoju pozornosť na nesprávne miesta, a ukáže, na čo sa zamerať, aby sme dosiahli výrazný a
trvalý pozitívny efekt v udržateľnosti. Rogers tiež vysvetlí, ako môžeme myslieť a konať inak, aby sme čo najrýchlejšie a najefektívnejšie
pomohli zvrátiť škody napáchané na Zemi, aby sme ju udržali obývateľnú pre všetky budúce generácie.

Lucien ENGELEN (NL), generálny riaditeľ spoločnosti Transform.Health a keynote rečník o budúcnosti zdravia. Je inovačný a globálny
stratég pre digitálne zdravie. Jeho cieľom je vytvoriť udržateľné globálne zdravie (starostlivosť) pre všetkých. Hovorí o tom, ako
prepojenie technológie a posilnenia postavenia pacienta vytvára impulz pre delokalizáciu zdravotnej starostlivosti a presun údajov v
rukách pacientov prostredníctvom technológií a vytvára nové spôsoby starostlivosti o zdravie. Jeho modus operandi je vždy vyzývavý až
provokatívny, ale vždy technorealistický.

Shafi AHMED (UK), svetovo uznávaný profesor, mnohými cenami ocenený chirurg, učiteľ, futurista, inovátor a podnikateľ. Ahmed je v
súčasnosti laparoskopický kolorektálny chirurg špecializujúci sa na kolorektálny karcinóm v nemocniciach The Royal London a St
Bartholomew’s Hospital. Jeho poslaním je zlúčiť svet medicíny, globálneho vzdelávania, virtuálnej a rozšírenej reality, s cieľom
demokratizovať a rozšíriť chirurgické vzdelávanie, aby bolo cenovo dostupné pre každého. Chce využiť silu konektivity, ktorá umožňuje
spravodlivú chirurgickú starostlivosť.

Christian KUMAR (UK), má za sebou viac ako 30-ročnú kariéru v oblasti podnikových financií, investičného bankovníctva a správy
majetku. Christian vytvoril model nasadenia „založený na dopyte“, ktorý umožňuje rýchlu komercializáciu nápadov, metódu oceňovania a
financovania s cieľom motivovať zainteresované strany a zároveň minimalizovať riziká pre investorov. Christian je rezidentným
podnikateľom na The Open University a hosťujúcim lektorom na Univerzite v Modene, kde vyučuje inovačný manažment a podnikanie.
Invazívne mentorujeme spoločnosti s 3 – 5-ročnou víziou strategického rastu. Christiana podporuje vysokokvalifikovaný medzinárodný
poradenský tím, aby vyhovoval potrebám dnešného sektora podnikových financií a investičného bankovníctva. S portfóliom 6 spoločností
a viac ako 22 investíciami v oblastiach Leisure, Med Tech, Construction a Energy dokázal Christian postaviť moderný súkromný
kapitálový dom v súlade s meniacim sa prostredím dopytu investorov.

Brandon HABER (USA), tvorca letového softvéru pre misiu Dragonfly, programu NASA na vyslanie dronu na najväčší mesiac Saturnu
Titan s cieľom preskúmať chemické zloženie a obývateľnosť jeho prostredia. Pracuje na Johns Hopkins University, kde zodpovedá z
plánovanie projektu Dragonfly, technickú architektúru a systémové inžinierstvo. Predtým pôsobil ako riaditeľ softvérového inžinierstva pre
kozmickú loď New Shepard, komerčnú nosnú raketu pre suborbitálnu vesmírnu turistiku. Tiež vyvinul softvér pre vesmírne lode NASA
Space Shuttle a Orion.

Norbert WERNER (SK), profesor a vedúci výskumnej skupiny vysokoenergetickej astrofyziky na Katedre teoretickej fyziky a astrofyziky
Masarykovej univerzity. V roku 2008 získal doktorát na Holandskom inštitúte pre výskum vesmíru a na Utrechtskej univerzite, kde sa
venoval najmä fyzike a chemickému obohacovaniu horúcich plynov prestupujúcich zhluky galaxií a kozmickú sieť. Predtým 8 rokov
pôsobil na Stanfordskej univerzite. V súčasnosti je vedeckým koordinátorom pre UV vesmírny ďalekohľad QUVIK, ktorý je kandidátom na
českú národnú vedeckú družicu.

Organizátorom SlovakiaTech Forum - Expo je Slovak Invest Agency (SIA), nezisková organizácia – Slovenská agentúra pre podporu
malých a stredných investícií, vydavateľ publikácie Investor´s Guide Slovakia (investorská príručka). Odborným garantom je PhDr. Juraj
Miškov, prezident SlovakiaTech Forum - Expo a bývalý minister hospodárstva SR.

Termín: 20. a 21. septembra 2022

Miesto: Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice

Otvorenie podujatia: 9.00 hod.

Program SlovakiaTech 2022 nájdete na www.slovakiatech.sk/program

Vstup na konferenciu je bezplatný!
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Podmienkou je registrácia na https://www.slovakiatech.sk/registracia-slovakiatech-forum-expo-kosice-2022

Text Marek Trubač Foto SlovakiaTech

Autor: Marek Trubač
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dnes 11:30 Vyvrcholenie krízy vládnej koalície sa blíži. Podľa Tomáša Koziaka sa Slovensko môže pripraviť na menšinovú vládu s
podporou extrémistov. Aj tá však bude mať pravdepodobne krátke trvanie

Koaličná kríza je, zdá sa, na konci. To, čo bude Slovensko čakať po jej rozuzlení, však nemusí byť nič lepšie. Podľa odborníkov bude
pravdepodobne vláda pokračovať v menšine a v parlamente si bude musieť hľadať podporu v radoch opozície. Podržať ju môžu
extrémistické sily. O tom, aký to bude mať vplyv na spoločnosť a ako dlho menšinová vláda, vydrží, prezradil pre TREND politológ Tomáš
Koziak.

Ako vnímate podmienky OĽaNO, za ktorých by bol Igor Matovič ochotný odstúpiť, a jeho následné vyjadrenie, že odstúpi, až keď budú
podmienky splnené?

Vnímam ich ako ultimatívne v tom zmysle, že sú pre SaS nesplniteľné bez toho, aby poprela samu seba. V každom prípade aj z týchto
požiadaviek je vidieť, že tu už nejde o snahu o vecné riešenie konkrétnych problémov. Ide tu už len o to, kto si zachová lepšiu tvár pred
voličmi v tejto situácii.

Podaril sa hnutiu OĽaNO tento ťah?

Bol to dosť nepodarený pokus. Bol veľmi ľahko čitateľný, jednak kvôli podmienkam a tomu, ako boli definované. Avšak viaceré z tých
podmienok už SaS predtým odmietla, čo hnutiu OĽaNO muselo byť úplne jasné, že podmienky, tak ako sú nastavené, sú
neakceptovateľné. Mnohé z tých podmienok sú dosť vágne. Ak by ich SaS akceptovala, tak v podstate akceptuje mačku vo vreci.

Ďalšia záležitosť je, kedy postavili tieto podmienky. Tie podmienky nie sú ničím, čo by bolo treba pripravovať mesiac alebo týždeň
dopredu. Evidentne boli postavené o päť minúť dvanásť. Nebol najmenší dôvod čakať do poslednej chvíle. Bolo úplne zjavné, že SaS
nemôže podmienky v takejto podobe akceptovať. Takže je to ultimatívna požiadavka, ktorá je nesplniteľná a zároveň ide o veľmi chabý
pokus OĽaNO o zachovanie si lepšej tváre ako SaS v prípade rozpadu koalície.

Ako vnímate reakciu SaS, teda že minister hospodárstva Richard Sulík podal demisiu, pričom ostatní ministri zatiaľ čakajú na krok Igora
Matoviča?

Vnímam to ako krok odchodu z koalície. Nijak inak. Je treba povedať, že aj SaS rozohrala hru, ktorá nebola úplne v poriadku. Vlastne tá
ultimatívna požiadavka na odchod I. Matoviča nebolo niečo, čo by bolo pokusom o vecné riešenie krízy a konkrétnych problémov. Takže
v podstate ako keby si obidve politické strany vlastne hľadali nejaké alibi pred voličmi, prečo sa im koalícia rozpadla. Nechcem hodnotiť
mieru zavinenia situácie, to by bolo veľmi zložité. SaS má takisto dôvod spytovať si svedomie ešte z čias vrcholiacej pandémie covidu-19.
Tá komunikácia zo strany SaS tiež nebola taká, že by sa z nej dala vycítiť snaha o kompromisné riešenia problémov, ktoré tu máme.

V akom postavení je SaS v tomto konflikte?

Strana SaS v rámci tejto vládnej koalície získala najviac nových voličov z ostatných politických strán. Kým teraz práve o tých voličov
prichádza. To tiež svedčí o tom, že si všetci v istom momente prihrievali populistickú polievku na úkor ostatných politických strán v rámci
koalície. V každom prípade ide len o zachovanie si tváre pred voličom. Aj zo strany SaS, aj zo strany OĽaNO je úplne zjavné, že v tejto
koalícii nechcú byť a nejde o nejaké konkrétne problémy, ktoré táto koalícia nevie spolu riešiť, ide bohužiaľ o osobnú animozitu dvoch
politických lídrov. Čo je teda až zarážajúco neprofesionálne.

Aké sú podľa vášho názoru možné scenáre na základe posledných udalostí? Na čo sa môžeme pripraviť?

S veľkou pravdepodobnosťou SaS z vlády odíde, ten zázrak, myslím si, je už nemožný. Zostane trojkoalícia a bude to agónia vládnutia.
Agónia vládnutia kvôli tomu, že táto vláda už nebude ani svietiť, pretože aj svietenie, kúrenie bude závislé prakticky od toho, akým
spôsobom sa bude vyvíjať situácia. Bude to závisieť od toho, či dokážu lavírovať medzi SaS, stranou Smer-SD a extrémistami v
parlamente, keď budú chcieť niečo prijať.

Na druhej strane hrozí aj to, že parlament bude blokovaný, že nebudú mať parlamentnú väčšinu. To znamená, budú závislí od toho,
akým spôsobom sa budú správať ostatné politické strany. Vyslovene bude táto vláda odkázaná na milosť a nemilosť SaS, ale aj
Smeru-SD, respektíve extrémistov. Táto vláda bude skutočne vo veľmi zlej situácii a je veľmi veľký predpoklad, že nás budú čakať
predčasné parlamentné voľby aj z toho dôvodu, že Robert Fico tie predčasné voľby urgentne potrebuje a potrebuje ich doslova z
existenčných dôvodov. Vieme, že je obvinený, obvinený je aj Robert Kaliňák a toto sú veľmi silné dôvody na to, aby R. Fico urobil všetko
preto, aby táto vláda v oslabenej a oklieštenej podobe vládla čím kratšie. A povaliť takúto vládu už bude veľmi jednoduché. Navyše aj
Sme rodina už avizovala, že chce, aby táto koaličná agónia v takejto podobe skončila.
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V akej podobe by mala skončiť?

Predovšetkým im pôjde o to, aby táto vláda bola funkčná. A pravdepodobnosť, že táto vláda v trojkoalícii bude funkčná, je minimálna,
pretože funkčnosť vlády závisí od toho, či je ochotná alebo schopná plniť programové ciele, prijímať zákony a reagovať na problémy v
spoločnosti. Navyše, ideme do veľmi zlých časov, do zimy, kedy ceny energií budú rásť. Nespokojnosť ľudí bude oprávnene takisto rásť.
To sú faktory, ktoré budú vodou na mlyn Robertovi Ficovi, extrémistickým politickým stranám.

Aká je pravdepodobnosť toho, že si OĽaNO v prípade menšinovej vlády zabezpečí väčšinu v parlamente s podporou extrémistov?

Tá pravdepodobnosť je veľmi vysoká. Nemôže nič iné robiť. Môže sa uchádzať o podporu SaS, respektíve o podporu Smeru. Smer
možno už do istej miery považovať za politickú stranu, ktorá patrí k extrémistickému krídlu a netají sa tým. Takže podpora od Smeru a
podpora extrémistov bude pre OĽaNO veľmi dôležitá v prípade, keď ich návrhy odmietne podporiť SaS. Bude to veľmi zložité vládnutie, aj
z pohľadu morálno-politických rozhodnutí. Som presvedčený, že mnohí z poslancov aj v rámci OĽaNO, v rámci Sme rodina a Za ľudí
bude mať veľký problém uchádzať sa o podporu Smeru, respektíve extrémistov. Som presvedčený, že niektorí poslanci OĽaNO sa to
rozhodnú zabaliť a odídu.

Ako vnímate potenciálnu spoluprácu OľaNO s extrémistami z hodnotového hľadiska?

Nezdieľam názor, podľa ktorého OĽaNO a Republika má k sebe hodnotovo blízko. Možno v niektorých kultúrno-etických otázkach, ktoré
sa týkajú najkonzervatívnejších názorov, tak ako ich prezentuje napríklad Anna Záborská, alebo pokiaľ ide o obmedzenie interrupcií,
resp. iných záležitostí, ktoré patria do tejto skupiny, tak si viem predstaviť, že tam ten spoločný prienik vedia nájsť. Ale určite si nemyslím,
že by sa to týkalo názorov na demokraciu, na problematiku národnostných menšín. Myslím si, že k takejto situácii ani nedôjde. Môže sa
stať, že takým freestylovým spôsobom sa do pléna Národnej rady dostanú návrhy, ktoré sa budú týkať kultúrno-etických otázok. A tam tá
podpora zo strany extrémistov bude veľmi prirodzená. Situáciu, ktorá sa bude týkať týchto kultúrno-etických otázok, bude určite veľmi
pragmaticky využívať Robert Fico.

Aký vplyv by mohla mať spolupráca OĽaNO s extrémistami na vnímanie demokracie a dôveru v štátne inštitúcie? A najmä po koaličnej
kríze, ktorá sa ťahá naozaj dlho?

Určite jej tento chaos, ktorý máme v štáte v tejto chvíli v súvislosti s vládnou krízou a hlavne so spôsobom, akým sa ju snažia riešiť,
respektíve neriešiť, nepomôže. Vládne krízy sú bežnou súčasťou demokracie. Je bežné, že si nevedia koaličné strany nájsť k sebe
spoločnú cestu a kompromisy sa dohadujú ťažko. Lenže v súčasnosti ide o osobné animozity, o ultimatívne a nesplniteľné požiadavky.
Pretože aj SaS musela vedieť, že takto postavená ultimatívna požiadavka na odchod I. Matoviča, predsedu politického hnutia, ktoré
vyhralo voľby, nie je niečo, čo by bolo z politického hľadiska férové a akceptovateľné.

Navyše, takéto problémy sa riešia v rámci koalície za zatvorenými dverami. A táto koalícia, a hlavne OĽaNO a SaS, sú skutočne v
úvodzovkách majstri sveta v praní špinavého prádla na verejnosti, čo je takisto známka absolútneho politického amaterizmu a
neschopnosti politickej komunikácie. Ale to trvá od začiatku existencie vládnej štvorkoalície, kedy už v čase pandémie bolo absolútne
zrejmé, že táto vláda je neschopná prijať základné princípy politickej komunikácie. Aj reputácia tejto vlády je katastrofálna práve kvôli
tomu, že v politickej komunikácii zlyháva. To samozrejme môže zneisťovať skupiny občanov, ktorí majú pochybnosti o tom, že
demokracia je správny model spravovania spoločnosti. A to je práve voda na mlyn politickému extrémizmu v akejkoľvek podobe.

Aký to môže mať praktický dopad na spoločnosť?

V podstate ide o podkopanie dôvery v demokratické inštitúcie, v demokratické fungovanie štátu. A to sa teraz deje. Toto je bezpochyby
voda na mlyn Smeru aj extrémistov. Aj preto dokážu svoje preferencie zvyšovať. Tak ako vláda Smeru tvrdila, že je hrádzou proti
extrémizmu, pričom extrémizmu pomohla veľkou silou a intenzitou narásť do veľkých objemov, tak táto vláda nárastu extrémizmu
pomohla ešte oveľa viac. Súčasná vláda si v tomto smere môže podať ruky s predchádzajúcou vládou Roberta Fica.

Hnutie Republika oslavovalo SNP alebo vyzdvihovalo demokraciu ako jediné možné riešenie koaličnej krízy prostredníctvom referenda,
ktoré by umožnilo skrátenie volebného obdobia. Ako vnímate takéto kroky a vyjadrenia hnutia?

Vytvárajú si cestu do budúcej vládnej koalície. To je jednoznačná záležitosť. Uhríkova republika ukazuje, že ona nie je Kotlebovou
politickou stranou. Snaží sa vymedziť voči Mariánovi Kotlebovi a snaží sa ukázať prívetivejšiu tvár smerom ku demokracii. Ale netreba
zabúdať, odkiaľ títo ľudia prišli, a prečo z Kotlebovej strany odišli. Pre ľudí s krátkou pamäťou to bude akceptovateľné. A viem si takisto
predstaviť, že pre tvrdých politických pragmatikov typu Roberta Fica takáto koalícia nebude niečo, čo by mu mohla nejakým spôsobom
prekážať. A hlavne v situácii, keď Robert Fico potrebuje ísť do budúcej vlády čím rýchlejšie. Viem si predstaviť, že podanú ruku od
Republiky určite veľmi rád prijme.

Zdroj: Dominik Babušík

Politológ Tomáš Koziak.
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Tomáš Koziak

Vyštudoval filozofiu, politológiu a dejepis. Pôsobil na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Neskôr bol rektorom
Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore v Českej republike. V súčasnosti pracuje v súkromnom sektore pre
International Leadership & Business Academy.

Ďalšie dôležité správy

Autor: Benita Feketeová
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Jaroslav ZÁPALA, moderátor:

Aj posledné mesiace ukázali, že letné teploty sa v mestách stávajú neznesiteľnými. Riešením je zeleň.

Zlatica ŠVAJDOVÁ PUŠKÁROVÁ, moderátorka:

No nie taká ako v minulosti, musíme sa poobzerať po nových druhoch.

Oto VÁHOVSKÝ, redaktor:

Aj toto leto teploty viac dní po sebe atakovali štyridsiatku. Zmena klímy dáva v rozpálených mestách o sebe vedieť s násobnou silou. To,
že stromy v takýchto podmienkach poskytujú mestám neoceniteľnú službu sa vie. Podľa odborníkov je však načase začať rozmýšľať o
naozaj intenzívnej výsadbe zelene na zmiernenie teplotných šokov.

Róbert GREGOREK, botanik:

My sme úplne na začiatku tohoto vývoja, ktorý má smerovať k náprave.

Oto VÁHOVSKÝ, redaktor:

Do budúcnosti sa dá podľa klimatológov očakávať, že extrémne sucho budú striedať extrémne dažde.

Róbert GREGOREK, botanik:

Práve vysoká rastlinná vegetácia, teda stromy, majú schopnosť tieto výkyvy relatívne veľmi výrazne utlmovať, ale ani to nie je vše
spasiteľné.

Ivan PETRO, tvorba mestskej zelene Bratislava:

Stromy v prvom rade absorbujú vodu, a tu postupne potom do prostredia vyparujú, absorbujú, či už cez korene, cez kôru alebo cez listy.

Róbert GREGOREK, botanik:

Zmeny sú tak prudké, že dnes už to bez našej pomoci ani vo vzťahu ku stromom nepôjde.

Oto VÁHOVSKÝ, redaktor:

Bratislava s osadením už začala. Prvou výraznou lastovičkou boli obrovské platany na jednom z najväčších prestupných bodov
hromadnej dopravy v meste. Napr. tu, na frekventovanom bratislavskom Trnavskom mýte bola predtým teplota naozaj vysoká, všade
naokolo bol totiž betón na asfalt, no po nasadení platanov sa teplota radikálne znížila. Je to najmä hustými korunami stromov a
množstvom listov. Podľa odborníkov je dôležitá nie kvantita, ale kvalita sadených stromov.

Ivan PETRO, tvorba mestskej zelene Bratislava:

Aby mali dostatok vhodného priestoru na prerast koreňov a takisto pre rast koruny, lebo do každého priestoru je vhodnejší iný typ alebo
druh stromu.

Róbert GREGOREK, botanik:

Čiže nie je východiskom iba vsadiť kampaňovite veľké počty stromov, treba sa vedieť o nich aj postarať.

Oto VÁHOVSKÝ, redaktor:

Kým v minulosti naše ulice zdobili skôr topole, v dnešných horúcich podmienkach by to mali byť iné druhy a odrody stromov.

Ivan PETRO, tvorba mestskej zelene Bratislava:

Šľachtené jednotlivé druhy stromov do špecifických kultivarov, napr. je taký druh ginko dvojľaločné, je to jeden z najstarších semenných
druhov vôbec existujúcich na zemi a ten teda, keď prežil doteraz, tak takisto aj v tom meste dokáže veľmi dobre zvládať tie podmienky.

Oto VÁHOVSKÝ, redaktor:
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Bratislava spustila pred tromi rokmi aj špeciálnu zelenú iniciatívu Desaťtisíc stromov, v rámci ktorej v meste pribudlo už viac ako 3600
stromov. Oto Váhovský, televízia Markíza.
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Zástupcovia TRUNI sa zúčastnili Konventu akademických senátov 2022  
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COVID-19 Univerzita Fakulty Univerzitné pracoviská Úradná výveska Informácie pre uchádzačov Informácie pre študentov Informácie
pre verejnosť ALUMNI Veda a výskum ERASMUS+ Kultúrne a športové aktivity Univerzita tretieho veku Centrum podpory študentov
Rozvojové aktivity a projekty Médiá o nás

Uplynulý týždeň študentskí zástupcovia Trnavskej univerzity strávili tri dni na Konvente akademických senátov, ktorý sa konal pod
záštitou Študentskej rady vysokých škôl. Boli to Danyil Tsybulko (filozofická fakulta), Nela Kováčová (pedagogická fakulta) a Viliam
Michalík, Rastislav Lalinský, Nicole Makóová (právnická fakulta).

Ako nás informovali samotní študenti, prvý deň venovali zmenám, ktoré nastali s príchodom novely vysokoškolského zákona. Diskutovali
o forme a kompetenciách správnych rád či o možnosti tvorby študentskej samosprávy. Výkonný riaditeľ SAIA n.o. Michal Fedák
porozprával o príležitostiach, ktoré novela prináša v oblasti internacionalizácie. Vďaka interaktívnej prednáške Martina Duránika z UPJŠ
spoznali rebrík študentskej participácie a učili sa, ako sa zmysluplne angažovať a zapojiť pri tom študentov. Na záver dňa mali diskusiu s
poradkyňou premiéra pre vysoké školstvo Renátou Hall.

"Keďže bol Konvent spojený s QA Final Conference, druhý deň sme venovali zabezpečovaniu kvality. Hovorili sme s hosťami o “best
practices” z Čiech, Maďarska a Rumunska. Bálint Lovász, člen výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry nám porozprával o
akreditačných procesoch, ale aj o možnosti zapojenia sa študentov ako hodnotiteľov do procesu zabezpečovania kvality na vysokých
školách. Zároveň sme si pripomenuli výsledky prieskumu Akademická štvrťhodinka. Taktiež sme si vypočuli zaujímavú prednášku od
Soni Ftáčnikovej z NCP pre výskumnú etiku a integritu Soňa Ftáčniková o najčastejších etických pochybnostiach vyskytujúcich sa vo
výskume. K záveru dňa sme mali výborný workshop na tému advocacy."

Posledný deň diskutovali o kvalite, financovaní a budúcnosti vysokého školstva na Slovensku so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ
Ľudovítom Paulisom, predsedom výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry Robertom Redhammerom, Marcelom Vysockým a
Matejom Bilíkom.

"Jedna z najpodstatnejších vecí, ktorú si však z konventu odnášame, je dôležitosť efektívnej študentskej participácie, do ktorej spadáme
my všetci, študenti. Či už ide o našu úlohu v študentských organizáciách, samosprávnych orgánoch univerzity či fakúlt, ale aj voľbách do
nich, hlas študentov je veľmi dôležitý. Aj preto sa budeme naďalej snažiť vytvárať a vylepšovať platformu, v rámci ktorej nás môžu naši
študenti osloviť s akýmkoľvek nápadom či podnetom. Nás čaká reflektovanie na informácie získané z konventu a veríme, že v čo
najdohľadnejšom čase aj z nich vyplývajúce nové iniciatívy."
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Prvé číslo časopisu vyšlo v septembri 1932

Zdielať na Facebook Zdielať na Twitter

Časopis Slovenská reč oslavuje 90. výročie. Prvé číslo najstaršieho slovenského jazykovedného časopisu vyšlo v septembri 1932. Vznik
časopisu inicioval predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach Ján Petrikovich. Na založenie prvého slovenského
lingvistického časopisu vyčlenili z miestneho matičného výboru 30-tisíc československých korún. Podnetom na založenie takéhoto
periodika bol najmä nevyhovujúci stav vo verejnom priestore po vzniku prvej Československej republiky. V tlačovej správe to uviedol
Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Zakladatelia časopisu považovali za najväčší problém stupňujúce sa počešťovanie spisovnej slovenčiny – kým pred vznikom republiky
upozorňovali na nevyhnutnosť odstraňovať zo slovenčiny hungarizmy, po jej vzniku si za hlavný cieľ určili chrániť slovenskú väzbu pred
bohemizmami, ale aj pred germanizmami, ktoré do jazyka prenikali práve prostredníctvom novinárskej češtiny,“ vysvetlil Gladiš.

Podobné články

4. septembra 2022

Okrem Petrikovicha sa na vzniku časopisu výrazne podieľali aj jazykovedec a referent Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine
Henrich Bartek a básnik, spisovateľ a rozhlasový pracovník Anton Prídavok. Prídavok okrem toho vydavateľsky pokryl prvých desať čísel
časopisu, od septembra 1932, až po jún 1933. Následne vydávanie periodika prevzala Matica slovenská v Martina a od roku 1950
vydával Slovenskú reč Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Autor: SITA
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