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Predbežný prehľad udalostí na stredu 6. apríla  
  5. 4. 2022, 9:22, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vedúci vydania:

predpoludním: L. Bittner

popoludní: I. Matejička

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

09.00 Odovzdávanie staveniska úseku Vážskej cyklotrasy a brífing

Slávnostné a symbolické odovzdávanie staveniska na výstavbu ďalšieho úseku Vážskej cyklotrasy - Kotešová - Hričovská priehrada. Na
podujatí sa zúčastní predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Žilina, priehradný múr Hričovskej priehrady

09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Prešov, MsÚ, zasadacia miestnosť, Jarková 24

10.00 Stretnutie zástupcov Slovenskej sporiteľne s médiami

Téma: Nahradí ľudí umelá inteligencia? Prvý holografická bankárka je tu.

Bratislava, SLSP, centrum Nivy, prízemie

10.00 Online veľtrh pracovných príležitostí Deň kariéry

Organizuje Univerzitné poradenské centrum. Online prezentácie a rozhovory so zástupcami dvadsiatich zamestnávateľov
prostredníctvom livestreamu na FB profile Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

10.00 Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan podpíše memorandum + TK

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan podpíše Memorandum o porozumení pri Zabezpečení produkcie
surového repkového oleja potravinárskej kvality na území SR so zástupcami spoločnosti Poľnoservis, a. s. Na podpísaní sa zúčastní
predseda predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robert Spišák.

10.00 h - TK

Leopoldov, areál spoločnosti Poľnoservis, a.s., Trnavská cesta (https://goo.gl/maps/trepAx8ovREEtV2v6)

11.00 Verejný odpočet činnosti Múzea SNP za rok 2021

Banská Bystrica, Múzeum SNP, kinosála, Kapitulská 23

13.00 TK Bratislavského samosprávneho kraja - rekonštrukcia školy

Téma: Ukončenie stavby areálu Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP).

Zálesie, Jazdecká škola

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

kh

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/732785985/70854f81953bdde111d8?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTE4MTQwMjQsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzMyNzg1OTg1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.kGPsUpUF0PmJHPNy-_w9VufHuyJsVwtrvHRS8bSQ1JQ


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

Autor: LK

https://monitora.sk/


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

Predbežný prehľad ekonomických udalostí na stredu 6. apríla  
  5. 4. 2022, 12:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

SLUŽBUKONAJÚCI TECHNIK: 0905/505 721

mail: ekon@tasr.sk

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Vedúci vydania:

predpoludním: R. Turoňová

popoludní: D. Macková

----------------------------------------------------------------

09.00 Livestream ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Témy: Príspevok za ubytovanie odídencov, obchvat Šale a ďalšie aktuálne témy.

Livestream bude dostupný na: https://fb.me/e/6CwAZXSAn?

10.00 Stretnutie zástupcov Slovenskej sporiteľne s médiami

Téma: Nahradí ľudí umelá inteligencia? Prvý holografická bankárka je tu.

Bratislava, SLSP, centrum Nivy, prízemie

10.00 Online veľtrh pracovných príležitostí Deň kariéry

Organizuje Univerzitné poradenské centrum. Online prezentácie a rozhovory so zástupcami dvadsiatich zamestnávateľov
prostredníctvom livestreamu na FB profile Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

10.00 Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan podpíše memorandum + TK

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan podpíše Memorandum o porozumení pri Zabezpečení produkcie
surového repkového oleja potravinárskej kvality na území SR so zástupcami spoločnosti Poľnoservis, a. s. Na podpísaní sa zúčastní
predseda predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robert Spišák.

10.00 h - TK

Leopoldov, areál spoločnosti Poľnoservis, a.s., Trnavská cesta (https://goo.gl/maps/trepAx8ovREEtV2v6)

Informatívna správa ŠÚ SR o:

- o tržbách za vlastné výkony a tovare vo vnútornom obchode vo februári 2022

kh

Autor: LK
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Doplnený prehľad udalostí na stredu 6. apríla  
  5. 4. 2022, 17:01, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vedúci vydania:

predpoludním: L. Bittner

popoludní: I. Matejička

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

09.00 Odovzdávanie staveniska úseku Vážskej cyklotrasy a brífing

Slávnostné a symbolické odovzdávanie staveniska na výstavbu ďalšieho úseku Vážskej cyklotrasy - Kotešová - Hričovská priehrada. Na
podujatí sa zúčastní predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Žilina, priehradný múr Hričovskej priehrady

Text, Zvuk

09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Prešov, MsÚ, zasadacia miestnosť, Jarková 24

09.00 Livestream ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Témy: Príspevok za ubytovanie odídencov, obchvat Šale a ďalšie aktuálne témy.

https://fb.me/e/6CwAZXSAn?

Text

10.00 Stretnutie zástupcov Slovenskej sporiteľne s médiami - holografická bankárka

Téma: Nahradí ľudí umelá inteligencia? Prvý holografická bankárka je tu.

Bratislava, SLSP, centrum Nivy, prízemie

10.00 Online veľtrh pracovných príležitostí Deň kariéry

Organizuje Univerzitné poradenské centrum. Online prezentácie a rozhovory so zástupcami dvadsiatich zamestnávateľov
prostredníctvom livestreamu na FB profile Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

10.00 Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan podpíše memorandum + TK

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podpíše Memorandum o porozumení pri Zabezpečení produkcie surového repkového
oleja potravinárskej kvality na území SR so zástupcami spoločnosti Poľnoservis, a. s. Na podpísaní sa zúčastní predseda predstavenstva
spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robert Spišák.

10.00 h - TK

Leopoldov, areál spoločnosti, Trnavská cesta (https://goo.gl/maps/trepAx8ovREEtV2v6)

Text, Video, Zvuk, Foto

10.00 74. rokovanie vlády SR

Vstup novinárov je cez vchod z Leškovej ulice.

https://monitora.sk/
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Bratislava, ÚV SR, Námestie slobody 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

10.30 TK strany Hlas-SD - nákup vojenskej techniky

Téma: Naďove klamstvá pri nákupe vojenskej techniky

Bratislava, centrála strany, Lazaretská 15

Text, Zvuk

11.00 Verejný odpočet činnosti Múzea SNP za rok 2021

Banská Bystrica, Múzeum SNP, kinosála, Kapitulská 23

Text, Zvuk

13.00 TK Bratislavského samosprávneho kraja - rekonštrukcia školy

Téma: Ukončenie stavby areálu Centra odborného vzdelávania a prípravy

Zálesie, Jazdecká škola

Text, Zvuk, Foto

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
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Autor: LK
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Doplnený prehľad ekonomických udalostí na stredu 6. apríla  
  5. 4. 2022, 17:01, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

SLUŽBUKONAJÚCI TECHNIK: 0905/505 721

mail: ekon@tasr.sk

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Vedúci vydania:

predpoludním: R. Turoňová

popoludní: D. Macková

----------------------------------------------------------------

09.00 Livestream ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Témy: Príspevok za ubytovanie odídencov, obchvat Šale a ďalšie aktuálne témy.

https://fb.me/e/6CwAZXSAn?

Text

10.00 Stretnutie zástupcov Slovenskej sporiteľne s médiami - holografická bankárka

Téma: Nahradí ľudí umelá inteligencia? Prvý holografická bankárka je tu.

Bratislava, SLSP, centrum Nivy, prízemie

10.00 Online veľtrh pracovných príležitostí Deň kariéry

Organizuje Univerzitné poradenské centrum. Online prezentácie a rozhovory so zástupcami dvadsiatich zamestnávateľov
prostredníctvom livestreamu na FB profile Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

10.00 Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan podpíše memorandum + TK

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podpíše Memorandum o porozumení pri Zabezpečení produkcie surového repkového
oleja potravinárskej kvality na území SR so zástupcami spoločnosti Poľnoservis, a. s. Na podpísaní sa zúčastní predseda predstavenstva
spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robert Spišák.

10.00 h - TK

Leopoldov, areál spoločnosti, Trnavská cesta (https://goo.gl/maps/trepAx8ovREEtV2v6)

Text, Video, Zvuk, Foto

10.00 74. rokovanie vlády SR

Vstup novinárov je cez vchod z Leškovej ulice.

Bratislava, ÚV SR, Námestie slobody 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

Informatívna správa ŠÚ SR o:

- o tržbách za vlastné výkony a tovare vo vnútornom obchode vo februári 2022

kh lk

Autor: LK
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Pri Zvolene sa budú regenerovať batérie z elektromobilov. Má byť lepšia ako recyklácia  
  5. 4. 2022, 3:09, Zdroj: autoviny.sk , Autor: Erik Stríž, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 7 001 GRP: 0,16 OTS: 0,00 AVE: 515 Eur 

Slovenská spoločnosť začne pri Zvolene s regeneráciou použitých trakčných akumulátorov z elektromobilov, aby im zabezpečila
plnohodnotnú použiteľnosť aj po tom, čo skončí ich fabrická záruka od automobilky.

Tweetovať

Recyklácia batérií z elektromobilov je téma, ktorá je momentálne na pretrase nielen v komunite odporcov elektromobility. Aj automobilky,
vlády a tiež fanúšikovia elektrickej mobility si uvedomujú, že trakčné akumulátory sú nebezpečným odpadom, ktorý by mohol v
dohľadnom časovom horizonte významne negatívne ovplyvniť celkovú ekologickú zmysluplnosť prechodu na elektrickú dopravu.

Európa potrebuje kompletne domáci proces pre batérie

Keď sa v roku 2018 rozbehla elektromobilita v Európskej únii, zástupcovia automobiliek zistili, že Čína ako jeden z významných
dodávateľov nemá záujem dodávať ani tak samostatné batérie, ako skôr celé elektromobily. Preto EÚ rozbehla podporu pre kompletný
domáci dodávateľský reťazec, povedal vo svojej časti prezentácie Jozef Matušov. Tieto batérie však je potrebné nielen vyrábať, ale aj
zabezpečiť ich ďalšie spracovanie - často sa skloňuje recyklácia akumulátorov, avšak podľa ZTS VV to nemá byť univerzálnym
vyvrcholením ich prvého životného cyklu.

Jozef Matušov na konferencii ENERGO - AQUA z 22. marca 2022 v Bratislave

„ Z pohľadu ZTS VV je prioritou predĺženie využiteľnosti Li-Ion batérií z elektromobilov,“ hovorí Matušov.

Na dôležitosť domáceho spracovávania batérií elektromobilov v rámci celého ich životného cyklu poukázal aj Jakub Dovčík zo sekciu
výskumu, vývoja a inovácií Úradu vlády. Poukázal najmä na inovované schémy podpory domáceho reťazca, ktoré majú byť priamou
európskou odpoveďou na stratégie „America First“ alebo „Made in China 2025“. Naplniť tieto ciele teraz môže aj Slovensko, prioritami
projektu IPCEI sú práve batérie a mikroelektronika.

Jakub Dovčík zo sekciu výskumu, vývoja a inovácií Úradu vlády na konferencii ENERGO - AQUA z 22. marca 2022 v Bratislave

Na čo sa použité akumulátory dajú využiť?

Martin Liška z ENERGO - AQUA tvrdí, že Európska asociácia pre energetické úložiská EASE identifikovala až 36 oblastí využitia
akumulátorov označovaných ako SELIS (Second Life Storage), ktoré majú kapacitu viac ako 100 kWh.

Martin Liška z ENERGO - AQUA na konferencii spoločnosti z 22. marca 2022 v Bratislave

Použité trakčné akumulátory z elektromobilov podľa predstaviteľov spoločnosti, ktorá dnes projektuje a prevádzkuje malé vodné
elektrárne, dokážu úspešne slúžiť ešte dvetisíc nabíjacích cyklov v podobe energetických záloh pre domácností, firmy, ale aj vo veľkom
priemysle.

Bežný trakčný akumulátor z elektromobilu má po siedmich až desiatich rokoch 60 až 70 percent pôvodnej energetickej výťažnosti, čo je
stále dosť na to, aby bol jednoducho odpísaný. Správnym postupom možno batériu regenerovať a môže slúžiť celé ďalšie roky či už v
domácnostiach, tak v priemysle. Výhodou má byť zachovanie záruky a tiež až o 30 percent nižšia v porovnaní s novým kusom.

Podľa Petra Rajca bude v Európe do roku 2030 potrebných 97 GWh úložísk na rôzne účely, teraz je k dispozícii asi len 40 GWh. Obnova
starých batérií by tak mala byť kľúčová.

Peter Rajec na konferencii ENERGO - AQUA z 22. marca 2022 v Bratislave

Za akademickú obec sa k podpore myšlienky regenerácie akumulátorov postavila doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD z Ústavu
chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej prezentácii podotkla, že z hľadiska chémie batérií je toxicita v
podstate žiadaná, význam regenerácie akumulátor preto vidí aj v energetickej nezávislosti a zabránení tvorby ďalších baní na ťažké kovy.
Podotýka, moderné batérie používajú množstvo obalového materiálu, najmä americká Tesla, kvôli čomu možno regeneráciu zvýhodniť
pred recykláciou.

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD z Ústavu chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na konferencii
ENERGO - AQUA z 22. marca 2022 v Bratislave

S výrobou sa má začať o tri roky
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Martin Opatovský, zástupca technologického manažéra pre automatizáciu a procesný inžiniering ZTS VV, upresnil, čo sa má diať na
automatickej linke na spracovanie batérií.

Batérie sú považované za nebezpečný odpad a majú stovky kilogramov, preto ich preprava a skladovanie nie je celkom triviálna
záležitosť. Okrem iného vyžadujú aj optimálnu úroveň nabitia, kým sa dostanú na ďalšie spracovanie. Každú batériu je potrebné
podrobne otestovať a diagnostikovať, aj z hľadiska materiálového zloženia. Takéto testovanie musí prebiejať počas minút, nie hodín, ale
v rámci EÚ dnes takýto test za 5 až 10 minút dokáže spraviť len päť firiem. Spoločnosť pri Zvolene má byť šiestou. Počas tohto testu sa
majú využívať aj údaje z prvého života batérie a modelovanie toho nasledujúceho, testujú sa jednotlivé moduly aj články. Následná
demontáž je nebezpečná, pretože batérie nie sú stavané na to, aby boli otvarané.

Martin Opatovský, zástupca technologického manažéra pre automatizáciu a procesný inžiniering ZTS VV na konferencii ENERGO -
AQUA z 22. marca 2022 v Bratislave

V súčasnosti však podľa Opatovského prebieha diskusia na túto tému s automobilkami, ktoré si tiež uvedomujú, že rozoberanie batérií
bude v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu v ich ekologickej udržateľnosti. Vrcholom procesu nie je regenerácia, čo je elektrotechnický
proces, ale aj určenie vhodného elektrického spojenia takto regenerovaných batérií a montáž až do koncového racku.

To sú však všetko plány. Spoločnosť ZTS VV aktuálne hľadá „inovatívne riešenia nových technických výziev“ pre každý z uvedených
bodov procesu a tiež partnerov pre fázu výskumu a vývoja (R&D), spoluprácu na výskumných úlohách a integráciu riešení do
automatizovaných zariadení. Hlavnú časť úloh pritom spoločnosť rieši v spolupráci s univerzitami a výskumnými inštitúciami.

Koncepčný dizajn produktu vzniká práve v tomto roku, pričom prototyp by mal byť podľa plánu k dispozícii o rok, prototyp montážnej linky
o rok neskôr a napokon plne automatizovaná linka na regeneráciu akumulátorov z elektromobilov by mala fungovať v roku 2025. Podľa
Rajca chce ENERGO - AQUA o dva roky dodať 500 MWh, predpokladá ročný obrat 100 miliónov eur a 3-percentný trhový podiel.

Trakčný akumulátor (batéria) v elektromobile RENAULT MEGANE E-TECH 2022 s 8 modulmi - ilustračná fotografia

Firma dodáva, že nie je prvá, ktorá takúto činnosť bude vykonávať, v čom vidí výhodu pre Slovensko: nebude musieť experimentovať, ale
využije už existujúci know-how a dospeje tak k najlepšiemu produktu. V súčasnosti sa vraj akumulátory predovšetkým recyklujú preto,
lebo malé batérie sa regenerovať neoplatí a tých veľkých je stále nedostatok. Nástup väčšieho množstva veľkokapacitných akumulátorov
z elektromobilov sa očakáva v rokoch 2032 až 2037.

Kategória

Autor: Erik Stríž
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Ilyo Cup vrátil taekwondistov do akcie, Briškárovú teší konkurencia z Ukrajiny (FOTO)  
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PETER JESENSKÝ, Dnes | 07:30

Dlhá pandemická pauza mala za následok rušenie množstva športových podujatí a jednou z obetí bol aj tradičný košický turnaj v
taekwonde Ilyo Cup. Postupný návrat do normálu využili jeho organizátori na usporiadanie jeho 14. ročníka, pričom tradičný jesenný
termín nahradili prvým aprílovým víkendom.

Ilyo Cup ponúkol množstvo krásnych súbojov / KOŠICE ONLINE

„Dôvod zmeny termínu bol jednoduchý – obávame sa, že na jeseň príde ďalšia z pandemických vĺn,“ objasnil šéf košického klubu
Ilyo-Taekwondo ŠKP Košice Pavel Ižarik.

V hale na Palackého ulici sa v rámci Ilyo Cupu predstavilo 130 súťažiacich v zápasovej disciplíne kyorugi a 50 vo cvičebných zostavách
poomsae.

„Sme radi, že sem prišlo tak veľa športovcov, aj keď sme tentoraz vzhľadom na utečeneckú krízu a neisté podmienky nepozývali našich
zahraničných priateľov. Napriek tomu sme mali účasť štyroch krajín a veľkým obohatením boli Ukrajinci, ktorí sem chodili každý rok a
prišli aj teraz. Dvaja z ich športovcov boli dokonca ocenení ako najúspešnejší, “ upozornil Ižarik.

Športovci z vojnou zmietanej Ukrajiny nepricestovali priamo zo svojej vlasti, ale v pozícii utečencov z dočasného domova v Poľsku.

„Ich otcovia ostali na Ukrajine brániť vlasť a do Poľska prišli zväčša s jednou igelitkou. Nemali nič a aj preto sme im podarovali nejaký
výstroj, ktorý im umožnil štartovať,“ poznamenal šéf košického klubu Ilyo ŠKP, ktorý je zároveň aj hlavou celého slovenského taekwonda.

A hoci si vojnu nikto neželá, príchod ukrajinských športovcov prináša z pohľadu taekwonda svoje benefity. Azda najviac to pocítila
slovenská reprezentantka Gabriela Briškárová, ktorá je na domácej scéne bezkonkurenčná a v rámci slovenských turnajov spravidla
nemala súperku, ktorá by jej umožnila plnohodnotný zápas. V rámci Ilyo Cupu však absolvovala vyrovnaný duel s Ukrajinkou Bogdanou
Chornou, ktorá po úteku z vlasti reprezentuje bratislavský klub Ryong.

Gabika Briškárová v súboji s Ukrajinkou Bogdanou Chornou / KOŠICE ONLINE

„Mám veľkú radosť z toho, že som mala konečne dobrú súperku aj doma. Bogdana ušla z Ukrajiny a stala sa členkou klubu v Bratislave.
Pre mňa je to skvelá správa, pretože mám konečne s kým trénovať. Vojnu nikto nechce, ale obe by sme to mali využiť naplno a navzájom
sa posunúť dopredu. Myslím si, že do budúcna by sme si mohli dohodnúť spoločné tréningy, “ vyslovila sa medailami zo svetových
podujatí ovenčená taekwondistka košického klubu Koryo Slávia UPJŠ, ktorá triumfovala okrem zápasu aj v poomsae.

Možnosť zisku kvalitnej sparingpartnerky na domácej úrovni privítal aj jej tréner Mário Švec. „Pre Gabiku je to výborná správa a veľmi by
nám prospelo, ak by sme mali vyrovnané zápasy aj v rámci zápasov domácich súťaží. My sme Ukrajincom otvorení a už sme aj podnikli
nejaké kroky. Oslovili sme ukrajinskú stranu a momentálne čakáme na odozvu. V rámci asociácie i klubu sme však pripravení prijať
týchto športovcov.“

Príchod ukrajinských taekwondistov by mohol pomôcť zaplátať diery, ktoré na tomto športe napáchala dlhá pandemická pauza.

„Malé deti sa snažili cvičiť stále, ale prišli sme o jednu generáciu juniorov a seniorov, ktorých motivoval turnajový adrenalín. Súťaže im
chýbali a počas tých dvoch rokov úplne stratili motiváciu. Viacerí sa už k taekwondu nevrátia a musíme sa teda sústrediť na prácu s
mládežou,“ zamyslel sa Pavel Ižarik.

Galéria k článku

Pandémia zanechala svoje následky aj podľa Mária Šveca, no výkony z Ilyo Cupu predstavujú dôvod na optimizmus.

„Po tomto turnaji som celkom milo prekvapený, pretože som to čakal oveľa horšie. Deti predviedli pekné výkony a to je povzbudivé.
Mnoho z týchto detí som videl naposledy pred dvomi rokmi. Vtedy mi boli pod ramená a teraz sú vyššie ako ja. Samozrejme, bolo to
náročné obdobie a je na tréneroch, aby im vrátili chuť do tréningu a súťaženia, “ vyslovil sa šéf klubu Koryo Slávia UPJŠ. Jeho zverenci
obsadili v rámci Ilyo Cupu celkové štvrté miesto za víťazným klubom Black Tiger Snina, usporiadateľským ŠKP Ilyo a bratislavským
Ryongom. „Mali sme tu približne dvadsať športovcov od detí až po reprezentantov. Hlavne pre deti išlo o prvé turnajové vystúpenie po
dvojročnej kovidovej pauze a niektoré súťažili vôbec prvýkrát v kariére. Reprezentanti potvrdili svoje kvality a vyhrali všetky svoje
disciplíny.“

Pre našich najlepších taekwondistov poslúžil košický turnaj ako príprava pred dôležitými medzinárodnými podujatiami. Najbližšie ich čaká 
veľkonočné sústredenie v Poľsku, následne G-čkový turnaj vo Švédsku a potom už prvý veľký vrchol v podobe majstrovstiev Európy v
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Manchestri.

„Nevravím, že máme medailové ambície, ale chceme podať kvalitné výkony. Gabiku čaká v lete aj Svetová letná univerziáda v Číne a
potom augustové Akademické hry v Poľsku,“ poznamenal Mário Švec a samotná Gabriela Briškárová na margo medzinárodnej sezóny
uviedla. „Zatiaľ som absolvovala iba turnaj v Bulharsku, kde mi to bohužiaľ nevyšlo a tesne som prehrala. Pre zranenie som potom
nepokračovala, ale teraz som v poriadku a teším sa na najbližší turnaj a následne na Manchester. Nechcem od seba veľa očakávať, ale
určite by ma potešil dobrý výsledok a do prípravy dám všetko.“

Po európskom šampionáte budú v tejto sezóne nasledovať aj ME juniorov, majstrovstvá sveta kadetov a novembrové majstrovstvá sveta
seniorov v mexickom Kankúne.

„ Tá pauza nám možno v tomto trochu pomohla. Už sme boli trochu vyhoretí a teraz sme opäť plní energie a drajvu. Ak sa k tomu pridajú
kvalitné výsledky, tak to bude ako čokoláda, ktorá vám vždy chutí. Nech nám to teda chutí,“ dodal Mário Švec.

Ilyo Cup 2022 – poradie najlepších tímov:

Kyorugi

Black Tiger Taekwondo Klub Snina

ŠKP Košice Ilyo-taekwondo

Koryo Taekwondo Slávia UPJŠ Košice

Falcon Taekwondo Slovakia
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V dohrávke juniorskej súťaže výhra Michaloviec na palubovke košického TYDAM-u  
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Juniori 1.BK Michalovce cestovali v piatok do Košíc na zápas proti TYDAM-u a odviezli si odtiaľ vysoké víťazstvo o 61 bodov.

Juniori U19, skupina SILVER Východ, dohrávka

01.04.2022 – 24.kolo

TYDAM UPJŠ Košice – 1.BK Michalovce 35:96 (13:36)

Najviac bodov: Hegedüš 7, Adamovský a Šipoš po 6 – Jasovský a Moravec po 20

Priebežná tabuľka skupiny SILVER Východ po 24.kole:

Por.

Autor: DANNAX, spol. s r.o. || Publikované: 05.04.2022 Autor: basket.sk Foto: 1bkmi.sk
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