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Územné plánovanie v rámci VÚC - na aké faktory sa prihliada?  
  5. 10. 2022, 7:14, Zdroj: mojekysuce.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 377 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 119 Eur 

Zaujímavosti

Vedieť o územnom plánovaní je dôležité z toho hľadiska, že každá stavba, ktorá sa má na danom území stavať musí byť v súlade s
územným plánom.

Územné plánovanie je proces, ktorým sa rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia tak, že reflektuje potreby daného
územia, aby sa využil potenciál daného územia a zároveň aby to bolo v súlade s ochranou životného prostredia, kultúrnou a historickou
hodnotou územia a ďalšími činiteľmi, ako napr. ekologickou rovnováhou, šetrným využívaním prírodných zdrojov, a podobne. Existuje
celý rad faktorov, na ktoré sa v rámci územného plánovania prihliada. Jednoducho povedané, musí sa dbať na verejný záujem. Tento
proces sa zabezpečuje prostredníctvom základných nástrojov, ktorými sú územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia
a samozrejme územné rozhodnutie, ktorého podkladom je práve územný plán.

Územné plánovanie je dôležitá činnosť vyššieho územného celku, ktoré zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a
územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá má na to potrebné vzdelanie, prax, teoretické, ale aj
praktické skúsenosti a vedomosti. Presné požiadavky na túto osobu stanovuje stavebný zákon. Územnoplánovacie podklady obstaráva
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Druhy územnoplánovacích podkladov vymedzuje stavebný zákon, ale vo všeobecnosti
možno povedať, že sú to rôzne dokumenty, súbory informácií, štúdie, prognózy a podobne, ktoré obsahujú informácie o danom území.
Územnoplánovaciu dokumentáciu v podmienkach vyššieho územného celku tvorí územný plán regiónu. Orgánom územného plánovania
v podmienkach vyššieho územného celku je samosprávny kraj, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu. Územný plán regiónu
schvaľuje a vyhlasuje samosprávny kraj všeobecne záväzným nariadením, ktoré schvaľujú poslanci a ktoré musí byť vyvesené na
úradnej tabuli najmenej 30 dní a doručené dotknutým obciam a dotknutým orgánom. Schválený a vyhlásený územný plán sa ukladá na
ministerstve, v samosprávnom kraji a na krajskom stavebnom úrade.

Vedieť o územnom plánovaní je dôležité z toho hľadiska, že každá stavba, ktorá sa má na danom území stavať musí byť v súlade s
územným plánom. Možno konštatovať, že územný plán je akýsi základný pilier, od ktorého sa odvíjajú ďalšie rozhodnutia, napríklad
stavebné povolenie, ktoré je nevyhnutné pre uskutočňovanie alebo zmenu stavby. Príslušný stavebný úrad je oprávnený vydať stavebné
povolenie len v prípade, ak neodporuje územnému plánu. Laicky povedané, pokiaľ územný plán vymedzí určité územie ako územie s
piatym stupňom ochrany, možno s istotou povedať, že na danom území nebude vydané stavebné povolenie na výstavbu rodinného
domu. Rovnako na podklade územného plánu môže byť na konkrétnom území stanovená maximálna výška budovy.

Máte viac otázok?

Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími
robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

f ZAZDIEĽAJTE TO NA FACEBOOKU >>>

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.

advokát

V roku 2009 mu bol udelený akademický titul na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. JUDr. Peter Strapáč,
poskytuje právne služby vo viacerých oblastiach práva. Od novembra 2012 JUDr. Peter Strapáč, PhD. poskytuje advokátske služby.

Kontakt: www.strapac.sk
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V roku 2009 mu bol udelený akademický titul na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. JUDr. Peter Strapáč,
poskytuje právne služby vo viacerých oblastiach práva. Od novembra 2012 JUDr. Peter Strapáč, PhD. poskytuje advokátske služby.
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Pozemkové úpravy a jednoduché pozemkové úpravy - v čom spočíva ich rozdiel?  
  5. 10. 2022, 7:17, Zdroj: mojekysuce.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 377 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 119 Eur 

Zaujímavosti

Na úvod myslím, že nie je potrebné žiadnemu čitateľovi ozrejmovať, v akom stave sa nachádzajú vlastnícke vzťahy k pozemkom na
území Slovenskej republiky, pretože evidujeme rozdrobenosť vlastníctva nielen čo do výmer samotných parciel, ale aj čo do počtu
spoluvlastníkov k jednej nehnuteľnosti.

Rozdrobenosť vlastníctva je spojená aj s pomerne veľkým množstvom neznámych vlastníkov, neprededenými podielmi, duplicitou či
triplicitou vlastníctva.

Riešenie by mali priniesť pozemkové úpravy, ktoré predstavujú jedno zo základných komplexných riešení vlastníckych práv k lesným a
poľnohospodárskym pozemkom. Legislatívny rámec pre tento proces predstavuje zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov. Zákon rozlišuje medzi pozemkový úpravami a jednoduchými pozemkovými úpravami, medzi ktorými je tento rozdiel.

Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného
nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a
podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a
prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka. Verejným
záujmom je aj odstránenie neprehľadnosti vo vlastníckych a užívacích vzťahoch a náprava dlhodobo neriešeného nepriaznivého stavu,
zníženie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva a tým posilnenie právnej istoty a právneho postavenia k pozemkom, pretože menšinový
spoluvlastník v podstate nemôže reálne vykonávať svoje vlastnícke práva.

A druhej strane jednoduché pozemkové úpravy majú legálnu definíciu odlišnú v tom, že okresný úrad – pozemkový a lesný odbor môže
povoliť alebo nariadiť vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa
rieši len časť katastrálneho územia. Jednoduché pozemkové úpravy sa vykonávajú na žiadosť a na náklady žiadateľa. Po prešetrení
naliehavosti, opodstatnenosti, účelnosti a splnení zákonných podmienok ich povoľuje príslušný orgán – okresný úrad, pozemkový a lesný
odbor. Jednoduché pozemkové úpravy sú vhodným riešením v určitých špecifických prípadoch (napr. vyporiadanie vlastníctva k
pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu do vlastníctva obcí, resp. VÚC).

Ako prebieha proces pozemkových úprav?

Ako bolo uvádzané vyššie, základný legálny rámec pozemkových úprav obsahuje zákon o pozemkových úpravách. Okrem neho tvorí
základný legálny rámec pozemkových úprav zákon č. 229/1991 Zb. úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu
majetku v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach a usporiadaní vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim a
zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva
štátu na obce a vyššie územné celky.

Postup pri pozemkových úpravách podľa zákona o pozemkových úpravách je osobitným správnym konaním, na ktorý sa podporne
použijú ustanovenia správneho poriadku. Konanie možno rozčleniť na dve základné fázy, a to na konanie o začatí pozemkových úprav a
konanie o pozemkových úpravách.

1. Konanie o začatí pozemkových úprav, resp. prípravné konanie sa začína nariadením konania o začatí pozemkových úprav a jeho
výsledkom je rozhodnutie o nariadení alebo povolení pozemkových úprav.

2. Konanie o pozemkových úpravách prebieha od vypracovania úvodných podkladov až po rozhodnutie o schválení všeobecných zásad
funkčného usporiadania územia, pokračuje prerokovaním projektu pozemkových úprav a rozhodnutím o jeho schválení. V závere tohto
procesu sa uskutočňuje vykonanie projektu pozemkových úprav pozostávajúce z nariadenia vykonania projektu pozemkových úprav, ich
vykonaním a rozhodnutím o potvrdení vykonania predmetného projektu.

Z akých dôvodov možno postupovať podľa zákona o pozemkových úpravách?

Zákon o pozemkových úpravách hovorí o dôvodoch uskutočnenia pozemkových úprav, avšak tento výpočet dôvodov nie je konečný a
pozemkové úpravy sa môžu uskutočniť aj z iných ako zákonom vymedzených dôvodov. Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak

a) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom
pred účinnosťou tohto zákona,
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b) došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav,

c) došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode
pozemkových úprav alebo v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo sťaží ich
užívanie,

d) je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu
poľnohospodárskej krajiny, alebo zadržiavania vody v krajine, budovania prvkov zelenej infraštruktúry, revitalizácie a renaturácie vodných
tokov alebo dosiahnutia cieľov ochrany v chránených územiach,

e) má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, chránených území alebo z
iných dôvodov,

f) sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 percent výmery poľnohospodárskej
pôdy,

g) je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm,

h) je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde,

i) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice,

j) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami
marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“),

k) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch,

l) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a
vyššie územné celky,

m) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo vlastníctve štátu.

Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodov uvedených pod písmenom a), c) až g) a i), nariaďuje ich príslušný okresný úrad. Ak sa
pozemkové úpravy vykonávajú z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, povoľuje ich okresný úrad. Dôvody pozemkových úprav
nemožno v jednom konaní o pozemkových úpravách kombinovať.

Máte viac otázok?

Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími
robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com
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Kedy hovoríme, že obchodná spoločnosť je v kríze?  
  5. 10. 2022, 7:20, Zdroj: mojekysuce.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 377 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 119 Eur 

Zaujímavosti

Pri prvom počutí slova kríza si jeho význam spojíme s niečím negatívnym, nežiadúcim. Nie je to inak ani v rámci obchodnej spoločnosti,
ktorá je v kríze.

Kríza predstavuje úpadok alebo hrozbu úpadku. Definíciu úpadku obsahuje § 3 konkurzného zákona, pričom zákon rozlišuje dve formy
úpadku, a to platobná neschopnosť a predĺženie. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň
dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac
ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Hrozba úpadku, definovaná priamo v Obchodnom zákonníku, je hrozba úpadku prostredníctvom pomeru vlastného imania a záväzkov
kapitálovej spoločnosti. Pre posúdenie hrozby úpadku je určený pomer vlastného imania a záväzkov menší ako 8 ku 100.

Ustanovenia Obchodného zákonníka sa vzťahujú len na kapitálové spoločnosti, a to

spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a komanditná spoločnosť, ktorej
komplementárom nie je žiadna fyzická osoba.

Ak je spoločnosť v kríze, alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala, nemôže vrátiť tzv. plnenie nahradzujúce vlastné zdroje jej
financovania (napr. úver) ak takéto plnenie spoločnosti poskytol člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady, ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel
predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv
na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu, tichý spoločník, osoba blízka osobám
uvedeným vyššie alebo osoba konajúca na ich účet.

Zmyslom právnej úpravy sú pravidlá pre poskytovanie pôžičiek a úverov obchodným spoločnostiam, ktorým hrozí úpadok. Spoločníci,
resp. akcionári nemajú riešiť negatívnu situáciu prostredníctvom reálnych, či fiktívnych pôžičiek, pretože v prípade konkurzného konania
by boli taktiež v postavení veriteľov, čo by bolo na úkor ostatných veriteľov, voči ktorým má obchodná spoločnosť záväzky. Zákonom je
zakázané, aby si spoločníci vyplácali svoj zisk, či uprednostňovali uspokojenie svojich pohľadávok a svojich skutočných veriteľov
opomínali v splnení záväzkov. Pred vyplatením zisku bude štatutár povinný preveriť to, či v dôsledku jeho vyplatenia nebudú ohrození
skutoční veritelia, voči ktorým majú záväzky.

Máte viac otázok?

Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími
robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

f ZAZDIEĽAJTE TO NA FACEBOOKU >>>

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.

advokát

V roku 2009 mu bol udelený akademický titul na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. JUDr. Peter Strapáč,
poskytuje právne služby vo viacerých oblastiach práva. Od novembra 2012 JUDr. Peter Strapáč, PhD. poskytuje advokátske služby.

Kontakt: www.strapac.sk

Najnovšie

Aká musí byť minimálna odmena štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti? Kedy hovoríme, že obchodná spoločnosť je v kríze?
Pozemkové úpravy a jednoduché pozemkové úpravy - v čom spočíva ich rozdiel? Územné plánovanie v rámci VÚC - na aké faktory sa
prihliada? Ktoré miestne dane sú v súčasnej právnej úprave? Odpovedá Peter Strapáč

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.

advokát

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/905913926/438dfdf1c55895863d16?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Njc2NTk0NTgsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTA1OTEzOTI2LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.9v9nKFu1zBA4rW-V8zgU0_LwospstpfedXQplI8WGxs
https://www.mojekysuce.sk/pravnik-radi/kedy-hovorime-ze-obchodna-spolocnost-je-v-krize


Monitora s. r. o. | monitora.sk 13

V roku 2009 mu bol udelený akademický titul na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. JUDr. Peter Strapáč,
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Aká musí byť minimálna odmena štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti?  
  5. 10. 2022, 7:21, Zdroj: mojekysuce.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 377 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 119 Eur 

Domnievate sa, že štatutárny orgán v obchodnej spoločnosti musí byť podľa zákona odmeňovaný a výška jeho odmeny musí byť v
súlade s výškou minimálnej mzdy pre ten-ktorý kalendárny rok, pretože vykonáva závislú prácu?

Táto konštrukcia nemusí byť striktne dodržaná, poďme sa teda pozrieť, ako je na Slovensku s odmenou štatutárneho orgánu.

Odmeňovanie štatutárnych orgánov spoločností môže prebiehať viacerými formami.

Práva možnosť je, že obchodná spoločnosť sa s osobou v pozícií štatutárneho orgánu dohodne na bezodplatnom výkone funkcie (ak by
nebola bývala uzavretá písomná zmluva o výkone funkcie, v ktorej by výška odplaty bola určená, vznikol by na odplatu, ktorá je obvyklá v
čase uzavretia zmluvy za činnosť obdobnú, na základe primeraného použitia ustanovení o mandátnej zmluve) výslovne dojednaný
písomne pomocou zmluvy o výkone funkcie. Ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone funkcie nedohodnú inak platí, že štatutárny orgán
má nárok na obvyklú odmenu, v zmysle primeraného použitia ustanovení mandátnej zmluvy.

Druhým spôsobom je, že spoločnosť sa rozhodne odmeňovať členov orgánov, či už pravidelne alebo nepravidelne. Cieľom je motivovať
štatutárny orgán na správne riadenie obchodne spoločnosti resp. výkon jeho funkcie (napr. pri spoločnosti s ručením obmedzeným
konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej
spoločníkov, najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť
škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy
len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti). Treba podotknúť, že súhlas valného zhromaždenia so
zmluvou o výkone funkcie (ktorá musí mať písomnú formu) je obligatórnou podmienkou pri odmeňovaní štatutárnych orgánov
obchodných spoločností a nedá sa vynechať ani uzavretím zmluvy iného typu, ktorej predmetom budú práva a povinnosti štatutárneho
orgánu, (judikatúra zdôrazňuje, že účel uzavretia zmluvy vo forme mandátnej zmluvy je obchádzaním zákona a účelu ustanovenia § 66,
ods. 3 Obchodného zákonníka. Zmyslom § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka je nepochybne predchádzať konfliktným a kolíznym
vzťahom medzi štatutárnym orgánom a samotnou obchodnou spoločnosťou.). Naopak u našich susedov je zmluva o výkone funkcie
(štatutárneho orgánu) bezodplatná.

Na zmluvný vzťah medzi obchodnou spoločnosťou a osobou vykonávajúcu funkciu štatutárneho orgánu sa nepoužijú ustanovenia
zákonníka práce, pretože nejde o závislú prácu a obchodná spoločnosť nemá možnosť dávať príkazy štatutárnemu orgánu ako „bežný“
zamestnávateľ vrámci pracovnoprávneho pomeru. Z toho dôvodu sa nepoužijú ani ustanovenia o minimálnej mzde vo vzťah k výkonu
funkcie štatutárneho orgánu. V zmysle zákona č.663/2007 Z. z. predmet a pôsobnosť zákona, tento zákon upravuje určovanie a
poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie
minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.

Máte viac otázok?

Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími
robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com
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Pozemkové úpravy a jednoduché pozemkové úpravy - v čom spočíva ich rozdiel? Územné plánovanie v rámci VÚC - na aké faktory sa
prihliada? Ktoré miestne dane sú v súčasnej právnej úprave? Odpovedá Peter Strapáč
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Aula Kostlivého UPJŠ  
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Aula Kostlivého UPJŠ

Ďalšie udalosti na tomto mieste konania

Cestou necestou + Snow Film Fest v Košiciach

PONDELOK - 24. 10. 2022

Cestou necestou + Snow Film Fest v Košiciach

UTOROK - 25. 10. 2022

Košice-Staré Mesto, Aula Kostlivého UPJŠ

Utorok 25.10.2022, 18:00
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Primár michalovskej nemocnice získal ocenenie TOP lekár na Slovensku  
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Primár oddelenia úrazovej chirurgie Nemocnice Svet zdravia Michalovce Maroš Eľko sa stal TOP lekárom na Slovensku v odbore
traumatológia. Titul každoročne udeľuje odborný týždenník Zdravotnícke noviny na základe ankety, v ktorej hlasujú odborníci a čitatelia
novín.

Cieľom ankety je oceniť výnimočné lekárske osobnosti. Vo ôsmom ročníku lekári siete nemocníc a polikliník ProCare a Svet zdravia
spomedzi desiatich kategórií vyhrali v troch z nich. Ocenenie si včera na konferencii Slovenské zdravotníctvo 2022 prevzali z rúk riaditeľa
zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Kultana a šéfredaktorky Zdravotníckych novín Kataríny Lovasovej.

O primárovi

Svoju profesionálnu dráhu v oblasti traumatológie začal prakticky hneď po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Ako
rodený Michalovčan pôsobí v michalovskej nemocnici od roku 1994. Po svojom nástupe na pozíciu primára oddelenia úrazovej chirurgie
v roku 2016 posunul tento odbor po medicínskej stránke opäť o niekoľko stupňov vyššie.

Lekár Maroš Eľko patrí medzi prvých lekárov na Slovensku, ktorí začali vykonávať artroskopie zápästia a drobných kĺbov ruky. Vďaka
svojmu špecializovanému zameraniu na chirurgiu ruky sa stal popredným odborníkom v tejto oblasti a vyhľadávaným operatérom
pacientmi z celého Slovenska.

Dôsledkom týchto skutočností a bohatej športovej kultúry v Michalovciach bolo v roku 2018 založenie Centra športovej medicíny.
Centrum sa zameriava na športové úrazy tak profesionálnych, ako aj amatérskych športovcov a úzko spolupracuje s prvoligovými klubmi
v Michalovciach. Excelentnú odbornosť a ľudský prístup lekára Maroša Eľka ocenilo a dodnes oceňuje veľké množstvo pacientov.

Bianka Krejčíová

PR špecialistka

ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s.
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Prax pre univerzity, riešenia pre firmy otvára ďalší ročník  
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streda, 05. október 2022

Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy agentúry SARIO už štyri roky prepája firmy, akademické a výskumné, s cieľom podpory
vedy, výskumu a inovácií cez spájanie teórie s praxou a aktuálne zahajuje už piaty ročník tohto projektu.

Výsledky predchádzajúceho, 4. ročníka projektu, zaznamenali významné nárasty v počte zapojených firiem (80) z rôznych odvetví a
deviatich akademických a vedeckých inštitúcií naprieč Slovenskom s vytvorením desiatok návrhov na spoluprácu, ktoré vznikli z
matchmakingových podujatí a networkingu.

Priebežne organizujeme aj priame online B2B rokovania, či ad hoc prepojenia - aktuálne v septembri prebehli viaceré, napríklad online
rokovania medzi vedením Fakulty podnikového manažmentu EUBA so spoločnosťami Tesco, Saltpax, Fumbi, Enviral a Slovenské
elektrárne, či priame prepojenia Ekonomická fakulta UMB a Huawei Technologies, prepojenie Strojníckej fakulty STU a spoločnosťami
Panza Robotics a R&D MOLD MACHINING s. r. o., ako aj prepojenie spoločnosti Lunys s Technickou fakultou SPU v Nitre pri riešení
diplomovej práce na tému Využitie odpadu z agrorezortu ako druhotnej suroviny.

Projekt sme preniesli aj do online platformy „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“, ktorá združuje a interaktívne prepája cieľové skupiny
„študenti-univerzity-výskumníci-firmy“. Umožňuje priamu komunikáciu medzi zaregistrovanými členmi, ktorých je na platforme už vyše
840.

Prvé spolupráce vytvorené cez platformu:

Fakulta managementu Univerzity Komenského začala prostredníctvom platformy komunikovať so spoločnosťami RVmagnetics, Gastro
Haal, Merchant, Vitachem Natural Solutions, Nuttery, Spanner, Nemak Slovakia, MASAM o možnostiach vzájomnej spolupráce.

Barbora Szepeova, E: barbora.szepeova@sario.sk, T: +421484152304

Podujatia 4. ročníka:

25. marca 2022 matchmakingové podujatie na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v Žiline - 6 spoločností / 33
návrhov na spoluprácu 5. apríla 2022 matchmakingové podujatie Stavebnej fakulty TUKE v Košiciach – 9 spololočností / 38 návrhov na
spoluprácu) 11. apríla 2022 matchmaking Fakulty biotechnológií a potravinárstva SPU v Nitre – 14 společnosti/ 80 ponúk na spoluprácu
22. apríla 2022 matchmaking Fakulty informatiky a informačných technológií a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave –
32 spoločností / 203 návrhov na spoluprácu 26. apríla 2022 matchmaking Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – 9
společnosti/ 80 návrhov na spoluprácu 28. apríla 2022 II. online kolo podujatia Stavebnej fakultu TUKE v Košiciach –5 společnosti /12
návrhov na spoluprácu 29. apríla 2022 matchmakingové podujatie Slovenskej akadémie vied v Bratislave – 12 společnosti / 82 návrhov
na spoluprácu 3. mája 2022 matchmakingové podujatie Fakulty podnikového manažmentu EUBA v Bratislave – 21 spoločností /178
návrhov na spoluprácu V rámci Týždňa vedy a techniky (7. - 11. novembra 2022) plánujeme matchmakingové podujatie Technickej
fakulty TUZVO vo Zvolene

Autor: pozdechova
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