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Kam na zaujímavú akciu.

Premiéra v Štátnom divadle Košice

KOŠICE. V piatok 4. novembra bude mať V Historickej budove Štátneho divadla Košice (ŠDKE) bude mať v piatok premiéru v novej
sezóne aj činoherný súbor. Uvedie legendárnu hru nemeckého autora Petra Weissa Marat/Sade v réžii popredného slovenského režiséra
– profesora Vladimíra Strniska, ktorý od šesťdesiatych rokov minulého storočia formoval podobu moderného slovenského činoherného
divadla a s košickou činohrou spolupracuje vôbec prvýkrát.

Nemecký spisovateľ, výtvarník a filmár Peter Weiss priniesol do európskej drámy vynikajúcu divadelnú hru Marat/Sade. Jej pôvodný
názov Prenasledovanie a zavraždenie Jeana Paula Marata hrané hereckou skupinou charentonského ústavu pod vedením pána de Sade
naznačuje, že prostredie blázinca, v ktorom aj v skutočnosti de Sade strávil niekoľko rokov a v ktorom skutočne nacvičoval predstavenia
so spolupacientmi, je vynikajúcim rámcom pre výpoveď o veľkom plátne dejín revolúcií.

Činohra Štátneho divadla Košice prvýkrát vo svojej histórii spolupracuje s popredným slovenským režisérom, profesorom Vladimírom
Strniskom, ktorý stál pri zrode dnes už ikonického Divadla na Korze. Pôsobil aj ako dramaturg v Slovenskej televízii a výrazne sa podieľal
na úspechu tzv. televíznych pondelkov. Na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia bol najskôr hosťujúcim a neskôr interným
režisérom v pražskom Národnom divadle. Pôsobil tiež ako hosťujúci a interný režisér v Divadle na Vinohradoch. V rokoch 1993 – 1999
bol riaditeľom Činoherného klubu v Prahe.

Nová inscenácia Marat/Sade je pokračovaním dramaturgickej línie Dostojevského Besov a Sofoklovho Oidipa v činohre košického
divadla. Titulné postavy markíza de Sade a Jeana Paula Marata stvárnia Matej Marušin a Tomáš Diro. V novej inscenácii okrem nich v
ďalších postavách účinkujú takmer všetci herci košickej činohry a hosťujú v nej aj členovia operného orchestra a baletného súboru.
Dramaturgom inscenácie je Peter Himič, scénu navrhla Lucia Šedivá – čerstvá držiteľka Ceny Martina Benku za rok 2021, kostýmy
vytvorila Silvia Korenči Zubajová, hudbou prispel Vladislav Šarišský, masky pripravil Juraj Steiner a na pohybovej zložke inscenácie
spolupracoval Juraj Benčík.

Včelárska výstava

KOŠICE. Poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je výstava s názvom
Včelárstvo. Jej návštevníci sa budú môcť oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení,
ale aj modernými pomôckami a najnovšími úľmi. Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou
stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo.

Záujemcovia sa tiež budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu. Počas výstavy budú k
dispozícii členovia Asociácie včelárov Slovenska, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť i predaj produktov.

Výstava v botanickej záhrade na Mánesovej ulici je verejnosti sprístupnená od piatka do 20. novembra, a to v časoch od 9.00 do 17.00 h.

Autor: SITA
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Sprístupnenie výstavy Včelárstvo (4. - 20. novembra)

Košice, Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23

Text

10.30 Predseda vlády SR Eduard Heger sa zúčastní na poklepaní základného kameňa Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine,
ktorej výstavba bude financovaná z plánu obnovy. Súčasťou podujatia bude brífing.

Martin, Jesseniova lekárska fakulta, Malá hora 4A

Text, Zvuk

11.00 Priebežná TK Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) v rámci preddefinovaného projektu Inovatívne vzdelávanie
učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.

Bratislava, v priestoroch Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM), Pluhová 8

Text, Zvuk

11.30 TK Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Slovenskej diabetologickej asociácie sa koná pri príležitosti Svetového dňa diabetu.

Téma: Medicína v diabete sa začína už teraz. Máme na Slovensku dostatok liekov na individuálnu liečbu?

Bratislava, hotel Falkensteiner, Piláriková 5

13.00 Online rokovanie vlády SR

https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1244

Text

14.00 Slávnostné odovzdávanie osvedčení o zvolení za predsedu a poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za účasti predsedu Volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja Juraja Bartoša.

Trenčín, Úrad TSK, kongresová sála, č. dv. 264, K dolnej stanici 20A

Text, Zvuk

14.00 TK primátorky mesta Sliač - referendum

Téma: Nepresné a neúplné informácie o dôvode a spôsobe vyhlásenia referenda na Sliači.

Sliač, mestský úrad, rokovacia miestnosť, Letecká 1
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Text, Zvuk

14.10 Predseda vlády SR Eduard Heger prijme podpredsedníčku Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věru Jourovú

Na začiatku stretnutia bude fototermín v historickej budove ÚV SR.

Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1

17.00 Lampiónový sprievod v Stupave

Stupava, park pri kaštieli

17.30 Vyhodnotenie 50. ročníka AMFO

Vyhodnotenie 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby - AMFO.

17.30 h - Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola AMFO 2022

18.00 h - Slávnostné otvorenie celoštátnej výstavy AMFO 2022

Martin, Slovenská národná knižnica

18.00 Otvorenie medzinárodného festivalu súčasnej fotografie Kdesi inde

Festival potrvá do 18. novembra. Predstaví takmer päťdesiat výstav na štyroch poschodiach obchodného domu.

Bratislava, OD Dunaj, Námestie SNP 30

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk.

dk lk

Autor: LK
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Po viacročnej prestávke sa v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach uskutoční výstava pod názvom Včelárstvo.

Zdroj: UPJŠ

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Asociáciou včelárov Slovenska ZO Košice (AVS), MIMI
farmou, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (NPPC) a Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku (ÚVč) pozývajú
záujemcov na výstavu Včelárstvo.

Posledná tohtoročná výstava v Botanickej záhrade na Mánesovej 23 v Košiciach bude sprístupnená pre verejnosť od 4. 11. do 20. 11.
2022 v čase od 9.00 do 17.00 hod. Na výstave sa budú môcť návštevníci oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými
nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj modernými pomôckami a najnovšími úľmi. Najväčším lákadlom najmä pre detských
návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo. Program pre školy je pripravený
počas pracovných dní do 15. hodiny.

Počas celej doby výstavy budú k dispozícii členovia AVS ZO Košice, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť, predaj medu a ďalších včelích
produktov. Záujemcovia pod vedením MIMI farmy sa budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú
ozdobu. Výstava Včelárstvo sa v tomto roku stala zároveň sprievodným podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý je
plánovaný v termíne 7. – 13. 11. 2022.

UPJŠ

„ Pracovníci Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach aj spolupracujúci včelári privítali po covidových rokoch opätovnú možnosť včelárskej
výstavy v priestoroch Botanickej záhrady. V chladnom a často pochmúrnom počasí v novembri nás výstava aspoň v myšlienkach vracia
späť na slnkom zaliate lúky a lesy jarného a letného obdobia, ktoré svojou symbolikou prepája s blížiacou sa zimou a vianočnými
sviatkami,“ hovorí a na výstavu pozýva prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Počas víkendových dní 12. a 13. 11. 2022 čaká návštevníkov pestrejší program. Svoju prácu budú prezentovať viacerí výrobcovia
včelárskych pomôcok a úľov, predajcovia produktov, uskutoční sa dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a zároveň budú pripravené
prednášky pre včelárov, ale aj laickú verejnosť. Témy prednášok budú zamerané na pôvod a využitie včelích produktov, krajinárske
opatrenia inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov, prácu s jednoduchými úľmi s rotujúcim
plodiskom, pomôcky pri chove matiek či úľovú problematiku.

Viac: Na Verejnom cintoríne si uctili pamiatku bývalých primátorov a mešťanostov

„ V dobe klimatických zmien, úpadku biodiverzity a vymierania hmyzu si potrebujeme s plnou vážnosťou uvedomiť hroziace dôsledky
aktuálneho vývoja. Je veľmi užitočné zdieľať skúsenosti medzi odborníkmi z rôznych oblastí, ktorých spoločné úsilie môže prispieť ku
náprave narušeného životného prostredia. Včelárov aj pestovateľov rastlín spája rovnaký záujem prispôsobiť sa novým podmienkam a
pozitívne formovať krajinu, ktorá poskytne hodnotné prostredie pre opeľovačov a súčasne zostane atraktívnym a zdravým prostredím pre
život ľudí,“ vysvetľuje Ing. Robert Gregorek, PhD., vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Zdroj: UPJŠ

Galéria

Autor: JL || JL
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Po viacročnej prestávke sa v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach uskutoční výstava pod názvom Včelárstvo￼  
  4. 11. 2022, 8:53, Zdroj: indexmag.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 1 994 GRP: 0,04 OTS: 0,00 AVE: 297 Eur 

Po viacročnej prestávke sa v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach uskutoční výstava pod názvom Včelárstvo￼

3 min. čítania

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Asociáciou včelárov Slovenska ZO Košice (AVS), MIMI
farmou, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (NPPC) a Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku (ÚVč) pozývajú
záujemcov na výstavu Včelárstvo. Posledná tohtoročná výstava v Botanickej záhrade na Mánesovej 23 v Košiciach bude sprístupnená
pre verejnosť od 4. 11. do 20. 11. 2022 v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Na výstave sa budú môcť návštevníci oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale
aj modernými pomôckami a najnovšími úľmi. Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou
stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo. Program pre školy je pripravený počas pracovných dní do 15. hodiny. Počas celej
doby výstavy budú k dispozícii členovia AVS ZO Košice, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť, predaj medu a ďalších včelích produktov.
Záujemcovia pod vedením MIMI farmy sa budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu.
Výstava Včelárstvo sa v tomto roku stala zároveň sprievodným podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý je plánovaný v
termíne 7. – 13. 11. 2022.

„Pracovníci Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach aj spolupracujúci včelári privítali po covidových rokoch opätovnú možnosť včelárskej
výstavy v priestoroch Botanickej záhrady. V chladnom a často pochmúrnom počasí v novembri nás výstava aspoň v myšlienkach vracia
späť na slnkom zaliate lúky a lesy jarného a letného obdobia, ktoré svojou symbolikou prepája s blížiacou sa zimou a vianočnými
sviatkami,“ hovorí a na výstavu pozýva prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Počas víkendových dní 12. a 13. 11. 2022 čaká návštevníkov pestrejší program. Svoju prácu budú prezentovať viacerí výrobcovia
včelárskych pomôcok a úľov, predajcovia produktov, uskutoční sa dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a zároveň budú pripravené
prednášky pre včelárov, ale aj laickú verejnosť. Témy prednášok budú zamerané na pôvod a využitie včelích produktov, krajinárske
opatrenia inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov, prácu s jednoduchými úľmi s rotujúcim
plodiskom, pomôcky pri chove matiek či úľovú problematiku.

„V dobe klimatických zmien, úpadku biodiverzity a vymierania hmyzu si potrebujeme s plnou vážnosťou uvedomiť hroziace dôsledky
aktuálneho vývoja. Je veľmi užitočné zdieľať skúsenosti medzi odborníkmi z rôznych oblastí, ktorých spoločné úsilie môže prispieť ku
náprave narušeného životného prostredia. Včelárov aj pestovateľov rastlín spája rovnaký záujem prispôsobiť sa novým podmienkam a
pozitívne formovať krajinu, ktorá poskytne hodnotné prostredie pre opeľovačov a súčasne zostane atraktívnym a zdravým prostredím pre
život ľudí,“ vysvetľuje Ing. Robert Gregorek, PhD., vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

tlačová správa

Autor: Zobraziť všetky články || tlačová správa || tlačová správa | Zobraziť všetky články || tlačová správa
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V botanickej záhrade v Košiciach sa opäť koná výstava o včelárstve  
  4. 11. 2022, 9:02, Zdroj: hn24.hnonline.sk , Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 334 066 GRP: 7,42 OTS: 0,07 AVE: 2161 Eur 

04.11.2022, 10:02

TASR

Jej návštevníci sa budú môcť oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj
modernými pomôckami a najnovšími úľmi.

Poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je výstava s názvom
Včelárstvo. Informovala o tom hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, koná sa po viacročnej prestávke.

Jej návštevníci sa budú môcť oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj
modernými pomôckami a najnovšími úľmi. "Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou
stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo," uviedla.

Záujemcovia sa tiež budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu. Počas výstavy budú k
dispozícii členovia Asociácie včelárov Slovenska, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť i predaj produktov.

Budúci víkend budú svoju prácu prezentovať viacerí výrobcovia včelárskych pomôcok a úľov i predajcovia produktov. Zároveň sa
uskutoční dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a pripravené budú i prednášky pre včelárov aj laickú verejnosť. Jednou z tém budú
napríklad krajinárske opatrenia inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov.

Podľa vedúceho Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Roberta Gregoreka je v čase klimatických
zmien, úpadku biodiverzity a vymierania hmyzu potrebné uvedomiť si hroziace dôsledky aktuálneho vývoja. Pripomína, že je užitočné
zdieľať skúsenosti medzi odborníkmi z rôznych oblastí, ktorých spoločné úsilie môže prispieť k náprave narušeného životného prostredia.

Výstava v botanickej záhrade na Mánesovej ulici je verejnosti sprístupnená od piatka do 20. novembra, a to v časoch od 9-tej do 17-tej.

#KOŠICE

01 - Modified: 2022-11-01 23:00:00 - Feat.: - Title: Realitný trh v Košiciach konkuruje Bratislave. Nový projekt na západe mesta je takmer
vypredaný 02 - Modified: 2022-10-30 16:36:31 - Feat.: - Title: Funkciu neobhájil starosta košickej mestskej časti Pereš ani starostka
Myslavy, vedenie sa mení 03 - Modified: 2022-10-30 13:04:02 - Feat.: - Title: Najvyššia účasť v komunálnych voľbách bola v Prešove a
Ondrašovciach, v Košiciach bola slabá 04 - Modified: 2022-10-30 11:58:12 - Feat.: - Title: Väčšina poslancov post obhájila, v Mestskom
zastupiteľstve Košíc bude 16 nových tvárí 05 - Modified: 2022-10-30 08:09:28 - Feat.: - Title: Voľby 2022: Pozrite si výsledky v košických
mestských častiach. Dvaja mali stopercentnú podporu
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Košice: V botanickej záhrade sa opäť koná výstava o včelárstve  
  4. 11. 2022, 9:54, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 7 406 GRP: 0,16 OTS: 0,00 AVE: 532 Eur 

Košice 4. novembra (TASR) - Poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v
Košiciach je výstava s názvom Včelárstvo. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, koná sa po viacročnej
prestávke. Jej návštevníci sa budú môcť oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení,
ale aj modernými pomôckami a najnovšími úľmi. "Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou
stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo," uviedla. Záujemcovia sa tiež budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si
vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu. Počas výstavy budú k dispozícii členovia Asociácie včelárov Slovenska, ktorí zabezpečia
poradenskú činnosť i predaj produktov. Budúci víkend (12. – 13. 11.) budú svoju prácu prezentovať viacerí výrobcovia včelárskych
pomôcok a úľov i predajcovia produktov. Zároveň sa uskutoční dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a pripravené budú i prednášky
pre včelárov aj laickú verejnosť. Jednou z tém budú napríklad krajinárske opatrenia inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely
medonosnej a iných opeľovačov. Podľa vedúceho Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Roberta
Gregoreka je v čase klimatických zmien, úpadku biodiverzity a vymierania hmyzu potrebné uvedomiť si hroziace dôsledky aktuálneho
vývoja. Pripomína, že je užitočné zdieľať skúsenosti medzi odborníkmi z rôznych oblastí, ktorých spoločné úsilie môže prispieť k náprave
narušeného životného prostredia. Výstava v botanickej záhrade na Mánesovej ulici je verejnosti sprístupnená od piatka do 20. novembra,
a to v časoch od 9.00 do 17.00 h. sem pop

Autor: TASR
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Košice: V botanickej záhrade sa opäť koná výstava o včelárstve  
  4. 11. 2022, 9:54, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 4. novembra (TASR) - Poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v
Košiciach je výstava s názvom Včelárstvo. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, koná sa po viacročnej
prestávke.

Jej návštevníci sa budú môcť oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj
modernými pomôckami a najnovšími úľmi. "Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou
stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo," uviedla.

Záujemcovia sa tiež budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu. Počas výstavy budú k
dispozícii členovia Asociácie včelárov Slovenska, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť i predaj produktov.

Budúci víkend (12. – 13. 11.) budú svoju prácu prezentovať viacerí výrobcovia včelárskych pomôcok a úľov i predajcovia produktov.
Zároveň sa uskutoční dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a pripravené budú i prednášky pre včelárov aj laickú verejnosť. Jednou z
tém budú napríklad krajinárske opatrenia inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov.

Podľa vedúceho Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Roberta Gregoreka je v čase klimatických
zmien, úpadku biodiverzity a vymierania hmyzu potrebné uvedomiť si hroziace dôsledky aktuálneho vývoja. Pripomína, že je užitočné
zdieľať skúsenosti medzi odborníkmi z rôznych oblastí, ktorých spoločné úsilie môže prispieť k náprave narušeného životného prostredia.

Výstava v botanickej záhrade na Mánesovej ulici je verejnosti sprístupnená od piatka do 20. novembra, a to v časoch od 9.00 do 17.00 h.

sem pop

Autor: SEM
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V košickej botanickej záhrade sa opäť koná výstava o včelárstve  
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Výstava v botanickej záhrade na Mánesovej ulici je verejnosti sprístupnená od piatka do 20. novembra, a to v časoch od 9.00 do 17.00 h.

Košice 4. novembra (TASR) - Poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v
Košiciach je výstava s názvom Včelárstvo. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, koná sa po viacročnej
prestávke.

Jej návštevníci sa budú môcť oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj
modernými pomôckami a najnovšími úľmi. "Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou
stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo," uviedla.

Záujemcovia sa tiež budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu. Počas výstavy budú k
dispozícii členovia Asociácie včelárov Slovenska, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť i predaj produktov.

Budúci víkend (12. – 13. 11.) budú svoju prácu prezentovať viacerí výrobcovia včelárskych pomôcok a úľov i predajcovia produktov.
Zároveň sa uskutoční dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a pripravené budú i prednášky pre včelárov aj laickú verejnosť. Jednou z
tém budú napríklad krajinárske opatrenia inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov.

Podľa vedúceho Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Roberta Gregoreka je v čase klimatických
zmien, úpadku biodiverzity a vymierania hmyzu potrebné uvedomiť si hroziace dôsledky aktuálneho vývoja. Pripomína, že je užitočné
zdieľať skúsenosti medzi odborníkmi z rôznych oblastí, ktorých spoločné úsilie môže prispieť k náprave narušeného životného prostredia.

Výstava v botanickej záhrade na Mánesovej ulici je verejnosti sprístupnená od piatka do 20. novembra, a to v časoch od 9.00 do 17.00 h.

Autor: TASR
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Aktualizovaný prehľad udalostí na piatok 4. novembra  
  4. 11. 2022, 10:05, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: D. Popoffová

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

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

Sprístupnenie výstavy Včelárstvo (4. - 20. novembra)

Košice, Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23

Text

10.00 TK poslanca NR SR Juraja Šeligu

Téma: Prečo generálny prokurátor mlčí pri kauze únosu Vietnamca?

Poslanec NR SR Juraj Šeliga zároveň doručí generálnemu prokurátorovi podnet v súvislosti s kauzou Únos Vietnamca.

Bratislava, pred budovou Generálnej prokuratúry SR, Štúrova 2

Text, Live

10.00 TK podpredsedníčky vlády a ministerky Veroniky Remišovej

Téma: Boj proti korupcii a podvodom v eurofondoch a aktuálna politická situácia.

Bratislava, MIRRI SR, Pribinova 25

Text, Live

10.30 Predseda vlády SR Eduard Heger sa zúčastní na poklepaní základného kameňa Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine,
ktorej výstavba bude financovaná z plánu obnovy. Súčasťou podujatia bude brífing.

Martin, Jesseniova lekárska fakulta, Malá hora 4A

Text, Video, Zvuk, Foto

11.00 Priebežná TK Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) v rámci preddefinovaného projektu Inovatívne vzdelávanie
učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.

Bratislava, v priestoroch Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM), Pluhová 8

Text, Video, Zvuk, Foto

11.15 TK predstaviteľov strany Smer-SD

Téma: Stanovisko strany Smer-SD k vyhláseniu prezidentky SR k referendu.

Bratislava, cetrála strany, Súmračná 25

Text, Zvuk, Live
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11.30 TK Slovenskej diabetologickej spoločnosti - medicína budúcnosti v diabete

TK Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Slovenskej diabetologickej asociácie sa koná pri príležitosti Svetového dňa diabetu.

Téma: Medicína v diabete sa začína už teraz. Máme na Slovensku dostatok liekov na individuálnu liečbu?

Bratislava, hotel Falkensteiner, Piláriková 5

13.00 TK strany Sloboda a Solidarita

Téma: Megaškandál. Slovensko podporuje vojnového agresora.

Na TB sa zúčastní predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa a predseda Výboru pre financie a rozpočet Marián
Viskupič.

Bratislava, NR SR, tlačová miestnosť, Námestie A. Dubčeka 1

14.00 Odovzdávanie osvedčení o zvolení za predsedu a poslancov Zastupiteľstva TSK

Slávnostné odovzdávanie osvedčení o zvolení za predsedu a poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za účasti predsedu Volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja Juraja Bartoša.

Trenčín, Úrad TSK, kongresová sála, č. dv. 264, K dolnej stanici 20A

Text, Zvuk

14.00 TK primátorky mesta Sliač

Téma: Nepresné a neúplné informácie o dôvode a spôsobe vyhlásenia referenda na Sliači.

Sliač, mestský úrad, rokovacia miestnosť, Letecká 1

Text, Video, Zvuk, Foto

14.10 Premiér Eduard Heger prijme podpredsedníčku EK Věru Jourovú

Predseda vlády SR Eduard Heger prijme podpredsedníčku Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věru Jourovú

Na začiatku stretnutia bude fototermín v historickej budove ÚV SR.

Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1

Foto

17.00 Lampiónový sprievod v Stupave

Stupava, park pri kaštieli

17.30 Vyhodnotenie 50. ročníka AMFO

Vyhodnotenie 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby - AMFO.

17.30 h - Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola AMFO 2022

18.00 h - Slávnostné otvorenie celoštátnej výstavy AMFO 2022

Martin, Slovenská národná knižnica

18.00 Otvorenie medzinárodného festivalu súčasnej fotografie Kdesi inde

Festival potrvá do 18. novembra. Predstaví takmer päťdesiat výstav na štyroch poschodiach obchodného domu.

Bratislava, OD Dunaj, Námestie SNP 30

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
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Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk.

dk lk

Autor: DK
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Správy RTVS  
  4. 11. 2022, 11:00, Relácia: Správy RTVS, Stanica: Rádio Regina (východ), Vydavateľ: Rozhlas a televízia

Slovenska, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 11 836 GRP: 0,26 OTS: 0,00 AVE: 1409 Eur 

[strojový prepis] … aj moderných pomôcok a najnovších úľov. To všetko môžu vidieť návštevníci botanickej záhrady univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach na výstave o včelárstve. Organizujú ju po nútenej pandemickej prestávke v spolupráci s asociáciou
včelárov z. O. Košice. Jej členovia budú počas celej výstavy k dispozícii, aby zabezpečili poradenskú činnosť, predaj medu a…
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Týždenný prehľad udalostí v SR na 45. týždeň  
  4. 11. 2022, 12:03, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

7. novembra - pondelok

09.00 Odstraňovanie nelegálnych objektov z okolia Liptovskej Mary

Ostraňovanie 10 vytipovaných nelegálnych objektov, ktoré sú na pozemkoch v správe SVP a ochranného pásma Litovskej Mary.

Liptovská Mara, Velín vodnej stavby Liptovská Mara – žltá budova, cesta od obce L. Vlachy, GPS súradnice:49°05'28.1"N 19°29'17.8"E

Link: 49°05'28.1"N 19°29'17.8"E - Google Maps

Text, Zvuk

7. novembra - pondelok

09.00 Festival slobody (7. - 10. novembra)

- Blok vyhradený pre študentov. Dokumentárne a hrané filmy, diskusie s tvorcami filmov a historikmi ÚPN

Bratislava, Spoločenský dom Nivy, kino Nostalgia, Súťažná 18

7. novembra - pondelok

10.00 Týždeň vedy a techniky na Slovensku a festival AMAVET

Súčasťou otvorenia 19. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku (7. - 13. novembra) bude aj Festival vedy a techniky AMAVET
2022 (7. - 8. novembra)

Bratislava, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3

7. novembra - pondelok

10.00 TK divadla Thália Szinház - premiéra Sen noci svätojánskej

Téma: Prvá premiéra divadelnej sezóny 2022/2022 - William Shakespeare: Sen noci svätojánskej (10. novembra)

Košice, divadlo, Mojmírova 1

7. novembra - pondelok

11.00 Konferencia Na spolupráci záleží (7. - 8. novembra)

Pracovná konferencia zástupcov MNO a občianskej spoločnosti.

- prezidentka SR Zuzana Čaputová - videopríhovor

11.30 h - Brífing splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagača a predsedu Komory mimovládnych
neziskových organizácií Marcela Zajaca.

Bratislava, Cvernovka, Račianska ulica 78

Text, Zvuk

7. novembra - pondelok

13.00 Hospodárska a sociálna rada SR

Bratislava, ÚV SR, nová budova, Námestie slobody 1

7. novembra - pondelok

13.00 K ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana

Téma: Predstavenie elektronickej aplikácie na evidenciu vnadísk.
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Na TK sa zúčastní generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Tibor Jančok a generálny riaditeľ
Národného lesníckeho centra Peter Balogh.

Šaštín-Stráže, chata Gazárka II., GPS súradnice: 48.63054862437251, 17.13829853655998, link na mapu:
https://goo.gl/maps/T2K1Rdg5QCUEiBQD9

7. novembra - pondelok

18.00 Festival slobody - Medzinárodná filmová prehliadka (7. - 10. novembra)

Slávnostné otvorenie filmovej prehliadky Festivalu slobody.

Bratislava, Spoločenský dom Nivy, kino Nostalgia, Súťažná 18

8. novembra - utorok

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Trnava

8. novembra - utorok

Simulácia Európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku

Podujatie určené pre stredoškolákov organizuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a vysoká škola SciencePo v Dijone.

Košice, Filozofická fakulta UPJŠ

8. novembra - utorok

Medzinárodné poradenské dni (8. - 10. novembra)

Poradenstvo je zamerané na pomoc pri riešení problémov poistencov v ich dôchodkových záležitostiach.

Nitra, pobočka Sociálnej poisťovne, Slančíkova 3

8. novembra - utorok

09.00 TK pri príležitosti Svetového dňa diabetu

Téma: Život s cukrovkou - byť v strehu sa oplatí

Bratislava, Korzo café & restaurant, Hviezdoslavovo námestie 3

8. novembra - utorok

09.00 Sympózium o nádeji - Umenie žiť VII.

Téma: Ako sa nestať obeťou násilného trestného činu.

Na prednáške sa zúčastní televízny komentátor, spisovateľ a bývalý kriminalistický konzultant Matej Snopko.

Žilina, Gymnázium Hlinská 29

8. novembra - utorok

09.00 75. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

8. novembra - utorok

09.00 Trend konferencia Green manažment

https://monitora.sk/
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Téma: Aké sú výzvy a príležitosti zelenej transformácie pre slovenské firmy a investorov?

Bratislava, Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3

8. novembra - utorok

09.00 Konferencia Na spolupráci záleží (7. - 8. novembra) + premiér E. Heger a ministri R. Mikulec a V. Remišová

09.45 h - Brífing predsedu vlády SR Eduarda Hegera

10.00 h - Brífing ministra vnútra SR Romana Mikulca

10.30 h - Brífing podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veroniky Remišovej.

Bratislava, Cvernovka, Račianska 78

Text, Zvuk

8. novembra - utorok

10.00 Rokovanie Rady RTVS

Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1

8. novembra - utorok

10.00 TK Občianskej iniciatívy Za zachovanie Polikliniky Tehelná

Téma: Nové zistenia o pôvodných plánoch rozvoja polikliniky a reakcie kompetentných.

Bratislava, Tehelná ulica

8. novembra - utorok

17.00 Odovzdávanie Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022

Bratislava, Historická budova NR SR, Župné námestie 11

8. novembra - utorok

19.00 Premiéra novej českej komédie GRAND PRIX

17.00 h - individuálne rozhovory s tvorcami a hercami

Bratislava, Cinema City Aupark, sála č. 4

9. novembra - streda

08.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad

Poprad, mestský úrad, prízemie, Nábrežie Jána Pavla II. 3

9. novembra - streda

09.00 2. ročník konferencie Qubit Tatry (9. - 10. novembra)

Panelové diskusie, zdieľanie praktických skúseností profesionálov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, klubové stretnutia a
networking.

Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina, hotel Grand Jasná

9. novembra - streda

09.00 75. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
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Text, Zvuk

9. novembra - streda

09.00 Odborná konferencia Deň otvoreného vládnutia

Podujatie organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komora mimovládnych neziskových organizácií.

Bratislava, Nová Cvernovka, Račianska 78

9. novembra - streda

10.30 Konferencia Hrdinstvo a násilie počas 2. svetovej vojny

10.00 h - Kladenie vencov a príhovory pri príležitosti Dňa vojnových veteránov

Banská Bystrica, Múzeum SNP, Kapitulská 23

9. novembra - streda

13.00 Výbor NR SR pre európske záležitosti

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 149, Námestie A. Dubčeka 1

9. novembra - streda

13.00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, rokovacia miestnosti č. 32 na prízemí, Nám. A. Dubčeka 1

9. novembra - streda

17.00 Cyklus stretnutí s významnými osobnosťami slovenskej histórie

Ján Ursíny, príbeh slovenského demokrata v 20. storočí - prednáša Marek Syrný.

Zvolen

10. novembra - štvrtok

Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka (10. - 13. novembra)

Bratislava, Incheba Expo, Viedenská cesta 3-7

10. novembra - štvrtok

Deň otvorených dverí v archíve Ústavu pamäti národa (10. - 11. novembra)

Prehliadka depotov archívu, komentovaná výstava a ochrana štátnej hranice, odborné prednášky a diskusie.

Bratislava, ÚPN, Miletičova 7

Text

10. novembra - štvrtok

09.00 75. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

10. novembra - štvrtok

09.00 Konferencia Posilnenie postavenia žien: Od finančnej nezávislosti k udržateľnej budúcnosti

https://monitora.sk/
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Konferenciu organizuje Americká obchodná komora v SR.

Bratislava, Jurkovičova tepláreň, Bottova 1

10. novembra - štvrtok

10.00 Udržateľnosť na tanieri- konferencia o udržateľných potravinových systémoch na Slovensku

13.45 h - Vyhlásenie víťazov grantového programu Záchranári jedla

Bratislava, Mlynica, Turbínová 13

10. novembra - štvrtok

10.00 TK Slovenskej urologickej spoločnosti - Movember

Témy: Rakovina prostaty na Slovensku: aké vážne to je? Zlepšili sa muži v návštevách urologických ambulancií? Prečo má byť prevencia
na prvom mieste? Predstavenie piateho ročníka slovenskej Movember kampane Dal som to.

Bratislava, Riva Bar & Bistro, Rázusovo nábrežie

online cez Zoom: https://bit.ly/3DnJHWr

10. novembra - štvrtok

11.00 Prezentácia hospodárskych výsledkov spoločnosti za rok 2021/2022

Informácie o hospodárení, investíciách, súčasných a plánovaných aktivitách spoločnosti dm drogerie markt Slovensko.

Bratislava, hotel Lindner, gallery Centra, NC Centrál, 13. poschodie, Trnavské mýto, Metodova 4

10. novembra - štvrtok

12.00 Zahraničný výbor NR SR

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 149, Nám. A. Dubčeka 1

10. novembra - štvrtok

15.00 Prednáška Dominique Wolton: Európa, Mier a Vojna

Prednáška francúzskeho sociológa a riaditeľa výskumu CNRS v oblasti komunikačných vied, ktorý bude prednášať na tému Európa, Mier
a Vojna.

Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Mlynské luhy 4

10. novembra - štvrtok

19.00 Premiéra filmu Cirkus Maximum

Bratislava, Cinemax Bory, Lamač

11. novembra - piatok

09.00 75. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

11. novembra - piatok

11.00 Deň vojnových veteránov - pietna spomienka v Ružomberku

11.11 h - Rozozvučanie zvonov, pietny akt kladenia vencov

https://monitora.sk/
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Ružomberok, Námestie slobody, Pomník slobody slovenského národa

11. novembra - piatok

15.00 Udeľovanie cien víťazom súťaže Klubu 89

Slávnostné udeľovanie cien víťazom súťaže Klubu 89 Naša nedávna história: Slovensko v 20. storočí – vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi
pred a po rozdelení Československa.

Bratislava, Zichyho palác, Ventúrska 9

12. novembra - sobota

2. ročník krajského festivalu dramatickej tvorivosti Drama-Tvor

Festival dramatickej tvorivosti zameraného na súčasnú tvorbu mladých ľudí, píšucich autorov divadelných hier a textov v slovenskom
jazyku, určených výlučne na javiskové spracovanie.

Žilina

12. novembra - sobota

Štiavnická vínna špacírka

Banská Štiavnica, centrum

12. novembra - sobota

Festival slobody - Víkend zatvorených hraníc (11. - 13. novembra)

Bratislava, A2 – Nové župné divadlo, Mickiewiczova 2

12. novembra - sobota

09.00 Podujatie 10.000 stromov

Vysadených bude 1358 stromčekov a kríkov, slúžiť budú ako biokoridor pre hniezdenie a potrava pre spevavce.

Bratislava, oblasť Pohraničnej signálky, Petržalka

12. novembra - sobota

13.00 Chute Malých Karpát - festival vína

Podujatie bude prebiehať v mestách a obciach: Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Šenkvice, Modra, Doľany, Suchá nad Parnou

12. novembra - sobota

18.00 Medzinárodný festival Jána Smreka - Proti noci

Trnava, Malý Berlín, Štefániková 94

12. novembra - sobota

18.00 Premiéra tanečnej inscenácie Samuela Becketta: Čakanie...Na?...Keď?!

Liptovský Hrádok, dom kultúry, divadelná sála

12. novembra - sobota

19.00 Vystúpenie japonského umelca Rankóa Fudžimu - nihonbujó

Umelec predvedie tradičný japonský tanec nihonbujó. Podujatie organizuje Veľvyslanectvo Japonska v SR.

Bratislava, Primaciálny palác, Zrkadlová sieň
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13. novembra - nedeľa

10.00 Festival slobody - Víkend zatvorených hraníc (11. - 13. novembra)

Bratislava

13. novembra - nedeľa

15.00 Makovická struna

Folklórny koncert 48. súťažnej prehliadky spevákov ľudových piesní.

Prešov, Divadlo Jonáša Záborského, veľká scéna

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk.
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Po viacročnej prestávke sa v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach uskutoční výstava o včelárstve  
  4. 11. 2022, 12:07, Zdroj: slovenskyreporter.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 1 750 GRP: 0,04 OTS: 0,00 AVE: 278 Eur 

Po viacročnej prestávke sa v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach uskutoční výstava o včelárstve

132

Košice: Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Asociáciou včelárov Slovenska ZO Košice
(AVS), MIMI farmou, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (NPPC) a Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku
(ÚVč) pozývajú záujemcov na výstavu Včelárstvo. Posledná tohtoročná výstava v Botanickej záhrade na Mánesovej 23 v Košiciach bude
sprístupnená pre verejnosť od 4. 11. do 20. 11. 2022 v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude úľ s presklenou stenou

Na výstave sa budú môcť návštevníci oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale
aj modernými pomôckami a najnovšími úľmi. Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou
stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo. Program pre školy je pripravený počas pracovných dní do 15. hodiny. Počas celej
doby výstavy budú k dispozícii členovia AVS ZO Košice, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť, predaj medu a ďalších včelích produktov.
Záujemcovia pod vedením MIMI farmy sa budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu.
Výstava Včelárstvo sa v tomto roku stala zároveň sprievodným podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý je plánovaný v
termíne 7. – 13. 11. 2022.

„Pracovníci Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach aj spolupracujúci včelári privítali po covidových rokoch opätovnú možnosť včelárskej
výstavy v priestoroch Botanickej záhrady. V chladnom a často pochmúrnom počasí v novembri nás výstava aspoň v myšlienkach vracia
späť na slnkom zaliate lúky a lesy jarného a letného obdobia, ktoré svojou symbolikou prepája s blížiacou sa zimou a vianočnými
sviatkami,“ hovorí a na výstavu pozýva prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Počas víkendu bude pestrejší program

Počas víkendových dní 12. a 13. 11. 2022 čaká návštevníkov pestrejší program. Svoju prácu budú prezentovať viacerí výrobcovia
včelárskych pomôcok a úľov, predajcovia produktov, uskutoční sa dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a zároveň budú pripravené
prednášky pre včelárov, ale aj laickú verejnosť. Témy prednášok budú zamerané na pôvod a využitie včelích produktov, krajinárske
opatrenia inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov, prácu s jednoduchými úľmi s rotujúcim
plodiskom, pomôcky pri chove matiek či úľovú problematiku.

„V dobe klimatických zmien, úpadku biodiverzity a vymierania hmyzu si potrebujeme s plnou vážnosťou uvedomiť hroziace dôsledky
aktuálneho vývoja. Je veľmi užitočné zdieľať skúsenosti medzi odborníkmi z rôznych oblastí, ktorých spoločné úsilie môže prispieť ku
náprave narušeného životného prostredia. Včelárov aj pestovateľov rastlín spája rovnaký záujem prispôsobiť sa novým podmienkam a
pozitívne formovať krajinu, ktorá poskytne hodnotné prostredie pre opeľovačov a súčasne zostane atraktívnym a zdravým prostredím pre
život ľudí,“ vysvetľuje Ing. Robert Gregorek, PhD., vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Zdroj: UPJŠ v Košiciach, NN
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Žurnál Rádia Regina  
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[strojový prepis] … nedohľadne. Riešenie je dlžnej finančnej situácie. Nám chýbajú peniaze na pedagógov, nám za prevádzku na rozvoj,
pokračuje hovorkyňa univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Laura ho lanová. Aby sa rokovalo o systémových opatreniach na
zvrátenie prepadu financovania a navrátenie sa do objemu pre rezort spred dvoch rokov, ale aj so zohľadnením mal valorizácie a…
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Vysokým školám hrozí kolaps  
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Simona BEŇOVÁ, moderátorka:

Vysokým školám hrozí kolaps. Rektori chcú rokovať s ministrom školstva. Ešte v septrembri adresovali vláde niekoľko požiadaviek. Nie
všetky boli splnené.

Martina GENČUROVÁ, redaktorka:

Vysoké školy nie sú spokojné s návrhom rozpočtu a zotrvávajú v protestnej pohotovosti. Prerušovať výučbu nechcú. Veria, že sa s
ministerstvom dohodnú. Hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva, farmácie v Košiciach Zuzana Bobríková.

Zuzana BOBRÍKOVÁ, hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva, farmácie v Košiciach:

Nejaký balík peňazí vláda schválila. Opäť však ostáva v nedohľadne riešenie bežnej finančnej situácie. Nám chýbajú peniaze na
pedagógov, na prevádzku, na rozvoj.

Martina GENČUROVÁ, redaktorka:

Pokračuje hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Laura Hoľanová.

Laura HOĽANOVÁ, hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

Aby sa rokovalo v systémových opatreniach na zvrátenie prepadu financovania a navrátenie sa do objemu pre rezort spred 2 rokov, ale
aj so zohľadnením valorizácie a cien energií.

Martina GENČUROVÁ, redaktorka:

Slovenská rektorská konferencia dlhodobo poukazuje na kritický stav financovania vysokých škôl. Z písomného stanoviska vyberáme:

Rektorky a rektori vysokých škôl budú rokovať o zatvorení brán vysokých škôl od 17. novembra 2022 s akademickými obcami a sú
pripravení naďalej na všetky formy protestu.

Rezort školstva tvrdí, že pracuje na novom spôsobe financovania vysokých škôl. Minister školstva Ján Horecký.

Ján HORECKÝ, minister školstva:

Zastavila sa tá metodika, s ktorou sa nestotožňuje rezort školstva, ktorá viedla k tým škrtom. 27 miliónov Eur je vrátených do rozpočtu
2023 a tiež boli vyčíslené obrovské sumy, ktoré majú podiel zo štátneho rozpočtu na štrukturálne fondy na rozvoj.

Martina GENČUROVÁ, redaktorka:

Nedostatok peňazí pre univerzity podľa Študentskej rady vysokých škôl ohrozuje kvalitu vzdelávania. Predseda Filip Šuran.

Filip ŠURAN, predseda Študentskej rady vysokých škôl:

Vyzývame vládu, aby konečne sa prihlásili ku vlastným výrokom priority vzdelávania to nielen slovami, ale aj skutkami.

Martina GENČUROVÁ, redaktorka:

O tom, či po 17. novembri niektoré univerzity prerušia výučbu a zavrú svoje brány sa má rozhodnúť už v najbližších dňoch. Martina
Genčurová, RTVS.
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V botanickej záhrade je výstava o včelárstve  
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Dosah: 277 000 GRP: 6,16 OTS: 0,06 AVE: 534 Eur 

KOŠICE

Poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je výstava s názvom
Včelárstvo.

Jej návštevníci sa budú môcť oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj
modernými pomôckami a najnovšími úľmi. Výstava v botanickej záhrade na Mánesovej ulici je verejnosti sprístupnená do 20. novembra,
a to v časoch od 9.00 do 17.00 h.

Autor: tasr, foto tasr
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Predajná včelárska výstava  
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Dosah: 2 605 GRP: 0,06 OTS: 0,00 AVE: 337 Eur 

Nedeľa 06.11.2022, 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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Návštevníci košickej botanickej záhrady môžu pozorovať včely pri práci  
  5. 11. 2022, 13:54, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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Košice Zaujímavosti

Môžu si vytvoriť aj vlastnú sviečku alebo ozdobu.

Poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je výstava o včelárstve, ktorá
je návštevníkom k dispozícii po viacročnej prestávke. Tí sa môžu oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi
využívanými pri včelárení, ale aj modernými pomôckami a najnovšími úľmi.

„Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé
včelstvo,“ informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Záujemcovia sa tiež budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu. K dispozícii im budú aj
členovia Asociácie včelárov Slovenska, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť i predaj produktov.

Návštevníci môžu pozorovať včely pri práci / TASR

V priebehu budúceho týždňa sa uskutoční dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a pripravené budú aj prednášky pre včelárov aj
laickú verejnosť. Podľa vedúceho Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Roberta Gregoreka je v čase
klimatických zmien, úpadku biodiverzity a vymierania hmyzu potrebné uvedomiť si hroziace dôsledky aktuálneho vývoja. Pripomína, že je
užitočné zdieľať skúsenosti medzi odborníkmi z rôznych oblastí, ktorých spoločné úsilie môže prispieť k náprave narušeného životného
prostredia.

Výstava v botanickej záhrade potrvá do 20. novembra.

Zdroj: TASR
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Zaujímate sa o včelárstvo? Na výstave v botanickej záhrade sa o ňom dozviete ešte viac a odnesiete si aj vlastnoručne
vyrobený darček!  

  5. 11. 2022, 15:00, Zdroj: plnielanu.zoznam.sk , Vydavateľ: Zoznam, s.r.o., Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 26 762 GRP: 0,59 OTS: 0,01 AVE: 862 Eur 

Výstava vás naučí veľa o včelárstve a ešte omnoho viac (Zdroj: Freepik/megafilm)

Výstava s názvom Včelárstvo je poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v
Košiciach. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, koná sa po viacročnej prestávke.

Návštevníkov čaká prehliadka rôznych včelárskych pomôcok. Spoznajú historické nástroje využívané pri včelárení, ale aj moderné
pomôcky a najnovšie druhy úľov. „Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou stenou, v
ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo,“ uviedla.

Okrem toho sa záujemcovia môžu priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť s vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu. Počas výstavy budú
k dispozícii členovia Asociácie včelárov Slovenska, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť a predaj produktov.

Budúci víkend (12. – 13. 11.) svoju prácu predvedú viacerí výrobcovia včelárskych pomôcok a úľov i predajcovia produktov. Uskutoční sa
tiež dielnička pečenia a zdobenia medovníkov. Súčasťou programu budú aj prednášky pre včelárov i laickú verejnosť. Jednu zo
zaujímavých tém predstavuje napríklad opis krajinárskych opatrení inšpirovaných prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej
a iných opeľovačov.

Podľa vedúceho Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Roberta Gregoreka je v čase klimatických
zmien, úpadku biodiverzity a vymierania hmyzu nevyhnutné, aby sme si uvedomili hroziace dôsledky aktuálneho vývoja. Pripomína, že je
veľmi prospešné zdieľať skúsenosti medzi odborníkmi z rôznych oblastí, pretože ich spoločné úsilie môže prispieť k náprave narušeného
životného prostredia.

Výstava v botanickej záhrade na Mánesovej ulici je verejnosti sprístupnená od 4. novembra do 20. novembra v čase od 09.00 do 17.00 h.

Zdroj: plnielanu.sk, TASR

Autor: Design | | kennymax | , Coding | | Webikon || Ivana K. || Webikon.sk || Ivana K.
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V košickej botanickej záhrade sa opäť koná výstava o včelárstve  
  5. 11. 2022, 15:30, Zdroj: netky.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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KOŠICE - Poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je výstava s
názvom Včelárstvo.

Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, koná sa po viacročnej prestávke. Jej návštevníci sa budú môcť oboznámiť
s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj modernými pomôckami a najnovšími úľmi.
"Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé
včelstvo," uviedla. Záujemcovia sa tiež budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu.
Počas výstavy budú k dispozícii členovia Asociácie včelárov Slovenska, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť i predaj produktov. Budúci
víkend (12. – 13. 11.) budú svoju prácu prezentovať viacerí výrobcovia včelárskych pomôcok a úľov i predajcovia produktov. Zároveň sa
uskutoční dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a pripravené budú i prednášky pre včelárov aj laickú verejnosť. Jednou z tém budú
napríklad krajinárske opatrenia inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov. Podľa vedúceho
Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Roberta Gregoreka je v čase klimatických zmien, úpadku
biodiverzity a vymierania hmyzu potrebné uvedomiť si hroziace dôsledky aktuálneho vývoja. Pripomína, že je užitočné zdieľať skúsenosti
medzi odborníkmi z rôznych oblastí, ktorých spoločné úsilie môže prispieť k náprave narušeného životného prostredia. Výstava v
botanickej záhrade na Mánesovej ulici je verejnosti sprístupnená od piatka do 20. novembra, a to v časoch od 9.00 do 17.00 h.

Zdroj: TASR / KB Netky

Autor: Netky.sk
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Predajná včelárska výstava  
  6. 11. 2022, 0:51, Zdroj: kamdomesta.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Robert Gregorek
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Utorok 08.11.2022, 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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V Botanickej záhrade UPJŠ sa koná výstava o včelárstve  
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Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

V Botanickej záhrade UPJŠ sa koná výstava o včelárstve

V Botanickej záhrade UPJŠ sa koná výstava o včelárstve
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V košickej botanickej záhrade sa opäť koná nevšedná výstava: Toto ponúkne posledná tohtoročná exhibícia!  
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Areál košickej botanickej záhrady

Poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je výstava s názvom
Včelárstvo. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, koná sa po viacročnej prestávke.

Jej návštevníci sa budú môcť oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj
modernými pomôckami a najnovšími úľmi. "Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou
stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo," uviedla.

Záujemcovia sa tiež budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu. Počas výstavy budú k
dispozícii členovia Asociácie včelárov Slovenska, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť i predaj produktov.

Budúci víkend (12. – 13. 11.) budú svoju prácu prezentovať viacerí výrobcovia včelárskych pomôcok a úľov i predajcovia produktov.
Zároveň sa uskutoční dielnička pečenia a zdobenia medovníkov a pripravené budú i prednášky pre včelárov aj laickú verejnosť. Jednou z
tém budú napríklad krajinárske opatrenia inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov.

Podľa vedúceho Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Roberta Gregoreka je v čase klimatických
zmien, úpadku biodiverzity a vymierania hmyzu potrebné uvedomiť si hroziace dôsledky aktuálneho vývoja. Pripomína, že je užitočné
zdieľať skúsenosti medzi odborníkmi z rôznych oblastí, ktorých spoločné úsilie môže prispieť k náprave narušeného životného prostredia.

Výstava v botanickej záhrade na Mánesovej ulici je verejnosti sprístupnená od piatka do 20. novembra, a to v časoch od 9.00 do 17.00 h.
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Nový šéf advokátskej komory Puchalla: Paragraf 363 nepotrebuje zmenu, kupčenie s prípadmi je za čiarou  
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POKUSY OVPLYVŇOVAŤ SÚDNE ROZHODNUTIA TU SÚ, TREBA SI VÁŽIŤ SUDCOV, KTORÍ NEPODĽAHNÚ, TVRDÍ

■ 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.

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.

S akými cieľmi sa ujímate tejto funkcie?

- 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
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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.

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.

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.

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?

- 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.

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.
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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.

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.

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.
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.

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?

- 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.

ŠPECIALISTA NA TRESTNÉ PRÁVO
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■ 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.

Predseda Slovenskej advokátskej komory Martin Puchalla.

FOTO: ARCHÍV M.P.

Po tragédii na Zochovej ulici v Bratislave verejnosť pobúrilo, že sudca najskôr nevzal Dušana Dědečka do väzby.

FOTO: SME

Autor: RÓBERT BEJDA
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Predajná včelárska výstava  
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Streda 09.11.2022, 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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