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Zaujalo nás  
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Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 11 836 GRP: 0,26 OTS: 0,00 

[strojový prepis] … infarkt myokardu, ktorý dokáže ukončiť život človeka aj v priebehu niekoľkých, pokračuje kardiológ profesor Daniel
Pella, dekan Lekárskej fakulty univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je to ochorenie, ktoré je v hodovom najlepšie popísané…
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Budúci ekonómovia, lekári či právnici, ktorí sa chcú nachystať na prijímací pohovor čo najlepšie, sa môžu prihlásiť na prípravné kurzy,
ktoré vedú priamo učitelia z vybranej fakulty.

Informácie o kurzoch sa dajú dohľadať na webových stránkach univerzít či priamo konkrétnej fakulty. Niektoré prebiehajú prezenčne, iné
len online, prípadne sa škola rozhodne podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Matematika aj angličtina

Kto plánuje študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave, môže si vyskúšať na webe spraviť vzorový test. Ak má záujem o doučovanie
matematiky či angličtiny, môže sledovať na webovej stránke školy informácie o prípravných kurzoch.

V minulom roku univerzita „doučovala“ online stredoškolskú matematiku aj anglický jazyk od druhej polovice apríla až do začiatku júna.
Za viac ako tri desiatky vyučovacích hodín si pýtala poplatok sto eur.

Aj pre právnikov

Prípravné kurzy organizujú aj právnické fakulty. „Predmetom kurzu je sprostredkovanie základných vedomostí z oblasti slovenských a
svetových dejín, filozofie, základov práva a ústavného práva. Na záver účastníci absolvujú simulované prijímacie skúšky a budú mať
možnosť vypracovať vzorový skúšobný test,“ informuje o prípravnom kurze Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Na kurz vedený učiteľmi z katedry právnych dejín, katedry teórie práva a ústavného práva sa treba prihlásiť do 15. marca. Začína sa 19.
marca, pričom výučba prebieha päť týždňov v soboty v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Kurz bude prebiehať v priestoroch univerzity alebo online, podľa situácie. Poplatok je 80 eur. Druhý prípravný kurz bude päťdňový, týždeň
pred prijímacím konaním. Konkrétny termín bude zverejnený na stránke fakulty Trnavskej univerzity.

Budúci medici už od jesene

Kto sa chce stať lekárom, nemal by zaostávať v biológii a chémii. Kurzy pre záujemcov o štúdium na lekárskej fakulte ponúka napríklad
Univerzita Komenského v Bratislave aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V metropole východu sa začínalo už na konci septembra, resp. začiatkom októbra a kurzy vedené vysokoškolskými učiteľmi z fakulty
prebiehajú vždy v sobotu až do začiatku júna, počas zimného aj letného semestra.

„Prípravný kurz je určený najmä študentom posledného ročníka gymnázia. Cieľom je poskytnúť záujemcom základné vedomosti z oblasti
biológie a chémie a pripraviť ich na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zdravotníckych odborov,“ informuje na
webe lekárska fakulta.

V Bratislave sa na online kurz bolo treba prihlásiť do konca novembra, pričom kurz štartoval v polovici januára tohto roka a potrvá do
začiatku mája. Vyučuje sa šesť hodín týždenne, po tri hodiny biológie a chémie. Poplatok je 150 eur, resp. 75 eur v prípade záujmu
„doučovania“ len z jedného predmetu. Aj tu vyučujú pedagógovia fakulty, ktorí sa podieľajú aj na príprave podkladov pre prijímacie
skúšky.

Autor: Jana Hambálková
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Zvýšiť šance urobiť prijímacie pohovory a dostať sa na vysnívanú fakultu možno absolvovaním prípravného kurzu. Ponúkajú ich rôzne
súkromné firmy, ale aj samotné fakulty.

Doučovanie z matematiky, angličtiny, biológie, chémie či príprava na prijímacie pohovory na právo. Budúci ekonómovia, lekári či právnici,
ktorí sa chcú nachystať na prijímací pohovor čo najlepšie, sa môžu prihlásiť na prípravné kurzy, ktoré vedú priamo vysokoškolskí
pedagógovia z vybranej fakulty.

Informácie o kurzoch sa dajú dohľadať na webových stránkach univerzít či priamo konkrétnej fakulty. Niektoré prebiehajú prezenčne, iné
len online, prípadne sa škola rozhodne podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Matematika aj angličtina

Kto plánuje študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave, môže si vyskúšať na webe spraviť vzorový test. Ak má záujem o doučovanie
matematiky či angličtiny, môže sledovať na webovej stránke školy informácie o prípravných kurzoch.

V minulom roku univerzita „doučovala“ online stredoškolskú matematiku aj anglický jazyk od druhej polovice apríla až do začiatku júna.
Za viac ako tri desiatky vyučovacích hodín si pýtala poplatok sto eur.

Aj pre právnikov

Prípravné kurzy organizujú aj právnické fakulty. „Predmetom kurzu je sprostredkovanie základných vedomostí z oblasti slovenských a
svetových dejín, filozofie, základov práva a ústavného práva. Na záver účastníci absolvujú simulované prijímacie skúšky a budú mať
možnosť vypracovať vzorový skúšobný test,“ informuje o prípravnom kurze Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Na kurz vedený učiteľmi z katedry právnych dejín, katedry teórie práva a ústavného práva sa treba prihlásiť do 15. marca. Začína sa 19.
marca, pričom výučba prebieha päť týždňov v soboty v čase od 9.00 do 17. 00 hod.

Kurz bude prebiehať v priestoroch univerzity alebo online, podľa situácie. Poplatok je 80 eur. Druhý prípravný kurz bude päťdňový, týždeň
pred prijímacím konaním. Konkrétny termín bude zverejnený na stránke fakulty Trnavskej univerzity.

Budúci medici už od jesene

Kto sa chce stať lekárom, nemal by zaostávať v biológii a chémii. Kurzy pre záujemcov o štúdium na lekárskej fakulte ponúka napríklad
Univerzita Komenského v Bratislave, aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V metropole východu sa začínalo už na konci septembra, resp. začiatkom októbra a kurzy vedené vysokoškolskými učiteľmi z fakulty
prebiehajú vždy v sobotu až do začiatku júna, počas zimného aj letného semestra. „Prípravný kurz je určený najmä študentom
posledného ročníka gymnázia. Cieľom je poskytnúť záujemcom základné vedomosti z oblasti biológie a chémie a pripraviť ich na
úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zdravotníckych odborov,“ informuje na webe lekárska fakulta.

V Bratislave sa na online kurz bolo treba prihlásiť do konca novembra, pričom kurz štartoval v polovici januára tohto roka a potrvá do
začiatku mája. Vyučuje sa šesť hodín týždenne, po tri hodiny biológie a chémie. Poplatok je 150 eur, resp. 75 eur v prípade záujmu
„doučovania“ len z jedného predmetu. Aj tu vyučujú pedagógovia fakulty, ktorí sa podieľajú aj na príprave podkladov pre prijímacie
skúšky. (ham)
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Pri príprave februárového bedekra uchádzačov o štúdium som bola v kontakte s mnohými študentmi bakalárskeho štúdia, ktorí majú za
sebou už druhý či tretí rok štúdia, ale svoje fakulty, spolužiakov a učiteľov poznajú takpovediac „z rýchlika“. Ich štúdium si vyberá daň za
pandemický režim na vysokých školách. Dištančné vzdelávanie z domu je pre mnohých psychicky náročné, mnohí prváci ho vzdali po
prvých dvoch semestroch. Lebo takto na diaľku si život na „výške“ nepredstavovali.

V našej februárovej prílohe stredoškolákom, ktorí si už podávajú prihlášky na vysoké školy, predstavíme študentov, ktorí aj napriek
pandémii vyrazili na študijné pobyty na zahraničné univerzity. Tí razia heslo: Pandémia zablokovala hranice, nie však Erasmus+.
Bratislavčanka Natália Uherová sa práve vrátila zo zimného semestra na University of Lisbon v Portugalsku. Neľutuje, lebo ona si tu
užívala prezenčnú výučbu celý semester. Vrátila sa s plynulou španielčinou a angličtinou, a užila si skutočný život vysokoškoláka aj vo
voľnom čase, keďže Portugalsko je jednou z krajín s najväčšou zaočkovanosťou.

Nevidiaca Tonka Martofová zo Spišskej Novej Vsi by v tomto letnom semestri mala končiť magisterské štúdium muzikológie v Bratislave.
Celé dva roky má dištančné vzdelávanie, funguje z rodičovského bytu, na internát sa dostala minimálne. Spolužiaci, ktorí jej vždy
pomáhali, jej dosť chýbajú.

Ani tento akademický rok univerzity nemôžu otvoriť svoje dvere uchádzačom, ktorí by sa chceli zúčastniť dní otvorených dverí osobne.
Taká Univerzita Komenského v Bratislave má z predchádzajúcich rokoch skúsenosť, že kto je zvedavý, pýta sa aj virtuálne. Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach maturantov nabáda, aby ju v online priestore preskúmali a spoznali, kdekoľvek sa nachádzajú.

V našom bedekri ponúkame aj skúsenosti úspešných absolventov vysokých škôl, ktorí na svoje alma mater nedajú dopustiť. Inžinier
Marko Halo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odmalička vyrastal v prostredí okolo koní. V Nitre najskôr absolvoval
bakalárske štúdium hipológie, inžiniersky titul získal v odbore manažment živočíšnej výroby. Maturantom, ktorí si vyberú študijný program
hipológia prezrádza, že musia počítať s tým, že budú musieť prijímacej komisii preukázať praktickú spôsobilosť základnej manipulácie s
koňmi.

Zaujímavú cestu za vzdelaním má aj Veronika Mattová, ktorej po narodení diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Diagnóza ju mierne
obmedzuje v pohybovej sfére, no v tej akademickej sa snaží stále napredovať. Darí sa jej to, končí magisterský program kognitívna veda
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave.

Predstavujeme aj úplne nový profesijný bakalársky študijný program profesionálneho sprevádzania osôb v rôznych záťažových
situáciách.

Bude sa dať študovať na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Želám vám šťastnú ruku pri výbere vysokej školy a nech vaše fakulty čím skôr ožijú vašou osobnou prítomnosťou.

Autor: Jarmila Horáková
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Rubrika: VYSOKÉ ŠKOLY

Nenechávajte si odoslanie na poslednú chvíľu, aby ste stihli opraviť prípadné chyby

Na väčšine slovenských vysokých škôl treba podať prihlášku v mesiacoch február až máj. Prijímacie pohovory sa zvyknú konať v
priebehu júna. Niektoré fakulty prijímajú študentov aj v druhom kole, v júni až v septembri.

Kto sa chce stať od budúceho školského roka vysokoškolákom, musí si v prvom rade ustriehnuť termín na podanie prihlášky na vybraný
študijný program na konkrétnej univerzite či na vysokej škole. Ak ho stihne a doručí škole včas aj všetky požadované dokumenty, dočká
sa prijímacieho konania.

Ako bude vyzerať tento krok smerujúci k vysokoškolskému štúdiu, závisí od konkrétnej fakulty alebo od študijného programu. Na niektoré
sa možno dostať len na základe výsledkov stredoškolského štúdia, maturity či výsledkami v testoch Scio. Inde čakajú uchádzačov
pohovory z vybraných predmetov.

Prípravu na testy ponúkajú viaceré univerzity priamo pod dohľadom skúšajúcich pedagógov. Presné podmienky prijatia na študijný
program si možno dohľadať na webovej stránke vybranej školy. Vysokoškolákom sa stanete až zápisom prijatého uchádzača na fakultu.

1.

Pozorne čítajte

Každá univerzita, fakulta a niekedy aj každý študijný program môže mať vlastné podmienky, termíny a poplatky týkajúce sa prihlášky a
prijímacieho konania. Ak máte vybranú konkrétnu vysokú školu, fakultu aj program, pozorne si prečítajte, dokedy musíte najneskôr poslať
prihlášku, či ju stačí poslať len elektronicky, prípadne musí byť aj v papierovej podobe, čo všetko k nej treba priložiť a na aký účet treba
zaplatiť aké poplatky.

2.

Sledujte si termíny

Ak sa plánujete prihlásiť na viaceré vysoké školy, myslite na to, že jednotlivé fakulty na univerzitách môžu mať rôzne termíny na podanie
prihlášky na štúdium. Ak do stanoveného dátumu nestihnete prihlášku podať, škola vás nepozve na prijímacie pohovory, resp. neprijme z
dôvodu nedodania potrebných dokladov v určenom termíne. Napríklad na Univerzite Komenského v Bratislave má časť fakúlt posledný
termín na podanie prihlášky koniec februára, ďalšie majú určený termín v polovici marca, ale sú aj fakulty na tejto univerzite, na ktoré je
možné poslať prihlášku ešte na konci marca či až do konca apríla.

3.

Prihlášky elektronicky aj klasicky

Niektoré fakulty umožňujú podať prihlášku výlučne elektronicky. Iné vyžadujú, aby záujemca o štúdium po vyplnení prihlášky online ju
zaslal aj klasicky poštou. Inde uznávajú oba typy prihlášok rovnocenne. Bližšie informácie nájdete na webových stránkach jednotlivých
fakúlt. Riadiť sa treba vždy konkrétnymi podmienkami vybranej fakulty, resp. priamo študijného programu.

4.

Ako na elektronickú prihlášku

Pri elektronických prihláškach sa treba pripraviť na to, že rôzne školy majú rôzne systémy. Niektoré používajú informačný portál AIS,
MAIS, či e-prihlaska.sk, prípadne majú vlastný systém. Platí pritom, že kto prihlášku odošle elektronicky, môže sledovať stav prijímacieho
konania online a online sa tiež dozvie rozhodnutie o prijatí či neprijatí na vybrané štúdium.

Prvým krokom pri podaní elektronickej prihlášky je registrácia a zadanie osobných a kontaktných údajov. Pri nejasnostiach pri vypĺňaní
prihlášky si prečítajte návod, prípadne skúste kontaktovať študijné oddelenie. Nezabudnite doložiť podľa pokynov príslušnej fakulty
potrebné prílohy k elektronickej prihláške. Po jej odoslaní sa už zväčša prípadné chyby nedajú opraviť a pre vykonanie zmien je potrebné
kontaktovať príslušné študijné oddelenie.
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Koľko prihlášok na jednotlivé fakulty si možno podať a koľko študijných programov možno vyznačiť na jednej prihláške, si určujú
univerzity. Napríklad na Ekonomickej univerzite v Bratislave si záujemca o štúdium môže na jednu fakultu podať iba jednu prihlášku. V
prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto programy – maximálne tri – na jednej prihláške.

5.

Poplatky za prijímacie konanie

Pohybujú sa v desiatkach eur, v závislosti od fakulty. Platia sa pri podaní prihlášky a slúžia na úhradu nákladov, ktoré má škola s
prijímacím konaním. Platí, že menej pýtajú univerzity od uchádzačov, ktorí sa prihlásia elektronicky. Na niektorých fakultách je rozdiel
menší, napríklad na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa za elektronickú prihlášku platí poplatok 20 eur, za
klasickú 30 eur. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pýta pri elektronickej prihláške poplatok za prijímacie
konanie 30 eur, pri písomnej prihláške je to 40 eur. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky má však poplatok pri elektronickom
prihlásení sa 15 eur a v prípade listinnej podoby 33 eur. Najdrahšie sú poplatky na lekárskych fakultách, práve či programoch v cudzom
jazyku.

Fakty

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní

Uchádzači zvyknú zabudnúť vyplniť v prihláške prospech zo všetkých ohodnotených predmetov, prípadne nevyplnia polročné hodnotenie
zo 4. ročníka, resp. 5. ročníka v bilingválnom štúdiu. Často chýba potvrdenie strednej školy pri prospechu, potvrdenie lekára o
spôsobilosti na štúdium, ktoré je potrebné napríklad pri lekárskych fakultách alebo pri fakulte telesnej výchovy a športu, prípadne chýba
podpis uchádzača. Pri vypĺňaní prihlášky treba využívať automatické vypĺňanie údajov z databáz, aby sa korektne vyplnilo trvalé bydlisko,
kód absolvovaného štúdia, atď. Pri platbách je potrebné dať si pozor na správne vyplnenie variabilného a špecifického symbolu.
Uchádzači ich nájdu na príkaze na úhradu, ktorý si vygenerujú z e-prihlášky. Netreba zabúdať ani na kontaktné údaje, ktoré sú dôležité v
prípade, že sa prijímacie skúšky budú konať online. Pozor si treba dať na chyby z nepozornosti. Na fakultách, kde sa požaduje zaslanie
papierovej prihlášky, nie sú doložené všetky požadované prílohy. V prípade elektronickej prihlášky sa najčastejšie školy stretávajú s
neúplnosťou naskenovaných príloh – vysvedčení. Často sa tiež stane, že maturitné vysvedčenia nie sú overené notárom, len strednou
školou. Niekedy nie je vyplnený študijný program, chýba e-mailová adresa, prípadne je uvedená neúplná adresa. K častým chybám v
prihláškach dochádza aj pri uvádzaní rodného čísla či dátumu narodenia. Priemery známok v prihláškach sa nezhodujú s priemermi v
doručených vysvedčeniach. Niekedy sú priložené doklady, ktoré v zmysle podmienok prijímacieho konania nemajú tvoriť prílohu prihlášky
a následne sú vrátené uchádzačom.

Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

ILUSTRAČNÉ FOTO – ADOBE STOCK

Autor: Jana Hambálková
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Martin Truska tretí na Zimnej univerziáde  
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Víťazom dvojhry v stolnom tenise mužov na slovenskej Zimnej univerziáde 2022, ktorú organizovala Univerzita Komenského v Bratislave,
sa stal Adam Brat z Vysokej školy manažmentu v Trenčíne pred druhým Danielom Oráčom z Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
Bronzovú priečku obsadil Martin Truska (na foto) z Veľkých Uheriec, ktorý reprezentoval Žilinskú univerzitu v Žiline. Úspešný bol aj v roku
2018, kedy na Zimnej univerziáde ešte ako študent Gymnázia Partizánske a hráč materského klubu STK Veľké Uherce obsadil v dvojhre
druhú priečku a v štvorhre tretie miesto.

Dvadsaťdvaročný stolný tenista, ktorý na klubovej úrovni hrá mužskú extraligu za ŠKST Ružomberok, prešiel základnou C-skupinou bez
straty bodu po víťazstvách 13:11, 11:3 a 11:4 na sety nad Ákosom Súthom z TJ Balog nad Ipľom a 11:5, 11:6 a 11:5 nad Jakubom
Holekom z ŠKST Junior Michal na Ostrove. V hlavnom pavúku turnaja postupne vyradil Tomáša Horňáka (Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) po setoch 11:8, 11:4, 11:3, v štvrťfinále Kristiana Doubeka (ŠK PARA TT Hlohovec) po setoch 10:12, 16:14, 11:9,
11:2, no v semifinále nestačil na neskoršieho víťaza Adama Brata (VŠM Trenčín), ktorému podľahol 12:14, 8:11 a 5:11. V stretnutí o
konečné tretie miesto Truska zdolal Matúša Zelinku z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach po setoch 7:11, 11:8, 11:7 a 11:6.

Na 17.-24. mieste skončil Samuel Stolár z STO Stavokan Uhrovec. V základnej D-skupine skončil s bilanciou jedného víťazstva a dvoch
prehier tretí a do hlavného pavúka turnaja nepostúpil. Najskôr podľahol po setoch 2:11, 8:11 a 10:12 Matúšovi Zelinkovi z Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, následne vyhral po päťsetovej bitke 9:11, 4:11, 11:8, 11:7 a 12:10 nad Patrikom Mindžákom z UK
Bratislava, aby v poslednom skupinovom dueli prehral 2:11, 4:11 a 1:11 s Adamom Labošom z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach. Univerziáda je najvýznamnejším športovým podujatím vysokoškolákov. Koná sa každé dva roky a má letnú a zimnú časť.
Hlavným organizátorom je vždy jedna z vysokých škôl. Podujatie sa koná v spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzitného športu a
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na slovenskej Zimnej univerziáde 2022, ktorú organizovala
Univerzita Komenského v Bratislave, si vyše päťsto športovcov a športovkýň zmeralo sily v trinástich športových disciplínach –
bedmintone, stolnom tenise, headise, vzpieraní, športovom karate, futsale, crossfite, ľadovom hokeji, florbale, tanečných športoch,
zjazdovom lyžovaní, bežeckom lyžovaní a biatlone. mp
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Skialpinisti dostávajú v Malej Fatre pokuty, návštevný poriadok túto aktivitu nepozná  
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V iných pohoriach majú skialpinisti vyčlenené areály. Sľubujú ich aj v Malej Fatre.

Skialpinisti sa v Malej Fatre cítia ako doma, pretože je ľahko dostupná a je tam výborný terén. Pohorie nemá vysokú nadmorskú výšku,
takže sa tam dostanete pomerne rýchlo. Oficiálne však v Malej Fatre skialpinizmus vlastne neexistuje, a tak vám tam za túto aktivitu hrozí
pokuta.

Zastaralý návštevný poriadok národného parku pojem skialpinizmus totiž vôbec nepozná, hoci v roku 2026 to už bude aj oficiálna
olympijská disciplína. Oficiálne existujú v Malej Fatre len miesta vyhradené na zjazdové lyžovanie a snoubording, ktoré sú v okolí
lanoviek a vlekov. Na lyžiach sa zároveň možno pohybovať[lock] po turistických chodníkoch.

Kam ľudia chodia na výšľap

Najviac sa v Malej Fatre skialpuje v centrálnej časti pohoria v okolí najvyššieho vrcholu Veľký Kriváň a pod Chlebom. Hlavný hrebeň je
hôľneho charakteru s početnými žľabmi a mnohé terény sú vhodné pre začiatočníkov.

Z juhu je obľúbenou lyžiarskou túrou výšľap na Chatu pod Chlebom z Trusalovej. Zo severnej strany od Vrátnej doliny láka kombinácia
lanovky do Snilovského sedla a výšľapu na Veľký Kriváň alebo Chleb. Obľúbené, no menej frekventované sú vrcholy Poludňový grúň a
Stoh.

Na Chatu pod Chlebom vedie široká trasa, tzv. Generál. Foto – Ľubomír Mäkký

Správa národného parku nedávno spravila dve akcie, počas ktorých dostali viacerí skialpinisti pokuty od stráže prírody. Nasledovali
protesty na sociálnych sieťach. Skialpinisti to vnímajú ako šikanovanie, po turistickom chodníku lyžovať nechcú.

Športovci poukazujú na ťažbu v národnom parku, ktorá prírode spôsobuje trvalejšie následky, ako je stopa v snehu, ktorá zostáva za
nimi. A pripomínajú, že Malá Fatra nemá ani jeden skialpinistický areál.

„Ak by vytýčili povolené skialpinistické areály a ‚no-go‘ zóny z dôvodu ochrany hlucháňa a podobne, tak to pochopím(e) a budem(e) to
(aspoň väčšina) rešpektovať. Ale to sa nedeje. Ukážte mi v návštevnom poriadku MF aspoň jeden povolený skialpinistický areál.
Hlucháňa využívajú ako zásterku, aby zdôvodnili, že všetko je zakázané. Hlucháň nám mizne, ale keď treba zakazovať, tak je zrazu
všade,“ píše jeden z diskutujúcich skialpinistov.

Na Slovensku sa bežne skialpuje vo Vysokých a Západných Tatrách, v Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre. Národné parky v týchto
pohoriach majú vyčlenené skialpinistické areály – niekde jeden, v niektorých parkoch ich je viac.

Výhľad od Chaty pod Chlebom. Vpravo Veľký Choč, v strede Západné Tatry. Foto – Ľubomír Mäkký

Skialpinizmu sa venuje aj ekológ Peter Bačkor. V minulosti pracoval šesť rokov na Správe Národného parku Nízke Tatry. Vlani uspel vo
výberovom konaní na riaditeľa správy tohto parku, no potom sa so štátnou ochranou prírody nedohodol na termíne nástupu.

„Pred desiatimi dňami som bol v Malej Fatre, išiel som z Vrátnej doliny na Snilovské sedlo a je tam evidentné, že ľudia lyžujú hocikadiaľ,
lyžujú aj v rezerváciách. Centrálna časť pohoria je najzaujímavejšia a určite sa tam dá vyhradiť skialpinistický areál. Je nelogické mať tam
lanovku do Snilovského sedla a nemať v jej okolí možnosť, kde by skialpinisti mohli mať výšlap.“

Pokuty považuje Bačkor za nekoncepčné riešenie. „Správa parku nemá možnosť každý víkend kontrolovať ľudí, či dodržiavajú pravidlá,
pričom pre skialpinistov žiadne nie sú. Lepšie je urobiť areál, kde sa dohodnem na pravidlách, a aj oni budú medzi sebou šíriť osvetu.
Samozrejme, že sa nájdu jedinci, ktorí to budú porušovať, ale myslím si, že tak ako väčšina ľudí dodržiava dopravné predpisy, tak by
dodržiavala aj predpisy, ktoré by v tom území platili.“

Peter Bačkor hovorí, že pravidlá by mali byť nastavené tak, aby zohľadňovali princípy vo vzťahu k chráneným druhom. Napríklad časovo
obmedziť skialpinizmus tak, aby sa nevyrušovali tetrovy pri jarnom tokaní.

Najčastejším cieľom pre skialpinistov v Malej Fatre je Chata pod Chlebom. Či už od lanovky v Snilovskom sedla alebo výstupom z Turca.
Foto – Ľubomír Mäkký

Správa parku možno niečo vyhradí

Riaditeľ Správy Národného parku Malá Fatra Michal Kalaš uznáva, že návštevný poriadok nie je aktuálny. „Platí takmer 17 rokov a sám 
vidím, že sú tam veci, ktoré by sa v rámci návštevnosti mohli zmeniť. Skialpinizmus tam nie je preto, že pred 17 rokmi skialpovali desiatky
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ľudí. Dnes je v horách každý žľab zlyžovaný, pretože výstroj je oveľa dostupnejší.“

Správa parku pripraví nový návštevný poriadok. Je možné, že jednu alebo dve lokality pre skialpinistov vyhradia. „V prvom rade musíme
mať istotu, že keď sa to povolí, nezhoršia sa podmienky pre chránené živočíchy. Optimálny stav by bol, že sa prestane lyžovať inde.“

Nový návštevný poriadok sa začne pripravovať najskôr v druhej polovici tohto roka. Dovtedy bude správa parku riešiť záležitosti spojené s
prevodom štátnych pozemkov v 4. a 5. stupni ochrany, ktorý musí byť hotový k 1. aprílu. Plánujú aj rozmiestniť tabule s mapami zón a
vysvetlením, čo je kde povolené. V novom návštevnom poriadku možno povolia bicyklovanie a lyžovanie aj na neznačených lesných
cestách.

Kalaš pripomína, že prvoradou úlohou správy parku je chrániť prírodu. Na hornej hranici lesa a hôľneho terénu žijú hlucháne a tetrovy
hôľniaky. Vyrušovanie v zime a na jar im škodí. „V záveroch dolín a na hrebeňových lokalitách klesla populácia hôľniaka o 40 až 50
percent. Keď sme robievali pravidelné monitoringy, mávali sme tu okolo 17 až 19 tokanísk, za posledné obdobie sa pohybujeme okolo
päť-šesť.“

Za pokles stavu týchto vtákov môže aj ťažba, no v lokalitách, kde sa skialpuje, sa neťaží. Sekundárny vplyv môže mať ťažba v nižšie
položených lesoch. „Tetrov v nepriaznivom období schádza do pásma lesa, a ak je to pásmo zrúbané, nemá vhodné úkrytové podmienky
ani dosť potravy.“

Správa národného parku odmieta tvrdenia zo sociálnych sietí, že pokuty sú pre nich zárobkovou činnosťou. „Správa parku nemá z pokuty
ani cent, tie sa odvádzajú do štátneho rozpočtu. Okrem toho sme väčšinu priestupkov riešili dohovorom.“

Tesne nad Chatou pod Chlebom sa začína rezervácia. Foto – Ľubomír Mäkký

Skialpinizmus je problém najmä v jarnom období, keď sa vtáky pária, pričom tokajú, teda vydávajú zvuky, ktorými samček láka samičku.
Neuvažovala teda správa parku o povolení lyžovania s časovým obmedzením?

„Na začiatku zimy by to nebolo také problematické, lenže je to nevyspytateľné vzhľadom na klimatické podmienky. Dnes býva sneh skôr
v druhej polovici zimy. December je často na horách úplne bez snehu, takže dať do návštevného poriadku, že tu sa môže lyžovať v
decembri, môže znamenať, že sa tam aj tak lyžovať nebude.“

Popri období tokania vtákov treba podľa Kalaša brať do úvahy aj to, že zimné obdobie je pre všetky živočíchy náročné. „V tom čase nie je
dostatok energeticky bohatej potravy, zvieratá vtedy idú na minimum a akýkoľvek stres spôsobuje vyčerpávanie organizmu a má to vplyv
na reprodukciu toho druhu. Napríklad nedôjde k oplodneniu.“

Rávajova mulda na Veľkom Kriváni od Chaty pod Chlebom. Foto – Ľubomír Mäkký

Marcel Uhrin je bývalým riaditeľom Správy Národného parku Muránska planina, v súčasnosti pôsobí v Ústave biologických a
ekologických vied UPJŠ v Košiciach. V čase, keď bol riaditeľom, sa v národnom parku ako v jedinom na Slovensku povolilo bivakovanie
do sto metrov od turistických chodníkov s výnimkou rezervácií s 5. stupňom ochrany. Uhrin hovorí, že je zástancom voľného, respektíve
voľnejšieho pohybu v prírode, no zdôrazňuje, že zodpovednosť za stav prírody v národnom parku nesie predovšetkým ochrana prírody,
nie skialpinisti.

„To, že sa v Malej Fatre skialpuje, je fakt a ochrana prírody ako zodpovedná za územie by to mala riešiť. Identifikoval by som partnera –
zástupcu skialpinistov – a začal by som počúvať ich požiadavky a predstavy. To však neznamená ich zároveň splniť.“

Marcel Uhrin pripomína, že nad hornou hranicou lesa sú hluchánie biotopy a zimoviská medveďov. „Pred šiestimi rokmi som niekde videl
sériu fotiek z fotopasce z miesta, kde na jeseň zaľahol medveď. Fotopasca tam stále bola, prišiel sneh a fotopasca fotila lyžiarov, ako
ponad toho medveďa lyžovali.“

Ak sa ochrana prírody rozhodne povoliť zóny na skialpinizmus, podľa Uhrina by mala vedieť dobre odkomunikovať, prečo sa na
niektorých miestach lyžovať môže a na iných nie. „Ochota musí byť na oboch stranách, inak ten spor bude stále rovnaký. No rozhodne to
nemá byť postavené na tom, že toto sa tu dialo roky.“

Veľký Rozsutec z Chlebu. Foto – Ľubomír Mäkký

Skialpinisti chcú spolupracovať

Skialpinizmus na Slovensku zastrešujú dva spolky. Slovenská skialpinistická asociácia zastupuje pretekárov, Slovenský horolezecký
spolok JAMES klasických skialpinistov. Okrem toho množstvo skialpinistov robí tento šport individuálne.

Predseda Slovenskej skialpinistickej asociácie Igor Žiak hovorí, že z ich pohľadu nemajú v Malej Fatre problém. Ich členovia sa na pokuty 
nesťažovali. V tomto období sa konajú aj skialpinistické preteky Strungami Osnice , ktoré sú povolené správou národného parku. „Trecie
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plochy nevnímame. No pokiaľ nie sú dané pravidlá a nie sú vytvorené skialpinistické areály, malo by sa to riešiť.“

Richard Zaprihač je predsedom Komisie tradičného skialpinizmu Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Situáciu v Malej Fatre
pozná, žije v Žiline a často toto pohorie navštevuje. Horolezecký spolok má podľa neho záujem zúčastniť sa na príprave nového
návštevného poriadku.

„Chceli by sme, aby sa doň dostali termíny skialpinizmus a skitouring a aby mu boli venované nejaké lokality. Podľa súčasného
návštevného poriadku môžete vykonávať pohyb na lyžiach iba na turistických chodníkoch alebo na zjazdových tratiach. To je v prípade
Malej Fatry úplne zlomkové množstvo a tie terény nie sú vôbec pre skialpinistu zaujímavé. Väčšina chodníkov je nezlyžovateľná.“

Skialpinisti na Chlebe. Foto – Ľubomír Mäkký

Budú sa ľudia lyžovať len vo vyhradených areáloch?

„Ak budú mať tie areály hlavu a pätu a budú v zaujímavých lokalitách, bude aj v záujme SHS JAMES odkomunikovať to so
skialpinistickou obcou. Všetko je o elementárnom ľudskom pochopení, že niečo sa môže, niečo sa nemôže. Momentálne skialpinisti ani
nemajú mať pre čo pochopenie, lebo skialpinizmus je v Malej Fatre v podstate zakázaný.“

Zaprihač verí, že je možné nájsť taký kompromis, ktorý by neohrozoval chránené vtáky. „Napríklad Veľký Kriváň a Malý Kriváň, smerom
na juh je horných 400 výškových metrov iba tráva bez lesného porastu. Dalo by sa to vyčleniť len po pásmo lesa.“

Myslí si, že pravidlá by dodržiavala aj veľká skupina individuálnych skialpinistov, ktorí nie sú členmi spolku. „JAMES má ambíciu obnoviť
znova komunikáciu so širšou verejnosťou a apelovať na ľudí, aby návštevný poriadok dodržiavali, tak ako to robíme pri horolezcoch aj
skalných lezcoch. Rokmi sa intenzívnejšou komunikáciou dosiahlo, že pochopili, prečo sa niektoré veci nemôžu, a aj skialpinisti
rozumejú, že prírodu treba chrániť.“

Prečítajte si

Začať so skialpom sa dá aj v lyžiarskom stredisku s výbavou z požičovne

Skialpinizmus v&nbsp;Malej Fatre. Foto – Ľubomír Mäkký

Autor: Soňa Mäkká
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Okrem navýšenia a úpravy cien čakajú na hráčov aj ďalšie novinky.

Po zimnej časti UniCupu sa opäť otvárajú registrácie aj do letného semestra, v ktorom nás čaká pokračovanie líg Prestige a Classic,
rovnako ako aj československé Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) superfinále.

V prvej lige určenej pre najlepšie tímy z každej univerzity sa bude pokračovať s tým rozdielom, že pozvánku na zvýšenie slotov dostali
TOP 2 tímy z Classic League.

Dve zastúpenia budú mať pri League of Legends STU a UNIZA, a pri CS:GO STU a UCM. K ním sa pridajú univerzity ako UK, TUKE,
UPJŠ, EUBA a UKF, ktoré budú spoločne súťažiť o prizepool 2,6-tisíc eur.

Prvá tisícka poputuje do League of Legends, druhá do CS:GO a 600 eur si rozdelia dva najlepšie CS:GO tímy v superfinále. Osobitné
registrácie do Prestige League sa túto sezónu neotvárajú.

Druhá liga prinesie podobný systém ako v minulej sezóne. Je otvorená pre ľubovoľný počet tímov a univerzít, okrem tých z prvej ligy,
vďaka čomu si môže zahrať naozaj každý.

Súťaží sa v hrách League of Legends a CS:GO. Oproti minulej sezóne sa hráči môžu tešiť na navýšenie vecných cien od partnerov ,
ktoré sa tentokrát vyšplhajú na celkovú hodnotu 3,5-tisíc eur.

Registrácie sú predbežne otvorené do 25. februára 2022 pre:

• Tímy v League of Legends ,

• Tímy v CS:GO ,

• Jednotlivcov v oboch hrách .

Viac informácií nájdete na stránke LanCraftu . Aby vám neunikli najdôležitejšie momenty z oboch líg, nezabudnite sledovať aj sociálne
siete UniCupu .

Tweetni

Kopíruj link

Autor: Mediálne partnerstvo
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[strojový prepis] … infarkt myokardu, ktorý dokáže ukončiť život človeka aj v priebehu niekoľkých, pokračuje kardiológ profesor Daniel
Pella, dekan Lekárskej fakulty univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je to ochorenie, ktoré je v hodovom najlepšie popísané…
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