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Laureátkou ocenenia ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku sa stala profesorka
Silvia Pastoreková  
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Ocenenie výnimočných vedeckých osobností má nových laureátov a laureátky. Profesorka Silvia Pastoreková z Biomedicínskeho centra
SAV sa stala laureátkou hlavnej kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť vedy do
35 rokov je Miroslav Almáši a profesor Ľubomír Tomáška si prevzal ocenenie v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského
vzdelávania.

Nadácia ESET už štvrtýkrát vyhlásila laureátov a laureátky ESET Science Award, ocenenia pre vedecké a pedagogické osobnosti za ich
vedeckú prácu, ale aj za prínos do ďalších oblastí života. Aj tento rok o laureátoch rozhodovala medzinárodná komisia, ktorej predsedala
nositeľka Nobelovej ceny, biochemička Ada Yonath.

Laureátkou kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku sa stala profesorka Silvia Pastoreková z Biomedicínskeho centra
Slovenskej akadémie vied, ktorá skúma, ako sa nádorové bunky prispôsobujú nepriaznivým podmienkam a ako získavajú agresívne
vlastnosti, ktoré podporujú progresiu rakoviny. Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov sa stal Miroslav Almáši z
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zaoberá sa využitím pórovitých materiálov v oblastiach
uskladnenia energie, v biomedicíne a environmentálnej problematike. Laureát kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského
vzdelávania Ľubomír Tomáška pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a venuje sa odhaľovaniu
spôsobov komunikácie medzi jednotlivými časťami bunky a identifikácii molekulárnych mechanizmov udržiavania integrity genómu.

„Som rada, že medzi finalistami a finalistkami ocenenia je mnoho nadaných osobností. Všetkým prajem, aby boli za svoju zvedavosť
ocenení, pretože práve tá posúva hranice poznania,“ zhodnotila zasadnutie medzinárodnej komisie jej predsedníčka Ada Yonath.

Témou tohtoročného slávnostného galavečera bol príbeh ženy vo vede. „Táto téma je nám blízka. Ako softvérová spoločnosť sa snažíme
zvyšovať podiel žien vo firme aj v celom odvetví. Som presvedčený, že diverzita je pre inovácie a progres nevyhnutná v akejkoľvek
oblasti. Ľudia s odlišnými názormi pochádzajúci z rôznych prostredí prinášajú rozličné pohľady na akékoľvek výzvy, ktorým ako ľudstvo
čelíme, vrátane veľkých vedeckých otázok. Aj z tohto dôvodu je úloha žien nielen vo vede nenahraditeľná,“ vysvetľuje Richard Marko,
generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Príbeh ženy vo vede umelecky stvárnili v programe večera aj osobnosti z umeleckého sveta ako Eva Matejková, Táňa Pauhofová,
Tamara Kramár či Celeste Buckingham.

Slávnostného galavečera sa zúčastnila aj medzinárodná komisia, ktorá vyberala laureátov dvoch hlavných kategórií – Výnimočná
osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov. Členmi medzinárodnej komisie boli okrem profesorky Ady Yonath
aj nemecká materiálová vedkyňa Anke Weidenkaff, ukrajinský materiálový chemik pôsobiaci v USA Yury Gogotsi, holandský onkológ a
výskumník Rob Pieters a nemecký časticový fyzik Manfred Lindner. Galavečera sa zúčastnil aj špeciálny hosť, zakladateľ svetového
festivalu STARMUS a známy astrofyzik Garik Israelian.

Laureáta v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania vybrala komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít.
Laureáti všetkých troch kategórií sú vyberaní na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria aj aktuálne vedecko-výskumné výsledky a
publikácie, merateľné scientometrické údaje, ale aj komunikácia a popularizácia vedeckých poznatkov, spolupráca s inými vedeckými
odbormi, ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov a mnohé ďalšie.

Svoju favoritku si vybrala aj verejnosť, a to prostredníctvom hlasovania Cena verejnosti 2022. Slovenskú verejnosť najviac zaujala
mikrobiologička Miroslava Kačániová, ktorá pôsobí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre a vo výskumnom centre AgroBioTech. Zameriava sa na výskum antimikrobiálnych aktivít rastlinných silíc a liečivých
rastlín v in vitro a in situ podmienkach proti mikroorganizmom.

Silvia Pastoreková, laureátka kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku

Silvia Pastoreková pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa výskumom mechanizmov, ktorými sa
nádorové bunky prispôsobujú nedostatku kyslíka, a skúma možnosti ich využitia v diagnostike a liečbe rakoviny. V spolupráci so širším
tímom objavila bielkovinu, ktorá sa nachádza na povrchu nádorových buniek, ale zdravé bunky ju nemajú. Na základe genetickej
informácie bola táto bielkovina zaradená do rodiny tzv. karbonických anhydráz a dostala názov CA9. Pomocou protilátky voči CA9, ktorú
Silvia Pastoreková pripravila, tím oxfordských vedcov Adriana L. Harrisa a terajšieho nositeľa Nobelovej ceny Petra J. Ratcliffa ukázal, že
CA9 sa v nádorových bunkách tvorí pri nedostatku kyslíka – hypoxii.

Výskum slovenského tímu následne viedol k získaniu originálnych poznatkov o úlohe CA9 v adaptácii nádorových buniek na hypoxiu 
pomocou zmien v metabolizme a schopnosti tvoriť metastázy. V spolupráci s klinickými onkológmi ukázali, že CA9 sa nachádza na 
nádoroch z rôznych typov tkanív. Objav CA9 je významným prínosom k výskumu mechanizmov vzniku a progresie rakoviny. Silvia
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Pastoreková spoločne so svojím tímom vyvinula unikátne protilátky, ktoré túto bielkovinu dokážu v nádorovom tkanive rozpoznať.
Používajú sa na diagnostiku rakoviny a detekciu pokročilejších nádorov. V súčasnosti sú vo vývoji už aj ako liečivá.

Viac informácií o Silvii Pastorekovej nájdete TU.

Miroslav Almáši, laureát kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov

Miroslav Almáši pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa príprave nových
pórovitých materiálov. Jedným z možných využití ich výskumu je absorpcia ťažkých kovov. Podobne dokážu z vôd vychytávať aj iné
molekuly, napríklad antibiotiká a iné liečivá, ktoré sa nedajú z vody jednoducho odstrániť a môžu mať negatívne následky na zdravie.

Ďalším dôležitým využitím pórovitých materiálov je absorpcia oxidu uhličitého z ovzdušia a jeho uskladnenie. Výskum Miroslava Almášiho
a jeho tímu by sa dal využiť na filtrovanie vzduchu z prostredia. Pórovité materiály by z neho mohli zachytávať molekuly CO 2, ktoré by sa
potom mohli premeniť napríklad na metanol pre ďalšie využitie v priemysle. Ďalšia oblasť výskumu sa zaoberá uskladnením vodíka ako
ekologického paliva budúcnosti pre motorové vozidlá. Skúma tiež takzvaný „drug delivery“ systém, teda podávanie liečiv s dlhodobým
uvoľňovaním, napríklad ako pri vitamíne C s 24-hodinovým uvoľňovaním. Povrch pórovitých materiálov sa dá modifikovať tak, aby sa
liečivo začalo uvoľňovať po pôsobení UV žiarenia, určitej teploty, pH či iného stimulu pri liečbe protizápalových alebo onkologických
ochorení a ochorenia covid-19.

Viac informácií o Miroslavovi Almášim nájdete TU.

Ľubomír Tomáška, laureát kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Profesor Ľubomír Tomáška vedie spoločne s profesorom Jozefom Nosekom laboratórium katedier genetiky a biochémie na
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde sa s kolektívom vedeckých pracovníkov a študentov zaoberajú identifikáciou mechanizmov
zabezpečujúcich komunikáciu jednotlivých častí našich buniek. Ich hlavným cieľom je zistiť, ako sú molekuly DNA v chromozómoch,
konkrétne ich koncové úseky (tzv. teloméry), chránené pred poškodením, ktoré by malo pre bunku fatálne následky. Študujú tiež, ako
mitochondrie, energetické centrá buniek, komunikujú s ostatnými časťami bunky.

Dobrý učiteľ by mal byť podľa profesora Tomášku kompetentný odborník a didaktik, mal by byť osobnosťou s morálnou integritou, mal by
disponovať nákazlivým optimizmom a radosťou z učenia, empatiou a srdečnosťou vo vzťahu k študentom i svojim kolegom. Kvalita
školstva sa podľa jeho názoru odvíja primárne od kvality učiteľov. Medzi ocenenia jeho pedagogickej práce profesor Tomáška zaraďuje
potešenie z dobrých a provokatívnych otázok študentov na prednáškach a seminároch, keď sú iniciátormi zaujímavej polemiky alebo keď
majú zaujímavé nekonformné nápady, ako riešiť nejaký experimentálny problém. Ultimátnym úspechom učiteľa sú pre neho úspechy
študentov, s ktorými mal možnosť spolupracovať.

Viac informácií o Ľubomírovi Tomáškovi nájdete TU.

Viac informácií o ocenení a laureátoch nájdete na webe www.esetscienceaward.sk

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej
bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Za necelých 10 rokov svojej
úspešnej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej
smerovania. Viac informácií nájdete na www.nadaciaeset.sk

rNUlife.sk / Michaela Lukovičová, PR / Zdroj fotografii je Linda Kisková Bohušová/ ESET Science Award
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Košická neurochirurgia získala uznanie za najväčšie pokroky v liečbe mozgových nádorov  
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Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach hostila špičkových neurochirurgov z takmer celého sveta.

V Košiciach sa okrem celosvetovo uznávaných neurochirurgov z Veľkej Británie a Saudskej Arábie stretla slovenská i česká špička
neurochirurgie.

Odbornými prednáškami prispeli aj neurochirurgické sestry. Zamerali sa v nich hlavne na ošetrovateľské prístupy po vertebroplastikách,
kyfoplastikách a lumbálnych drenážach.

Informovala o tom hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach Ladislava Šustová.

Ako spresnila, operácie mozgových nádorov sú aktuálne pilierom operatívy neurochirurgov košickej univerzitnej nemocnice, preto jeden
celý deň kongresu venovali odborníci práve liečbe v neuroonkochirurgii.

„Keď sme pred 50 rokmi začínali, úmrtnosť bola 80 percent, dnes musí byť nulová,“ povedal 86-ročný priekopník mikrochirurgie a
chirurgie lebečnej bázy v bývalom Československu.

Ocenenie

„Kolektív Neurochirurgickej kliniky košickej univerzitnej nemocnice v týchto dňoch získal aj uznanie verejnosti za najväčšie pokroky v
neuoroonkochirurgii – liečbe mozgových nádorov, na ktoré sa v poslednom období klinika zameriava,“ dodala Ladislava Šustová.

Priblížila, že ročne vykonajú viac ako dvesto operácií zhubných i nezhubných nádorov mozgu.

„Pilierom našej operatívy je aktuálny neuroonkochirurgický program - operácie mozgových nádorov. Vynikajúce výsledky dlhodobo
dosahujeme aj v neurovaskulárnom programe – operácie a endovaskulárna liečba napr. aneuryziem. Na vysokej úrovni je spinálna
neurochirurgia a neurotrauma,“ predstavil prácu svojho tímu doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA, odborný garant kongresu a
prednosta Neurochirurgickej kliniky UNLP Košice a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Neurochirurgická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ existuje od roku 1981 a lieči pacientov s ochoreniami a
poraneniami centrálneho a periférneho nervového systému a jeho podporných štruktúr.

Liečebno-preventívnu starostlivosť poskytuje pre asi 1,5 milióna obyvateľov celého východoslovenského regiónu.

„A ako jedno z mála pracovísk na Slovensku poskytuje aj neurochirurgickú starostlivosť o detského pacienta,“ zhrnula hovorkyňa.

Autor: red
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Otec vraha zo Zámockej ulice v Bratislave Juraj Krajčík starší po prvý raz verejne prehovoril k vraždám pred Teplárňou. Urobil tak v
internetovom rádiu Mariana Kotlebu včera na poludnie. Vyhlásil, že skutok spáchal niekto iný, hoci jeho syn sa krátko po vražde prihlásil
sám k zodpovednosti, na internete zverejnil 65-stranový manifest a streľbou sa dokonca aj chválil.

Foto: snímky z videa

Záber z videa z bezpečnostnej kamery zo streľby na Zámockej ulici v Bratislave.

„Polícia sa uvedeným rozhovorom zaoberá, avšak podrobnejšie informácie nebudeme poskytovať," uviedla pre Pravdu Denisa Bárdyová,
hovorkyňa Prezídia Policajného zboru. Policajti tiež nedávno na sociálnej sieti upozorňovali, že nakoľko bol skutok prekvalifikovaný na
trestný čin, aktívne monitoruje rôzne informácie, ktoré sa snažia opisovať motívy dvojnásobnej vraždy na Zámockej ulici.

„Autori takýchto správ zneužívajú fakt, že polícia sa nemôže proti týmto dezinformáciám v súčasnosti brániť. Prípad je naďalej aktívne
vyšetrovaný, vyšetrovateľ postupuje podľa Trestného poriadku,“ informoval zbor.

Tlačová konferencia prokuratúry k prípadu Zámocká

Subjektívne názory a konšpirácie

Profesor Sergej Romža z Katedry trestného práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach však zdôrazňuje, že na základe
vyjadrení z rozhovoru, hoci prezentoval rôzne teórie aj popieral dôkazy, mu zatiaľ trestnoprávna zodpovednosť zrejme nehrozí. „Pokiaľ sa
vyjadroval len k verejne známym informáciám, má na to právo, takisto, ako ktokoľvek môže hodnotiť tieto dôkazy. Problém by nastal len
vtedy, keby určitým spôsobom verejne schvaľoval konanie vraha," vysvetlil.

Daniel Milo, riaditeľ Centra boja proti hybridným hrozbám Ministerstva vnútra však výstup hodnotí omnoho kritickejšie. „Dávať akýkoľvek
priestor usvedčenému neonacistovi Kotlebovi, či otcovi vraha, ktorý má na svedomí pravdepodobne prvý teroristický útok na Slovensku
považujem za úplne absurdné. De facto kopíruje výroky konšpirátorov, ktoré sa vyrojili niekoľko hodín po tom hroznom útoku. Nie sú
absolútne ničím podložené, okrem veľmi divokých konšpirácií," povedal.

Ako príklady vymenúva zbraň, ktorá bola zaistená a ktorá zodpovedá guľkám, ktorými boli zavraždení dvaja mladí ľudia, manifest,
fotografie na Twitteri, všetko nasvedčuje, že vrahom bol Krajčíkov syn, ktorý tiež ako jediný informoval o udalosti v čase, keď sa stala.
„Otec, ktorý brutálne zlyhal v tom, že si nevšimol, že má doma takúto osobu, ktorá sa dlhodobo radikalizovala a pripravovala na
spáchanie terorizmu, sa teraz snaží zvaliť svoju vinu a svoje zlyhanie konšpiráciami, to je úplne absurdné," dodal Milo.

Vypočujte si podcast denníka Pravda k téme:

Podcast si môžete vypočuť aj cez obľúbené aplikácie.

Rodina doteraz mlčala

Prvý viceprezident Policajného zboru Branko Kišš v piatok na tlačovej konferencii oznámil, že stíhaní môžu byť aj ďalší ľudia. „Posudzuje
sa aj možná trestná zodpovednosť voči iným osobám,“ potvrdil jeho slová Lipšic. Tými môžu byť možní spolupáchatelia, ale aj rodičia.

Rodina páchateľa sa od minulej stredy (12.10.), keď k dvojnásobnej vražde došlo, doteraz verejne nikde nevyjadrila. Upozornil na to na
piatkovej tlačovej konferencii aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Podľa psychologičky Jany Porubcovej, ktorú Pravda oslovila cez
víkend, je hodnotenie či vysvetľovanie takéhoto konania komplikované. Zdôrazňuje pritom mlčanie rodičov. „Neprejavili jediný postoj, ani
ľútosť, nič, je to komplikovaná situácia,” povedala Porubcová. „Rodičia však bez pochýb zažívajú ťažké obdobie, prišli o syna, ktorý
spáchal hrozný čin,” dodala.

V úvode rozhovoru, ktorým prelomil mlčanie, Krajčík kondoloval pozostalým a vyjadril smútok, ktorý zažíva celá jeho rodina. Povedal, že
mu je to celé obrovsky, ľudsky ľúto. „Bol to prvorodený syn, ktorého sme vychovali s najlepším vedomím a svedomím. Nikdy som ho
neviedol k násiliu,” pokračoval so slovami, že bol nekonfliktný, neproblémový a vedel ďakovať rodičom. Tento piatok mal mať stužkovú.
Podľa Krajčíka staršieho v deň vraždy vraj syn nebol v škole. Okolo obeda mal prísť za matkou a vypýtať si čaj, lebo ho škriabalo v hrdle.
Okolo štvrtej údajne odišiel z domu a vrátil sa až po vražde. „Neverím však, že by to náš syn dokázal spraviť,” vyhlásil.

Dôkazy aj vinu spochybnili

Krajčík starší vo vysielaní spochybnil vinu svojho syna. Všetko poprel a povedal, že jeho syn bol do prípadu "vmanipulovaný” a jeho 
vlastná samovražda bola "záhadná” kvôli "neprirodzenej” polohe tela, v ktorej ho ráno našli. Tvrdí teda, že jeho syna niekto popravil.
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Kotleba ho totiž oslovil s teóriou, že ide o súčasť kampane proti vlastencom. Rovnako spochybnil aj doteraz známe a prokuratúrou
potvrdené dôkazy a motívy páchateľa.

VIDEO: Záznam bezpečnostnej kamery zo streľby na Zámockej.

Kotleba rovnako spochybnil aj doteraz známe a prokuratúrou potvrdené dôkazy a motívy páchateľa. Teória, že vrah bol obeťou a niekto
ho popravil, je podľa neho výsledkom konšpirácie tajných služieb, ktorá má pred voľbami vyvolať poplach v spoločnosti.

„Nepopieram, že obžaloba, alebo obhajoba budú môcť neskôr argumentovať, že takéto vyjadrenia znižujú hodnovernosť jeho ako svedka,
lenže, úprimne povedané, tú hodnovernosť naštrbuje už len fakt, že ide o otca," dodal Romža. Platí tiež, že obvinený, ergo aj podozrivý
má právo klamať a za takéto vyjadrenia nemôže byť stíhaný, keby sa týkali jeho trestnej činnosti.

To platí aj na Krajčíkove popieranie skutočnosti, že umožnil synovi prístup k vražednej zbrani. Prokuratúra totiž ohlásila, že prešetruje aj
skutočnosť, že obe zbrane, ktoré vrah použil, patrili jeho otcovi a obe vzal z domu. „Strelná zbraň, ktorou boli usmrtení poškodení, bola
zaistená v mieste bydliska,“ povedal riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko. Zbrane boli pravdepodobne uložené
v trezore v byte, kde rodina žije, a tak mal poznať aj kód od trezora. Lipšic na margo toho uviedol, že v týchto chvíľach skúmajú
zodpovednosť, ktorú mal vrahov otec, za to, že sa syn k zbraniam dostal.

Lipšic: Občianska spoločnosť musí dôverovať orgánom činným v trestnom konaní. Nemožno viniť políciu, ani spravodajské služby

K problematike vražednej zbrane otec pripustil, že bola odobratá v osudný deň z jeho osobného trezoru. Zároveň ale poprel, že by sa k
nej syn mohol dostať, alebo ju použil na vraždu. „Bola nadštandardne zabezpečená. Kľúče boli v inom trezore. Nejde mi do hlavy, ako by
to syn získal,” tvrdil.

K svojmu politickému pôsobeniu Krajčík povedal, že do strany Vlasť vstúpil, pretože sa mu páčil program Štefana Harabina. Za stranu
Vlasť kandidoval vo voľbách 2020. Z jeho starších postojov prezentovaných na sociálnej sieti tiež vyplýva, že sú mu blízke
antisystémové, proruské naratívy, opakovane útočil na prezidentku Zuzanu Čaputovú aj vládu Eduarda Hegera a sociálna sieť jeho
príspevky blokovala kvôli šíreniu hoaxov.

Autor: Lucia Lauková, luc
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V prvej lige žien Zvolen s výhrou nad Rožňavou  
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Publikované: 18.10.2022 Autor: basket.sk Foto: zv-podujatia.com

V predohrávke 3. kola 1. ligy žien sa stretli vo Zvolene domáce hráčky BK ZŠ s basketbalistkami ŽBK Rožňava a vyprevadili ich na cestu
domov s prehrou o 52 bodov, keď dosiahli výsledok 72:25.

Medzi Zvolenčankami sa našli až tri dvojciferné strelkyne Bahledová, Drinková Babariková a Syčová nastrieľali 14, 13 a 12 bodov,
Drinková Babariková pridala aj 9 doskokov, na druhej strane sa im vyrovnala len mladá Alexandra Molčíková, ktorá dokázala nastrieľať
13 bodov. Zápas bol v každom prípade rozhodnutý veľmi rýchlo

1. liga ženy 2022/23 – 3. kolo, predohrávka

BK ZŠ Zvolen – ŽBK Rožňava 72:25 (38:12)

Najviac bodov: Bahledová 14, Drinková Babariková 13, Syčová 12 – Molčíková 13, Steinhübelová 6, Zagibová, Mišendová a Albertová
po 2

Poradie

Skóre

Rozdiel

1. BK ZŠ Zvolen 3 5 2 1 66,7% 198:161 37 2. YOUNG ANGELS Košice 2 4 2 0 100,0% 179:92 87 3. TYDAM UPJŠ KOŠICE 2 4 2 0
100,0% 139:107 32 4. Dubček Bratislava 3 3 0 3 0,0% 159:190 –31 5. ŽBK Rožňava 2 2 0 2 0,0% 67:192 –125

Autor: DANNAX, spol. s r.o. || Publikované: 18.10.2022 Autor: basket.sk Foto: zv-podujatia.com
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V rebríčku tisíc najlepších univerzít nemáme ani jednu. Predbehli nás všetky susedné štáty  
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Slovensko nemá v tisícke najlepších univerzít žiadnu vlastnú. Premiantom ostávajú Spojené štáty a polepšili si aj africké krajiny.

18.10.2022, 15:11 Ut

Twitter

Snímka z otvorenia 58. ročníka letnej školy slovenského jazyka - Studio Academica Slovaca na Univerzite Komenského v Bratislave 1.
augusta 2022. Foto: TASR/Martin Baumann

Magazín Times Higher Education (THE) vypracúva už od roku 2004 jedno z najvplyvnejších celosvetových hodnotení univerzitného
vzdelávania. Školy posudzuje na základe kritérií ako výučba, výskum, odovzdávanie vedomostí a medzinárodná prestíž. Analytici skúmali
viac ako 121 miliónov citácií z viac ako 15,5 milióna výskumných publikácií a zaradili do prieskumu okolo štyridsaťtisíc vedcov z celého
sveta.

Spracovaním údajov vytvoril magazín zoznam 1 799 univerzít. Na čele rebríčka je už siedmy rok po sebe Oxfordská univerzita.
Harvardova univerzita zostáva na druhom mieste, ale Cambridgeská univerzita poskočila zo spoločnej piatej v minulom roku na spoločnú
tretiu pozíciu.

Dominujú stále univerzity z USA

USA sú celkovo najviac zastúpeným štátom so 177 vzdelávacími inštitúciami a sú tiež najviac zastúpené v prvej stovke (34).
Najľudnatejšej krajine sveta Číne sa ušiel štvrtý najvyšší počet vzdelávacích ustanovizní, v prvej dvojstovke má zastúpených sedem
univerzít.

Zaujímavosťou je, že podľa autorov zoznamu má Čína dobre nakročené ukončiť vzdelávaciu dominanciu veľmoci za veľkou mlákou.
Prevaha amerických univerzít v sekcii výskumu totiž klesá. Čína ich dobieha napríklad v citáciách, kde sa jej priemerné skóre (58)
neustále zvyšuje, zatiaľ čo americké skóre (69,4) klesá.

Výnimočné je, že do rebríčka sa po prvýkrát dostalo päť afrických štátov: Zambia, Namíbia, Mozambik, Zimbabwe a Maurícius.

Okolité štáty boli úspešnejšie

Smutne v tomto smere obstálo Slovensko. V prvej tisícke hodnotených inštitúcií nemáme ani jednu, hoci do hodnotenia sa ich zaradilo
osem – teda o jednu viac než minulý rok.

V ďalšej dvojstovke, teda do poradia 1 200, však môžeme nájsť aspoň Univerzitu Komenského v Bratislave, Univerzitu Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach a Žilinskú univerzitu.

V zozname do priečky 1 500 sa zasa umiestnili Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita v Košiciach. V
poslednej trojstovke rebríčka ešte možno nájsť Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Slovenské vzdelávanie neobstálo ani v porovnaní so susednými štátmi. Poľsko má v prvej tisícke zoznamu päť univerzít, Maďarsko dve,
Česko tri, Rakúsko až jedenásť a Ukrajina dve inštitúcie.

(est)
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Miroslav Almáši z UPJŠ sa stal Výnimočnou osobnosťou vedy do 35 rokov

Košice Zaujímavosti

Okrem iného skúma aj podávanie liečiv s dlhodobým uvoľňovaním.

Ocenenie výnimočných vedeckých osobností na Slovensku má nových laureátov. Medzi nimi je aj Miroslav Almáši z Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, ktorý sa stal laureátom ESET Science Award v kategórii Výnimočná
osobnosť vedy do 35 rokov. Vo svojej vedeckej činnosti, ktorú realizuje na pôde Ústavu chemických vied UPJŠ, sa venuje príprave
nových pórovitých materiálov a ich využitiu v oblastiach uskladnenia energie, v biomedicíne a environmentálnej problematike.

„Vedenie UPJŠ v Košiciach srdečne gratuluje laureátovi ocenenia ESET Science Award doc. Miroslavovi Almášimu z Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ. Sme hrdí, že v našej akademickej obci pôsobia mladí vedci, ktorí dosahujú v náročných podmienkach pôsobivé výsledky
vo vedeckom výskume a pedagogickom procese. Prajeme doc. Almášimu veľa ďalších vedeckých, pedagogických a osobných
úspechov. Veľmi nás tešia aj ďalšie dve nominácie vedkýň v ESET Science Award, prof. Andrey Madarasovej Geckovej z Lekárskej
fakulty a prof. Renáty Oriňakovej z Prírodovedeckej fakulty. Prajeme im veľa úspechov v ich vedeckej kariére,“ uviedla pre Košice Online
hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.

Medzi ocenenými je aj Miroslav Almáši z UPJŠ (prvý zľava) / ESET Science Award

Miroslav Almáši a jeho tím okrem iného skúma aj podávanie liečiv s dlhodobým uvoľňovaním. Zároveň sa zaoberá aj znižovaním emisií
oxidu uhličitého v boji s klimatickou zmenou či uskladnením vodíka ako ekologického paliva budúcnosti.

„Plne podporujeme všetkých vedcov a vedkyne zapojených do riešenia a prípravy vedeckých projektov, pretože si uvedomujeme, že
vedecké poznanie je nezastupiteľné pre prosperitu ľudstva. Všetkým nám záleží, aby univerzita vytvárala prostredie pre kreatívnu prácu
vo všetkých jej rozmanitých činnostiach,“ dodala Hoľanová s tým, že UPJŠ ako výskumná univerzita chce byť aj naďalej miestom pre
naplnenie celoživotnej kariéry a misie vedcov a vysokoškolských pedagógov.
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Otec vraha zo Zámockej ulice v Bratislave Juraj Krajčík starší po prvý raz verejne prehovoril k vraždám pred Teplárňou. Urobil tak v
internetovom rádiu Mariana Kotlebu včera na poludnie. Vyhlásil, že skutok spáchal niekto iný, hoci jeho syn sa krátko po vražde prihlásil
sám k zodpovednosti, na internete zverejnil 65–stranový manifest a streľbou sa dokonca aj chválil.

„Polícia sa uvedeným rozhovorom zaoberá, avšak podrobnejšie informácie nebudeme poskytovať,“ uviedla pre Pravdu Denisa Bárdyová,
hovorkyňa Prezídia Policajného zboru. Policajti tiež nedávno na sociálnej sieti upozorňovali, že pretože bol skutok prekvalifikovaný na
trestný čin, aktívne monitorujú rôzne informácie, ktoré sa snažia opisovať motívy dvojnásobnej vraždy na Zámockej ulici. „Autori takýchto
správ zneužívajú fakt, že polícia sa nemôže proti týmto dezinformáciám v súčasnosti brániť. Prípad je naďalej aktívne vyšetrovaný,
vyšetrovateľ postupuje podľa Trestného poriadku,“ informoval zbor.

Subjektívne názory a konšpirácie

Profesor Sergej Romža z Katedry trestného práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach však zdôrazňuje, že na základe
vyjadrení z rozhovoru, hoci prezentoval rôzne teórie aj popieral dôkazy, mu zatiaľ trestnoprávna zodpovednosť zrejme nehrozí. „Pokiaľ sa
vyjadroval len k verejne známym informáciám, má na to právo, takisto ako ktokoľvek môže hodnotiť tieto dôkazy. Problém by nastal len
vtedy, keby určitým spôsobom verejne schvaľoval konanie vraha,“ vysvetlil.

Daniel Milo, expert na extrémizmus a boj proti propagande z GLOBSEC Policy Institute, však výstup hodnotí omnoho kritickejšie. „Dávať
akýkoľvek priestor usvedčenému neonacistovi Kotlebovi či otcovi vraha, ktorý má na svedomí pravdepodobne prvý teroristický útok na
Slovensku, považujem za úplne absurdné. De facto kopíruje výroky konšpirátorov, ktoré sa vyrojili niekoľko hodín po tom hroznom útoku.
Nie sú absolútne ničím podložené, okrem veľmi divokých konšpirácií,“ povedal. Ako príklady vymenúva zbraň, ktorá bola zaistená a ktorá
zodpovedá guľkám, ktorými boli zavraždení dvaja mladí ľudia, manifest, fotografie na Twitteri, všetko nasvedčuje, že vrahom bol
Krajčíkov syn, ktorý tiež ako jediný informoval o udalosti v čase, keď sa stala. „Otec, ktorý brutálne zlyhal v tom, že si nevšimol, že má
doma takúto osobu, ktorá sa dlhodobo radikalizovala a pripravovala na spáchanie terorizmu, sa teraz snaží zakryť svoju vinu a svoje
zlyhanie konšpiráciami, to je úplne absurdné,“ dodal.

Rodina páchateľa sa od minulej stredy (12. 10.), keď k dvojnásobnej vražde došlo, doteraz verejne nikde nevyjadrila. Upozornil na to na
piatkovej tlačovej konferencii aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Podľa psychologičky Jany Porubcovej, ktorú Pravda oslovila cez
víkend, je hodnotenie či vysvetľovanie takéhoto konania komplikované. Zdôrazňuje pritom mlčanie rodičov. „Neprejavili jediný postoj, ani
ľútosť, nič, je to komplikovaná situácia,” povedala Porubcová. „Rodičia však bez pochýb zažívajú ťažké obdobie, prišli o syna, ktorý
spáchal hrozný čin,” dodala.

V úvode rozhovoru, ktorým prelomil mlčanie, Krajčík kondoloval pozostalým a vyjadril smútok, ktorý zažíva celá jeho rodina. Povedal, že
mu je to celé obrovsky, ľudsky ľúto. „Bol to prvorodený syn, ktorého sme vychovali s najlepším vedomím a svedomím. Nikdy som ho
neviedol k násiliu,” pokračoval. Podľa Krajčíka staršieho v deň vraždy vraj syn nebol v škole. Okolo štvrtej údajne odišiel z domu a vrátil
sa až po dvojnásobnej vražde. „Neverím však, že by to náš syn dokázal spraviť,” vyhlásil.

Marian Kotleba, krajne pravicový politik a predseda ĽS NS, ktorý bol odsúdený za extrémizmus, v dôsledku čoho stratil poslanecký
mandát, si Krajčíka do vysielania svojho rádia zavolal s jasným cieľom. Ako vysvetlil v pútači na reláciu, chcel, aby Krajčík povedal, čo sa
v prípade brutálnej popravy dvoch nevinných ľudí Juraja († 27) a Matúša († 23) v bratislavskej Teplárni „skutočne stalo“.

Dôkazy aj vinu spochybnili

Krajčík starší vo vysielaní spochybnil vinu svojho syna. Všetko poprel a povedal, že jeho syn bol do prípadu „vmanipulovaný” a jeho
vlastná samovražda bola „záhadná” kvôli „neprirodzenej” polohe tela, v ktorej ho ráno našli. Tvrdí teda, že jeho syna niekto popravil.
Rovnako spochybnil aj doteraz známe a prokuratúrou potvrdené dôkazy a motívy páchateľa.

Prokuratúra tiež ohlásila, že prešetruje aj skutočnosť, že obe zbrane, ktoré vrah použil, patrili jeho otcovi a obe vzal z domu. „Strelná
zbraň, ktorou boli usmrtení poškodení, bola zaistená v mieste bydliska,“ povedal riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír
Daňko. Zbrane boli pravdepodobne uložené v trezore v byte, kde rodina žije, a tak mal poznať aj kód od trezora. Lipšic na margo toho
uviedol, že v týchto chvíľach skúmajú zodpovednosť, ktorú mal vrahov otec, za to, že sa syn k zbraniam dostal.

K problematike zbrane otec pripustil, že bola odobratá v osudný deň z jeho osobného trezoru. Zároveň však poprel, že by sa k nej syn
mohol dostať alebo ju použil na vraždu. „Bola nadštandardne zabezpečená. Kľúče boli v inom trezore. Nejde mi do hlavy, ako by to syn
získal,” tvrdil. (luc)

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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Zľava riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Daňko, viceprezident Policajného zboru Branko Kišš a špeciálny prokurátor Daniel
Lipšic k streľbe na Zámockej. FOTO: TASR/MICHAL SVÍTOK

Autor: Lucia Lauková Bratislava
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ESET Science Award vyhlasovala nadácia po štvrtý raz.

BRATISLAVA. Výnimočnou osobnosťou vedy na Slovensku je profesorka Silvia Pastoreková z Biomedicínskeho centra Slovenskej
akadémie vied. Ocenenie získala za výskum nádorových buniek a toho, ako sa prispôsobujú nepriaznivým podmienkam. Výnimočnou
osobnosťou vedy do 35 rokov sa stal Miroslav Almáši z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
výnimočnou osobnosťou vysokoškolského vzdelávania je Ľubomír Tomáška z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave.

Ocenili mikrobiologičku

V hlasovaní Cena verejnosti 2022 ocenili mikrobiologičku Miroslavu Kačániovú z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

ESET Science Award vyhlasovala nadácia ESET po štvrtýkrát.

Predsedom bol nobelista

Ocenenie je určené pre vedecké a pedagogické osobnosti.

Udeľuje sa za ich vedeckú prácu, aj za prínos v ďalších oblastiach života. Medzi kritériá, na základe ktorých sú ocenení vyberaní, patria
napríklad vedecko-výskumné výsledky, publikácie, ale i popularizácia poznatkov či ohlasy spolupracovníkov a študentov.

Medzinárodnej komisii, ktorá rozhoduje o laureátoch, predsedala tento rok nositeľka Nobelovej ceny, biochemička Ada Yonath.

(sita)

Silvia Pastoreková. FOTO – TASR
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Slovensko Voľby 2022

Výsledky sa nedajú predvídať, ale počet uchádzačov sa môže zmeniť.

Na Slovensku sa o desať dní uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Ide o prvé
spojené voľby, ktoré sú naplánované v jednom termíne, a to v sobotu 29. októbra. Volebné miestnosti sa otvoria o 7.00 hod. vo vyše
2900 obciach v 6010 okrskoch, pričom budú k dispozícii do 20.00 hod.

Zuzana Eliášová z ministerstva vnútra skonštatovala, že komunálne voľby nebudú v piatich obciach z dôvodu nepodania kandidátnych
listín:

„Špecifikom spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov je, že volič môže voliť len v obci svojho
trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz,
ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb.“

V spojených regionálnych voľbách môžu hlasovať aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Podmienkou účasti je dovŕšenie veku 18
rokov najneskôr v deň konania volieb. V prípade, ak si volič vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať žiadosťou o jeho
vydanie alebo potvrdením o občianskom preukaze, ktoré vydáva príslušný orgán Policajného zboru. Svoj hlas budú môcť odovzdať aj
COVID pozitívni voliči.

„Doma bude možné hlasovať do prenosnej alebo do špeciálnej volebnej schránky. Prenosná volebná schránka je určená pre voličov,
ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov. O hlasovanie do špeciálnej volebnej
schránky budú môcť požiadať voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19. Prekážkou práva voliť je zákonom
ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19,“ doplnila Eliášová.

Spojené voľby budú farebne odlíšené / Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Volebné tlačivá budú odlíšené farebne. Občania dostanú dve obálky, konkrétne modrú a hlasovacie lístky s modrými pruhmi pre župné
voľby a bielu obálku a lístky v rovnakej farbe pre komunálne voľby. Spojenie volieb do jedného termínu by malo priniesť vyššiu volebnú
účasť aj úsporu financií, ale môže to spôsobiť väčší chaos nielen občanom, ale aj členom volebných komisií.

Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre Rádio Košice uviedol, že
voliči by si mali vopred pozrieť zoznamy kandidátov a to, o aké posty sa uchádzajú:

„Hlavne v Košiciach, kde bude šesť lístkov, bude potrebné, aby volič dával podstatne väčší pozor, a to z viacerých dôvodov. Viacero
kandidátov môže kandidovať vo viacerých voľbách. Tie čísla, ktoré budú mať pred svojím menom a priezviskom, budú s najväčšou
pravdepodobnosťou rozličné. Je potrebné, aby voliči nepomiešali obálky a hlasovacie lístky a aby sme bielu obálku s bielymi hlasovacími
lístkami nehodili do modrého boxu, ale aby sme ich hodili do správnej schránky.“

Košičania odovzdajú hlas svojim favoritom na post predsedu samosprávneho kraja, krajského, mestského poslanca, primátora, ale aj
starostu mestskej časti a člena miestneho zastupiteľstva. Výsledky volieb sa nedajú predvídať, avšak podľa Onufráka nie je vylúčené, že
niektorý z uchádzačov o funkciu primátora metropoly východu sa vzdá v prospech iného kandidáta:

„My sme aj analytici, analyzujeme, ako to bude, ale ťažko povedať, všetko rozhodnú voliči, ktorí sa rozhodnú 29. októbra, niektorí možno
na poslednú chvíľu. Po tých vyjadreniach, ktoré sú v médiách, tak je vidieť, kto z tých kandidátov má našliapnuté, teda je oproti tým
kandidátom niekde úplne inde ako ostatní kandidáti. Oni si uvedomujú aj to, že naše šance, ak chceme nad niekým zvíťaziť, tak sa
zvyšujú tým, že sa dáme dokopy.“

Účasť vo voľbách je dôležitá, keďže spoločne rozhodneme o budúcnosti mestských častí, obcí, miest aj samosprávnych krajov.
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