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Mám 22 rokov, študujem masmediálnu komunikáciu a som milovníkom filmov, seriálov, hier a popkultúrneho obsahu. Zaujímam sa aj o
technológie, hudbu, módu či šport - celkový rozhľad je u mňa na prvom mieste.

UniCup Prestige League

Finále UniCup Prestige League CS:GO; Zdroj: lancraft.cz

Vo finálovom zápase najlepšieho univerzitného CS:GO proti sebe zabojovali tímy UCM TEDI Bears Indigo a Esport UPJŠ. Podobne ako
počas celej sezóny, tak aj v tomto zápase dominovali študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svojmu súperovi nedali šancu a
po výsledku 2:0 na mapy sa stali víťazmi tohto ročníku UniCup Prestige League.

Na druhom mieste sa po neúspešnom finále umiestnili práve študenti z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bronzová
medaila putuje podobne ako striebro do Košíc, tentokrát však pre tím z Technickej univerzity v Košiciach.

Dva najlepšie tímy si taktiež vybojovali miestenku na československé superfinále, kedy sa postavia v sobotu 21.5. proti dvojici víťazných
tímov českej Esport ligy vysokých škôl. Zápasy budete môcť sledovať aj na live na Twitchi UniCupu.

UniCup Classic League

Finále UniCup Classic League LoL; Zdroj: lancraft.cz

Celkové víťazstvo v League of Legends si po sérii nečakaných víťazstiev odnášajú študenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave,
konkrétne hráči tímu EUBA Esport Blue. Tí vo finálovom zápase zdolali jednoznačne svojho súper ESTUBA 4fun 2:0 na mapy.

Na treťom mieste sa po napínavom zápase o tretie miesto umiestnili študenti z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V svojom súboji
zdolali tím Esport TUKE Hurricane v pomere 2:1 na mapy.

Finále UniCup Classic League CS:GO; Zdroj: lancraft.cz

Svoju jazdu v CS:GO úspešne zakončil tím FEIZ CLAN. Už od začiatku sezóny dominoval v skupinách, nezaváhal ani v play-off a vo
finále jednoznačne porazil tím FIRESTUBA 2:0. Zápas o tretie miesto vyhral tím ICESTUBA, ktorý tak uzatvoril bratislavskú trojicu na
stupni víťazov.

Zdroj: lancraft.cz

ZNAČKY

Autor: Adam Martiš
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Zdolali svojich rivalov z Košíc.

Konečne sme spoznali víťazov šiestej sezóny UniCup Prestige a Classic League v CS:GO. Vyvrcholenie Prestige ligy v LoL bude už
tento víkend, takže ho nesmieš zmeškať!

Vo finálovom zápase najlepšieho univerzitného CS:GO proti sebe zabojovali tímy UCM TEDI Bears Indigo a Esport UPJŠ. Podobne ako
počas celej sezóny, aj v tomto zápase dominovali študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Svojmu súperovi nedali šancu a po výsledku 2:0 na mapy sa stali víťazmi tohto ročníku UniCup Prestige League.

Na druhom mieste sa po neúspešnom finále umiestnili práve študenti z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bronzová
medaila putuje podobne ako striebro do Košíc, tentokrát však pre tím z Technickej univerzity v Košiciach.

Dva najlepšie tímy si taktiež vybojovali miestenku na československé superfinále, kedy sa postavia v sobotu 21. mája proti dvojici
víťazných tímov českej Esport ligy vysokých škôl. Zápasy budeš môcť sledovať aj live na Twitchi UniCupu .

Celkové víťazstvo v League of Legends si po sérii nečakaných víťazstiev odnášajú študenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave,
konkrétne hráči tímu EUBA Esport Blue. Tí vo finálovom zápase zdolali jednoznačne svojho súpera ESTUBA 4fun 2:0.

Na treťom mieste sa po napínavom zápase o tretie miesto umiestnili študenti z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súboji zdolali
tím Esport TUKE Hurricane v pomere 2:1.

Svoju jazdu v CS:GO úspešne zakončil tím FEIZ CLAN. Už od začiatku sezóny dominoval v skupinách, nezaváhal ani v play-off a vo
finále jednoznačne porazil tím FIRESTUBA 2:0. Zápas o tretie miesto vyhral tím ICESTUBA, ktorý tak uzatvoril bratislavskú trojicu na
stupni víťazov.

Tweetni

Kopíruj link

Autor: Mediálne partnerstvo
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" Medzi najväčšie motýle na tohtoročnej výstave patrí druh Attacus atlas. Rozpätie jeho krídel môže dosahovať až 28 centimetrov. "

TASR, dnes 12:24

Na snímke motýľ siproeta stelenes v tropickom skleníku v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach počas 13. ročníka výstavy pod názvom
Motýle exotických trópov. Foto: TASR - František Iván

Dokopy tisíce motýľov si môže verejnosť postupne pozrieť v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach,
kde v stredu otvorili 13. ročník výstavy s názvom Motýle exotických trópov. Tradičnú motýliu šou obnovili po dvojročnej prestávke
súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu. Sprístupnená bude do 3. júla v časoch od 9.00 do 17.00 h. TASR o tom informovala
hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Na výstavu objednali viac ako 4800 kukiel, ktoré budú doručené v rôznych termínoch. "Z hľadiska druhovej pestrosti pôjde približne o 100
druhov z ponuky nášho dodávateľa, pričom okrem najpočetnejších motýľov z rodu Caligo, Morpho, Siproeta, alebo Battus, ktoré sú
opakovane dodávané v počtoch nad 50 kusov týždenne, sa nájdu aj také, ktoré sú dodávané v malých počtoch, alebo dokonca ako
jednotlivé exempláre," vysvetlil vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry botanickej záhrady Robert Gregorek s tým, že život
jednotlivých motýľov v dospelom štádiu svojho vývoja v niektorých prípadoch trvá len niekoľko dní.

Na snímke motýľ vidlochvost v tropickom skleníku v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach počas 13. ročníka výstavy pod názvom Motýle
exotických trópov. Foto: TASR - František Iván

Objednané kukly motýľov sa budú priebežne liahnuť v pripravených liahňach, v ktorých návštevníci priamo uvidia zrod dospelých
jedincov.

Medzi najväčšie motýle na tohtoročnej výstave patrí druh Attacus atlas. Rozpätie jeho krídel môže dosahovať až 28 centimetrov.
"Mnohým jedincom sa pri vhodných podmienkach v skleníku podarí spáriť a naklásť vajíčka, z ktorých sa vyliahnu larvy, nenásytné
húsenice. Zvyčajne sa špecializujú na určité druhy rastlín, preto sme pre nich pripravili aj živné rastliny," doplnil vedúci Oddelenia
zoológie a ochrany rastlín Martin Suvák.

Vo vestibule botanickej záhrady budú zároveň vystavovať preparovaný hmyz, zbierku doplnia aj živými tropickými bezstavovcami.

PREČÍTAJTE SI AJ:

Autor: TASR
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UniCup pozná tohtročných víťazov (Zdroj: Tlačová správa/L'ancraft)

#Univerzitná liga UniCup má za sebou poriadne napínavé finále. Tímy bojovali skutočne vyrovnane a my sme sa získali mená
tohtoročných víťazov obľúbenej e-športovej ligy. Aby ti nič neušlo, všetko sme pre teba spísali.

UniCup Prestige League

Vo finálovom zápase najlepšieho univerzitného CS:GO proti sebe zabojovali tímy UCM TEDI Bears Indigo a Esport UPJŠ. Podobne ako
počas celej sezóny, tak aj v tomto zápase dominovali študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svojmu súperovi nedali šancu a
po výsledku 2:0 na mapy sa stali víťazmi tohto ročníku UniCup Prestige League.

Na druhom mieste sa po neúspešnom finále umiestnili práve študenti z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bronzová
medaila putuje podobne ako striebro do Košíc, tentokrát však pre tím z Technickej univerzity v Košiciach.

Dva najlepšie tímy si taktiež vybojovali miestenku na československé superfinále, kedy sa postavia v sobotu 21.5. proti dvojici víťazných
tímov českej Esport ligy vysokých škôl. Zápasy budete môcť sledovať aj na live na Twitchi UniCupu.

UniCup pozná tohtročných víťazov (Zdroj: Tlačová správa/L’ancraft)

UniCup Classic League

Celkové víťazstvo v League of Legends si po sérii nečakaných víťazstiev odnášajú študenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave,
konkrétne hráči tímu EUBA Esport Blue. Tí vo finálovom zápase zdolali jednoznačne svojho súper ESTUBA 4fun 2:0 na mapy.

Na treťom mieste sa po napínavom zápase o tretie miesto umiestnili študenti z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V svojom súboji
zdolali tím Esport TUKE Hurricane v pomere 2:1 na mapy.

Svoju jazdu v CS:GO úspešne zakončil tím FEIZ CLAN. Už od začiatku sezóny dominoval v skupinách, nezaváhal ani v play-off a vo
finále jednoznačne porazil tím FIRESTUBA 2:0. Zápas o tretie miesto vyhral tím ICESTUBA, ktorý tak uzatvoril bratislavskú trojicu na
stupni víťazov.

Čaká ťa tento rok maturita? Uč sa s naším maturitným podcastom Schooltag!

Zdroj: Tlačová správa/L'ancraft

Autor: #Laura || Design | | kennymax | , Coding | | Webikon || Webikon.sk
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Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik vôbec prvýkrát obšírnejšie vypovedal a odpovedal na otázky Najvyššieho súdu. Zároveň tým
urobil aj chybu, ktorá ho môže pri posudzovaní viny dostihnúť.

Prekvapenie Igora Matoviča so Slovnaftom nemusí priniesť zďaleka také peniaze, ako šéf OĽaNO odhadol. Predseda SaS Richard Sulík
odmieta zvyšovanie daní a ustúpi, iba ak sa vybratá daň použije na zníženie iných daní.

Vranov nad Topľou má novú školskú športovú halu. Aréna PKO však nie je parkom kultúry a oddychu, ako by ste sa mohli domnievať. Je
halou Petra Pellegriniho, Borisa Kollára a Stanislava Obického, nezaradeného poslanca z Vranova. Čo nám prípad z východu hovorí o
fungovaní Slovenska? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate: Nachytali ho, došlo k hádke. Kováčik trvá na nevine a zmenil stratégiu Matovičov nápad zdaniť ruskú ropu
je ohrozený. SaS chystá veto, kladie si podmienku Plnil som len rozkazy. Ako súdiť vojakov, ktorí zabíjali na Ukrajine Slovensko zaplatilo
v eurách, vypnutie plynu nie je na stole Slovákov poráža na šampionáte ich nemohúcnosť. Je už dôvod na paniku? Prvýkrát priamo
pozorovali mŕtvy kužeľ v urýchľovači častíc. Na výskume robia aj Slováci

Lišiak: Ak si v piatok kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený časopis Lišiak. Lúštite krížovky, osemsmerovky a iné
hlavolamy a vyhrajte až 380 eur. SME na celý víkend spolu s časopisom Lišiak stojí len 1,50 eur.

Nachytali ho, došlo k hádke. Kováčik trvá na nevine a zmenil stratégiu Obvinený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik na
Najvyššom súde. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Odvolania na Najvyššom súde bežne vybavia za dve či tri hodiny. V prípade Dušana Kováčika však nie je isté, či verdikt padne do konca
druhého pojednávacieho dňa.

Prvý deň prekvapil hneď niekoľkokrát. Bývalý špeciálny prokurátor vôbec prvýkrát obšírnejšie vypovedal a odpovedal na otázky súdu.
Zároveň tým urobil aj chybu, ktorá ho môže pri posudzovaní viny dostihnúť.

Tvrdil totiž, že si nepamätá ani na veci, na ktoré si podrobnejšie pamätal v októbri 2020 pri výsluchu na polícii krátko po zadržaní.

Na Kováčikovi už badať, že si uvedomuje riziko straty slobody, ale aj majetku. Prvostupňový súd ho uznal za vinného zo spolupráce s
mafiánskou skupinou takáčovcov a v septembri odsúdil na štrnásť rokov a prepadnutie majetku.

Kováčik tentoraz zmenil stratégiu. Vypovedal a sudcom Najvyššieho súdu sa snažil vysvetliť aj to, prečo dosiaľ mlčal. "Bolo to vyvolané
obrovskou neobjektívnosťou až zaujatosťou OČTK voči mojej osobe, ale najmä zaujatosťou sudkyne (Pamely Záleskej)," začínal Kováčik
zmierlivo svoju reč na Najvyššom súde.

Senátu opakovane naznačoval, že doň vkladá vyššiu dôveru. S jednou výnimkou. V senáte, ktorý vedie sudca Peter Štift a sedí sudca
Martin Bargel, ho zneistil tretí člen – sudca Peter Hatala.

Prečo je súd s Kováčikom prelomový: Dušan Kováčik je symbol, prelomový prípad, ale aj hrozba, ak by začal rozprávať. Tak o bývalom
špeciálnom prokurátorovi hovorila skupinka okolo Roberta Fica na odpočúvanej chate. Bývalý vyšetrovatelia zase na Kováčika spomínajú
ako na človeka, ktorý sabotoval ich prácu. Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí, aké postavanie mal Dušan Kováčik a aký je
význam jeho trestného stíhania. Matovičov nápad zdaniť ruskú ropu je ohrozený. SaS chystá veto, kladie si podmienku Minister
hospodárstva Richard Sulík na rokovaní vlády. (zdroj: TASR)

Najskôr tajomne hovoril o chystanom prekvapení. Potom líder OĽaNO Igor Matovič svoj nápad mimoriadne zdaniť ruskú ropu verejnosti
predstavil ako "špeciálnu daň, ktorú zatiaľ nezaviedla žiadna krajina Európskej únie".

Podobný slovník, ako je Slovensko priekopníkom opatrení, používal pri svojich nápadoch už v minulosti. Napríklad pri plošnom testovaní
antigénovými testami počas pandémie koronavírusu, ktoré Matovič nazýval "atómovou bombou" a stálo podľa odhadov pol miliardy eur.

Návrh na zdanenie ruskej ropy sa už aj v bez toho vypätej atmosfére okolo presadzovania balíčka opatrení proti zdražovaniu stal ďalším
dôvodom na nezhody medzi OĽaNO a SaS.

Strana Richarda Sulíka stále hrozí, že návrh na zdanenie rafinérie Slovnaft v parlamente zablokuje, aby o ňom viac koaliční partneri
nemohli rokovať. A to tak, že si pri prerokúvaní návrhu uplatní veto. Ak by veto SaS ostatné koaličné strany nerešpektovali, Sulík už skôr
hrozil tým, že sa prestane riadiť koaličnou zmluvou.

https://monitora.sk/
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Sulík je presvedčený, že zdanenie rafinérie bude viesť k zvyšovaniu cien palív. SaS si vie daň predstaviť, iba ak vybraté peniaze štát
použije na zníženie iných daní. "Napríklad na zníženie DPH na palivá. Napríklad na spotrebnú daň na naftu a na benzín," navrhuje Sulík.
Rokovať o tom bude ešte s ostatnými koaličnými stranami a na dnes pripraví pozmeňujúci návrh.

Jednorazová pomoc by nestačila: Šéf SaS Richard Sulík za balíček pomoci proti zdražovaniu od Igora Matoviča pohrozil aj vypovedaním
koaličnej zmluvy. Ekonóm Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž však nápad, aby peniaze štátu dostali rodiny, a nie napríklad
dôchodcovia, nepovažuje za zlý. Nech múdrejší ustúpi: Budúcnosť „prorodinných“ opatrení ministra financií zostáva aj po štvrtku
utajovanou skutočnosťou. Z gestikulácie Sulíka sa však javí o čosi pravdepodobnejšie, že obe vetá, ktorými hrozí, pustí k vode. Prečo by
presúval veto do parlamentu, ak mohlo padnúť už na vláde? Pýta sa Peter Schutz. Premiér nerobí prácu, za ktorú ho platíme: Za
personálne obsadenie a výkon tohto kolektívu je zodpovedný predseda vlády, je teda jeho povinnosťou (trikrát podčiarknuté) riadiť vládu
tak, aby jej pôsobenie v občanoch jednostaj nevyvolávalo pocit hanby, píše Peter Tkačenko. Kto tu upratuje štát: Máme tu nie skryté,
kamuflované a paralelné, ale celkom očividné porušovanie pravidiel Igorom Matovičom a jeho hnutím. Keď mu pripomenieme, že by sa
azda tiež mohol vmestiť do písaných aj nepísaných medzí, príde mokrá handra cez tvár, či si prajeme Fica alebo Pellegriniho. Čo sa už
veľmi začína podobať vydieraniu a zastrašovaniu, píše Zuzana Kepplová. V krátkosti z domova: Žaloby na Mazureka a Uhríka: Milan
Mazurek z extrémistickej strany Republika ho nepriamo spojil so smrťou chlapca, ktorého lekárka odmietla ošetriť preto, lebo jeho matka
nebola zaočkovaná. Šéf Republiky Milan Uhrík ho zase obvinil z toho, že za angažovanie sa počas covidu dostal od Borisa Kollára
28-tisíc eur. Lekár Peter Sabaka sa preto rozhodol na obidvoch politikov podať žaloby. Štrajková pohotovosť samospráv: Združenie miest
a obcí Slovenska vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Obce a mestá vyzvalo, aby prerušili či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi
štátnej správy, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo štátu, či
symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili
262 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 746 testov. V nemocniciach aktuálne leží 264 pacientov, pribudli aj štyri obete ochorenia
Covid-19. Plnil som len rozkazy. Ako súdiť vojakov, ktorí zabíjali na Ukrajine Ruský vojak Vadim Šišimarin zastrelil civilistu, teraz mu
hrozí doživotie. (zdroj: TASR/AP)

Starší muž akurát tlačil bicykel neďaleko svojho domu v ostreľovanej obci Čupahivka v Sumskej oblasti a telefonoval, keď ho zastrelil
ruský vojak.

Bol to štvrtý deň ruského útoku na Ukrajinu a civilistu zabil 21-ročný Vadim Šišimarin, tankista, ktorý sa práve na ukradnutom aute po
prestrelke snažil s ostatnými ruskými vojakmi odviezť zranených kolegov. Muža Šišimarin zastrelil na príkaz svojho kolegu preto, aby
neprezradil ukrajinskej armáde pozície ruských vojakov.

Teraz je prvým vojakom, ktorého ukrajinské súdy môžu poslať do väzenia za vojnové zločiny. Prokuratúra žiada jeho doživotie.
Podobných procesov už Ukrajina chystá stovky. Súdny proces tiež otvoril diskusiu, koho vlastne za inváziu na Ukrajinu súdiť – či aj
obyčajných vojakov, veliteľov alebo politikov zodpovedných za samotnú vojnu.

"Stíhanie takýchto ľudí je právne aj eticky v poriadku. Právne všetky jednotky podliehajú medzinárodnému humanitárnemu právu a
'zákonom vojny' – a aj ten najnižšie postavený vojak v armáde by mal vedieť, že aj pre nich je nelegálne mučiť, znásilňovať či popravovať
väzňov," vraví pre SME Andrew Stroehlein, riaditeľ mediálnej sekcie Human Rights Watch pre Európu.

V krátkosti z Ukrajiny: Ukrajinský spravodaj: Medzinárodný výbor Červeného kríža oznámil, že jeho pracovníci začali v utorok registrovať
vojnových zajatcov z Azovstaľa. Organizácia uviedla, že doteraz zaregistrovala stovky z nich, ale nešpecifikovala, kde sa nachádzajú.
Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Smrť za „pokus o terorizmus“: Bielorusko je jedinou krajinou v
Európe, ktorá dosiaľ nezrušila trest smrti. Naopak, diktatúra Alexandra Lukašenka rozširuje zoznam zločinov, za ktoré môžu páchatelia
najprísnejší trest dostať. Po novom bude smrť hroziť aj všetkým obžalovaným z „pokusu o terorizmus“. Kritický plukovník už hovorí inak:
Ruský armádny plukovník v zálohe Michail Chodarionok, ktorý v pondelok v ruskej štátnej televízii Rossija-1 kritizoval nepriaznivý priebeh
ruských vojenských operácií na Ukrajine, v stredu verejne zmenil svoj názor. Podľa jeho slov bude ukrajinská armáda z nadchádzajúcich
plánov ruskej armády nemilo prekvapená. Zelenskyj predĺžil stanné právo: Prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal dekréty, ktorými
predĺžil stanné právo a všeobecnú mobilizáciu o ďalších 90 dní. Dekréty nadobudnú účinnosť 25. mája. Schváliť ich ešte musí parlament
nadpolovičnou väčšinou. Zelenskyj prvýkrát vyhlásil stanné právo 24. februára po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Ruské "zázračné
zbrane": Rusko podľa slov vicepremiéra Jurija Borisova nasadilo laserové zbrane, ktoré sa používajú na likvidáciu dronov. Podľa
ukrajinského prezidenta takéto vyhlásenia svedčia o úplnom krachu invázie, ktorý núti Moskvu k tvrdeniam o nasadení nových zbraní.
Prirovnal pritom počínanie Kremľa k propagande hitlerovského Nemecka, ktorá v posledných rokoch druhej svetovej vojny sľubovala tzv.
"wunderwaffe". Zo zahraničných webov: The New York Times: Mali by sme to povedať. Rusko je fašistické The Economist: Putinova šou:
Ako sa Rusom javí vojna na Ukrajine Vanity Fair: „Nikdy nebudeme rovnakí“: Guľky a zaviazané oči v obliehanom ukrajinskom meste
Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME

⚔️ Ukrajinský spravodaj o dôležitých udalostiach vojny. Odoberať >

✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

ᾑ� Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >
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Ὂ� Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať >

� Denný newsletter Korzára. Odoberať >

Slovensko zaplatilo v eurách, vypnutie plynu nie je na stole Plynovod vo Veľkých Kapušanoch. (zdroj: TASR)

Vladimir Putin dekrétom z konca marca žiadal odberateľov z "nepriateľských krajín", uplatňujúcich voči Rusku sankcie (medzi nimi aj
Slovensko), aby mali na zaplatenie faktúr za ruský plyn zriadený nielen eurový (dolárový účet) v Gazprombanke, ale aj rubľový účet.
Ohľadom dekrétu bolo veľa rozruchu a nejasných informácií.

V marci preto Slovensko využilo stratégiu, v ktorej zaplatilo o tri týždne skôr ako podľa zmluvy malo, čím sme získali jeden a pol mesiaca
na prípravu ďalšieho postupu.

Vláda Eduarda Hegera vtedy avizovala, že zaplatí za plyn tak isto ako ostatné krajiny Európskej únie.

Deň D, kedy má ďalšia platba za plyn doraziť, je 20. máj. Minister hospodárstva Richard Sulík tento týždeň avizoval, že Slovensko zaplatí
za plyn v eurách na euroúčet do Gazprombanky, kde budú eurá prekonvertované na ruble, ktoré banka pošle ďalej do Gazpromu.

V krátkosti z ekonomiky: Beljajev sa držal Mečiara i Fica: Ak by ste podnikateľa Alexeja Beljajeva hľadali podľa adresy, ktorú má
zapísanú v obchodnom registri, prišli by ste k obyčajnému paneláku v bratislavskej Petržalke. Neznalý človek by mohol nadobudnúť
dojem, že má do činenia s nenáročným a v podstate skromným biznismenom. Opak je pravdou. Podozrivý výber šéfa Lesov: Výberová
komisia odporučila ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi vymenovať za nového šéfa Lesov SR Jána Marhefku. Ten nedávno
skončil na poste riaditeľa štátnych lesov TANAPu po tom, čo jeho miesto zaniklo v rámci prvého kroku reformy národných parkov. Krátko
predtým podpísal kolektívnu zmluvu, na základe ktorej chce teraz 60-tisícové odstupné. Schválili zmeny v eurofondoch: Vládny návrh
novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov umožní navýšiť príspevky pri schválených
národných projektoch financovaných zo zdrojov EÚ aj pri dopytových výzvach. Poslanci odsúhlasili zmeny v rámci zrýchleného
rokovania. Dôvodom je výrazný rast cien stavebných materiálov. Slovákov poráža na šampionáte ich nemohúcnosť. Je už dôvod na
paniku? Kapitán slovenských hokejistov Tomáš Tatar po prehre so Švajčiarmi. (zdroj: TASR)

Hra v početnej výhode v podaní slovenského tímu sa rozoberá takmer na každom veľkom turnaji. Na MS 2021 v Rige využili Slováci z 20
presiloviek tri a v tímovej štatistike boli na dvanástej priečke. Zúfalo si v presilovke počínali na zimnej olympiáde v Pekingu, kde zo 16
možností strelili jeden gól a boli poslední (a napriek tomu získali bronz).

V Helsinkách majú zatiaľ bilanciu 17 presiloviek, dva góly a horšie sú na tom už iba Briti a Kazaši.

Proti Švajčiarom hrali Slováci lepšie v rovnovážnom stave, ako keď mali na ľade viac hráčov než súper. V prvej presilovke dokonca
rýchlo inkasovali. Ani v ďalších si až na zopár momentov nedokázali vytvoriť súvislý nápor a gólové šance.

Nemohúcnosť Ramsayho tímu podčiarkli dve presilovky piatich proti trom, najmä druhá, ktorá trvala dve minúty. Hrali ich staticky, bez
myšlienky, bez streľby na bránku.

"Keď hráme presilovku piatich proti trom, musíme mať v každom súboji o dvoch hráčov viac. A keď hráme klasickú presilovku, tak
musíme mať v každom súboji o jedného hráča viac. Ale keď vidím, že sa dvaja naši hráči pozerajú na spoluhráča, ako bojuje proti dvom
hráčom súpera, to je absurdné a veľmi ma to vytáča," komentoval v štúdiu RTVS bývalý obranca a dnes expert Boris Valábik.

Ďalšie športové správy

⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Prvýkrát priamo pozorovali mŕtvy kužeľ v urýchľovači častíc. Na výskume robia aj Slováci Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Na jednom z detektorov Veľkého hadrónového urýchľovača sa podaril významný objav v časticovej fyzike. A podieľali sa na ňom aj
slovenskí vedci. Prvýkrát vedci pozorovali jav, ktorý im poskytuje možnosť priamo merať hmotnosť jedinej elementárnej častice zvanej
kvark.

"Nikto pred nami to nedokázal," vysvetľuje pre denník SME experimentálny časticový fyzik Marek Bombara z Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Je jedným zo spoluautorov novej štúdie zverejnenej v Nature, ktorá opisuje pozorovania.

Bombara pre SME vysvetlil podstatu pozorovaní aj úlohu Slovákov na experimente.

Nové pozorovania pochádzajú z experimentu ALICE a rovnomenného detektora, ktorý sa nachádza zhruba šesťdesiat metrov pod
Zemou. V detektore vedci skúmajú dva druhy elementárnych častíc - kvarky a gluóny. Sú to častice ktoré spolu viaže silná sila. Kvarky a
gluóny sú základnými stavebným materiálom protónov, neutrónov a ďalších stoviek častíc zvaných hadróny.

https://monitora.sk/
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V krátkosti z vedy a techniky: Slovenka vyhrala súťaž NASA: Petra Galuščáková sa prvýkrát prihlásila do súťaže mimo svojho
zamestnania v akademickej sfére a hneď vyhrala jednu z cien. Navrhla projekt pre NASA, ktorý im môže pomôcť predvídať riziká spojené
nielen s cestami do vesmíru. "Je reálne, že ho využijú," hovorí výskumníčka z univerzity Grenoble-Alpes v rozhovore pre denník SME.
Zmeny klímy na Antarktíde: Klimatológ Kamil Láska stál pred dvomi rokmi vo februári na ľadovci antarktického ostrova Jamesa Rossa.
Bolo 15 stupňov a okolo neho vial teplý vzduch. Ľadový kontinent navštívil už štrnásťkrát. Z poslednej vedeckej expedície sa vrátil v
marci 2022. V rozhovore porozprával o živote na antarktickej stanici, aj o tom, aké dopady zmeny klímy vidno v jej okolí. Oceány
zaznamenali najvýraznejšie extrémy: Svetové oceány vlani dosiahli najteplejšiu a najkyslejšiu úroveň v histórii, oznámila Svetová
meteorologická organizácia. Predstavitelia Organizácie Spojených národov zasa varujú, že prebiehajúca rusko-ukrajinská vojna ohrozuje
globálne klimatické záväzky. Podcasty SME Ľudskosť: Terapeutka Jana Ashford vysvetľuje, ako si nájsť terapiu, ktorá funguje Index:
Aquaparky áno, zdroj energie veľmi nie. Geotermálu bráni aj byrokracia Karikatúra Junácka pasovačka. (zdroj: Sliacky)Recept dňa Mak a
ovocie k sebe v koláčoch pasujú. (zdroj: Adobe Stock)

Vyskúšajte recepty na chutné makové zákusky s ovocím aj bez neho.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.

Autor: Michal Deliman
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VIDEO: Sú ich TISÍCE! Motýlia šou sa po dvoch rokoch vrátila do Botanickej záhrady  
  20. 5. 2022, 0:00, Zdroj: kosice.dnes24.sk , Vydavateľ: internet.sk, a. s., Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 5 154 GRP: 0,11 OTS: 0,00 AVE: 347 Eur 

Objednané kukly motýľov sa budú priebežne liahnuť v pripravených liahňach, v ktorých návštevníci priamo uvidia zrod dospelých
jedincov.

Zdroj: TASR

Dokopy tisíce motýľov si môže verejnosť postupne pozrieť v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach,
kde v stredu otvorili 13. ročník výstavy s názvom Motýle exotických trópov.

Tradičnú motýliu šou obnovili po dvojročnej prestávke súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu. Sprístupnená bude do 3. júla v
časoch od 9.00 do 17.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Tisíce kukiel

Na výstavu objednali viac ako 4800 kukiel, ktoré budú doručené v rôznych termínoch. „Z hľadiska druhovej pestrosti pôjde približne o 100
druhov z ponuky nášho dodávateľa, pričom okrem najpočetnejších motýľov z rodu Caligo, Morpho, Siproeta, alebo Battus, ktoré sú
opakovane dodávané v počtoch nad 50 kusov týždenne, sa nájdu aj také, ktoré sú dodávané v malých počtoch, alebo dokonca ako
jednotlivé exempláre,“ vysvetlil vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry botanickej záhrady Robert Gregorek s tým, že život
jednotlivých motýľov v dospelom štádiu svojho vývoja v niektorých prípadoch trvá len niekoľko dní.

Objednané kukly motýľov sa budú priebežne liahnuť v pripravených liahňach, v ktorých návštevníci priamo uvidia zrod dospelých
jedincov.

28-centimetrové krídla

Medzi najväčšie motýle na tohtoročnej výstave patrí druh Attacus atlas. Rozpätie jeho krídel môže dosahovať až 28 centimetrov.

„Mnohým jedincom sa pri vhodných podmienkach v skleníku podarí spáriť a naklásť vajíčka, z ktorých sa vyliahnu larvy, nenásytné
húsenice. Zvyčajne sa špecializujú na určité druhy rastlín, preto sme pre nich pripravili aj živné rastliny,“ doplnil vedúci Oddelenia
zoológie a ochrany rastlín Martin Suvák.

Vo vestibule botanickej záhrady budú zároveň vystavovať preparovaný hmyz, zbierku doplnia aj živými tropickými bezstavovcami.

8

Galéria

Zdroj: TASR/František Iván

Zdroj: TASR

Autor: Global24 s.r.o.
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Monitora s. r. o. | monitora.sk 31

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 32

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 33

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 34

Otvorenie Pohyblivej krajiny + Musica Iuvenalis + KubboSelect  
  20. 5. 2022, 1:00, Zdroj: kamdomesta.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 1 882 GRP: 0,04 OTS: 0,00 AVE: 299 Eur 

Košice, Východoslovenská galéria

Piatok 20.05.2022, 18:00

V Pohyblivej krajine sme stihli mať už workshop, bábkové divadlo aj koncert a to ešte skôr, než sme ju vôbec oficiálne otvorili!

To urobíme už tento piatok o 18:00 za účasti spolutvorcov projektu - laboratória architektúry krajiny LABAKu a kolektívu Spolka+. Zahrá
nám k tomu sláčikový orchester Musica Iuvenalis pod vedením Igora Dohoviča a vínko zabezpečí KubboSelect.

Pohyblivá krajina je oázou pokoja. Môžete v nej vnímať umenie, pozorovať rastliny, či načerpať novú energiu. Stáva sa súčasťou
mestskej fauny a flóry.

Vybrané stromy, kry a trvalky sú jedinečné svojím vegetačným cyklom, spôsobom kvitnutia, ale aj štruktúrou a farebnosťou listov. Ich
krása a zdravie si vyžadujú rôznorodú a celoročnú starostlivosť. O pohyblivú krajinu sa budeme spoločne starať my, zamestnanci a
zamestnankyne galérie.

Na projekte s nami spolupracovalo Laboratórium architektúry krajiny LABAK a kolektív Spolka+. Za konzultácie ďakujeme Botanickej
záhrade UPJŠ v Košiciach.

Podujatie, ktoré usporadúva Východoslovenská galéria

Miesto konania

20. 05. 2022 Piatok 18:00 Košice Východoslovenská galéria

20. 05. 2022 Piatok 18:00

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/775705219/5a18c7da21a68d297c5a?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTU2MjAyNDQsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Nzc1NzA1MjE5LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.qfC_R5z38H13W_k6zGCqHHOgXdA3TixjoSPBW7Vn2NU
https://kamdomesta.sk/otvorenie-pohyblivej-krajiny-musica-iuvenalis-kubboselect
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