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[strojový prepis] … sedem hodín. Čas na správy rádia Košice. Ju na východnom Slovensku študujú stovky Ukrajincov, ktorým podali
pomocnú ruku aj vysoké školy. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach im okrem iného vypláca sociálne štipendium, a to buď
jednorazovo, alebo pravidelne. Tomáš dáva čom pre rádio Košice uviedol, že organizujú zbierky šatstva a trvanlivých potravín…
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O práci aj o súkromí hovoríme s členkou Klubu slovenských poľovníčok JANOU STAŠOVOU.

PR Kto vás priviedol k poľovníctvu?

Bol to otec, ktorý nás s bratom brával do lesa, na posedy, na brigády, neskôr aj na spoločné poľovačky a strelnicu. Má neskutočné
vedomosti a skúsenosti. K poľovníctvu otca priviedol jeho strýko, ktorý razil teóriu, že nie si poľovníkom, keď máš poľovný lístok a zbraň,
ale keď poznáš svoj revír, zver, prírodu a rozumieš jej. Poľovníctvo vnímam ako prirodzenú súčasť svojho života. U nás je žienok
poľovníčok ako šafranu. Náhodne som sa však dozvedela o Klube slovenských poľovníčok a som veľmi rada, že ma prijali medzi seba.
Spoznala som mnohé dnes už priateľky a aj vďaka nim získavam „ženský pohľad“ na poľovníctvo.

PR Ktoré aktivity popri osvetovej práci s deťmi a mládežou preferujete?

Som veľkým fanúšikom poľovníckych zvykov a tradícií. Fascinuje ma poznávať ich na Slovensku aj v zahraničí. Na svojich cestách
zbieram, zapisujem si a fotím inakosti. Raz o tom možno napíšem knižku. Napríklad pravoslávni veriaci majú patróna poľovníkov svätého
Trifana, ktorého slávia 14. februára… Tu spomeniem, že som sa narodila 3. novembra, práve na Deň svätého Huberta, sviatok
poľovníkov. Vo všetkom je symbolika.

PR Čomu sa venujete profesionálne?

Pred štyrmi rokmi som založila cestovnú kanceláriu pre poľovníkov a rybárov. Práca je mi zároveň koníčkom. Precestovala som mnohé
krajiny, videla a zažila som dobrodružstvá, o ktorých sa dá rozprávať celé hodiny. Vďaka tomu spoznávam úžasných ľudí a mám veľa
priateľov poľovníkov po celom svete. Samozrejme, keď som na poľovačke s klientmi, je to skôr práca. O to viac vychutnávam chvíle u
nás na posede, keď v úplnom tichu počujem svoj dych a vnímam dianie naokolo. Napĺňa ma to energiou a radosťou. Nestalo sa mi, že by
som sa na poľovačke aj nezasmiala, vždy sa prihodí čosi úsmevné. Je to dokonalé prečistenie mysle.

PR Aké máte ďalšie hobby?

V zime skialpinizmus, v lete všetky pohybové aktivity. Som veľký psičkár, v súčasnosti mám borderskú kóliu, ale snívam aj o slovenskom
hrubosrstom stavačovi. Potrpím si na dobré jedlá, nie však v ponímaní ísť do reštaurácie. Všade, kde som bola, snažila som sa ochutnať
to ich domáce, tradičné, poľovnícke, najlepšie uvarené domácou paňou alebo pánom... Už sa teším, ako nám prezidentka klubu Sonička
navarí špecialitu z kuchárskej knihy, ktorú nedávno vydala.

PR Poľovali ste v treskúcej zime na Sibíri, pozorovali tury v Dagestane či kamzíky v Slovinsku. Máte špeciálny zážitok?

Je ich veľa, ale spomeniem aspoň jeden z nášho revíru Janík, ktorý obhospodaruje PZ Hubertus. Čakali sme na jazveca už asi druhý
týždeň. Najprv sme chceli odpozorovať jeho zvyky, kedy a kadiaľ chodí. Bolo to v čase jelenej ruje. Keď sa pán jazvec v obvyklej
večernej hodine vybral na obchôdzku, zrazu priamo pod naším posedom zaručal jeleň a prehnalo sa stádo jeleníc, až ma zdvihlo zo
sedačky. No pán jazvec ako na križovatke počkal, rozhliadol sa a pokojne si šiel po svojej obvyklej ceste. Bol to neuveriteľný zážitok!

(Viac na www.polovnictvoarybarstvo.sk)

Slávnostný vstup do radov poľovníkov, pasovanie za poľovníka. Na Kriváni Z poľovačky na Sibíri

FOTO: ARCHÍV JANY STAŠOVEJ

Autor: MÁRIA INŠTITORISOVÁ Mgr. Jana Stašová sa narodila v Košiciach, kde aj žije. Je absolventka UPJŠ, založila cestovnú
kanceláriu pre poľovníkov a rybárov.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/720256774/d9aada6343baf57cc4fb?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTA2MDgwMzMsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzIwMjU2Nzc0LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.9Ee2K0mahgnl-dRdEnffk9pUAzPAumtU3h58hc16_mo
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/14438819-2ed3e733cc8fe64620e5/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 5

Kapacity internátov sú často plné, utečenci na nich zostávajú aj dlhodobejšie  
  22. 3. 2022, 19:00, Zdroj: aktuality.sk , Vydavateľ: Ringier Axel Springer Media s.r.o., Autor: Monika Vatrálová, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 849 714 GRP: 18,88 OTS: 0,19 AVE: 2488 Eur 

Ako dlho budú môcť vojnoví utečenci žiť na internátoch zatiaľ nevedno.

Internáty už pre utečencov nie sú len útočiskom na pár dní, mnohí sa na nich ubytovali aj dlhodobejšie. Podľa ministerstva školstva
poskytli vysokoškolské študentské domovy prístrešie zhruba tisíc ľuďom. Ďalšie miesta sú na stredoškolských internátoch .

Kým niektoré univerzity mohli poskytnúť len pár izieb, iné majú vo svojich priestoroch aj stovky utečencov. Často pritom ubytúvajú
rodinných príslušníkov ukrajinských študentov. Kapacity väčšiny oslovených univerzít sú však už úplne plné.

Na začiatku potrebovali utečenci nocľah na pár dní a presunuli sa ďalej: či už ďalej na západ Európy alebo na iné ubytovanie. Teraz však
mnohí nemajú kam ísť a zostávajú práve na internátnych izbách.

Oslovené univerzity momentálne dĺžku ich pobytu neobmedzujú. Je však otázne, ako sa bude vyvíjať ďalšia situácia.

Plné kapacity

Plné kapacity sú napríklad na internátoch Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) či na internáte Družba Univerzity Komenského. Tie
poskytli utečencom stovky miest.

„Na internátoch TUKE býva momentálne 290 odídencov. Celkovo sme doteraz poskytli ubytovanie asi 600 odídencom,“ uviedol prorektor
pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer.

Technická univezita pritom poskytuje ubytovanie aj vlastným ukrajinským študentov. Tých má dovedna 1850.

„Ak sa uvoľnia ďalšie ubytovacie kapacity, budú využité pre budúcich študentov TUKE z Ukrajiny,“ uviedla univerzita. Otázkou, ako dlho
budú môcť utečenci zostať na internáte, sa zatiaľ nezaoberali.

Dve stovky miest sa rýchlo zaplnili aj na jednom z internátov v našom hlavnom meste, na Družbe.

„Zvyčajne ide o matky s deťmi, ktoré k nám prišli a zatiaľ nemajú kam ísť. Keďže ide o príbuzných našich študentov, zostávajú aj kvôli
nim,“ spresňuje hovorkyňa Univerzity Komenského Lenka Miller. Dodala, že utečenci z Ukrajiny bývajú aj vo výcvikovom zariadení
Modra-Harmónia, kde evidujú 70 ľudí.

Ani Univerzita Komenského zatiaľ kapacity pre Ukrajincov časovo neobmedzila.

Majú dosť študentov

Slovenská technická univerzita (STU) na študentských domovoch ubytovala len niekoľko študentov z ukrajinských univerzít, ktorí by
chceli pokračovať v štúdiu práve u nich. V Účelovom zariadení STU v Gabčíkove je však ubytovaných 677 utečencov, medzi nimi 279
detí. Počty sa stále menia, lebo niektorí prichádzajú len na pár nocí.

Niektoré internáty sú jednoducho plné vlastných študentov, a tak nemôžu prijať ďalších obyvateľov. Takou je aj Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre. Trnavská univerzita zase poskytuje aspoň hosťovské izby a iné ubytovacie zariadenie, kde je 47 ľudí.

„Ekonomická univerzita v Bratislave začala poskytovať ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny ako pomoc študentom z Ukrajiny, ako aj na
základe požiadavky MV SR. Univerzita vyčlenila na tento účel 60 lôžok, kde doteraz poskytla krátkodobé ubytovanie 226 utečencom
(väčšina sa zdržala 2 až 3 dni),“ uvádza Miroslav Horňák z centra komunikácie Ekonomickej univerzity s tým, že momentálne je tam
ubytovaných 58 utečencov.

Pripravujú miesta

Žilinská univerzita má momentálne na svojich internátoch 209 utečencov, z toho 136 študentov z Ukrajiny.

„Momentálne nemáme voľné miesta, ďalšie miesta však pripravujeme,“ uviedol Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a
marketing Žilinskej univerzity.

Plne obsadený je aj študentský domov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a rekreačné zariadenie v Danišovciach,
ktoré k nej patrí. Dovedna poskytli ubytovanie 71 rodinným príslušníkom ukrajinských študentov.

„Ubytovanie v ŠD UPJŠ vieme poskytnúť ďalším príbuzným študentov UPJŠ po odchode aktuálne ubytovaných utečencov,“ uviedol
Tomáš Zavatčan, hovorca UPJŠ.
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400 voľných miest

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zatiaľ ubytovala 42 utečencov.

„Keďže ide o rodinných príslušníkov našich študentov, zostávajú na študentskom domove kontinuálne. Zatiaľ odišlo na iné miesto 12
utečencov, ktorí sa zdržali 2 - 14 nocí,“ uviedla hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová. Škola má k dispozícii ešte 400 voľných miest.

Takmer všetky oslovené univerzity sa pritom zapojili aj do humanitárnej pomoci. Poskytujú odídencom stravu, robia potravinové zbierky
alebo poskytujú pomoc pri začlenení sa do života na Slovensku.

Mnohým ukrajinským študentom poskytli jednorazové štipendium alebo im odpustili platbu za ubytovanie.

Peter Bárdy Šéfredaktor portálu Aktuality.sk

Aj vďaka vašej podpore môžeme vytvárať priestor pre dôveryhodné a faktami overené informácie priamo z centra diania. Denne
overujeme desiatky zdrojov z vojnového konfliktu a zverejňujeme len tie, ktoré sú fakticky presné a pravdivé. Chránime vás pred vlnou
propagandistických informácií, falošných správ a dezinformácií. Toto všetko môžeme robiť aj vďaka vašej finančnej podpore. Ďakujeme,
že ste s nami.

#SpajaNasZodpovednost

Autor: Monika Vatrálová

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 7

Medička Kateryna pomáha ukrajinským utečencom: Na hraniciach stretla priateľky z rodného mesta!  
  22. 3. 2022, 15:00, Zdroj: cas.sk , Vydavateľ: FPD Media, a.s., Autor: pkr, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 569 065 GRP: 12,65 OTS: 0,13 AVE: 2272 Eur 

Ukrajinka študuje na UPJŠ v Košiciach.

Študenti pomáhajú v súvislosti so situáciou na Ukrajine rôznymi spôsobmi - vyhlásili zbierku materiálnej pomoci pre užhorodskú
nemocnicu, organizujú ubytovanie pre ukrajinských utečencov a dokonca trávia svoje voľné dni s utečencami na hraniciach.

Jednou z medičiek, ktoré pomáhali s Intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR priamo na hraniciach, je aj 22-ročná Kateryna
Cholynets z Ukrajiny. Na Lekárskej fakulte UPJŠ študuje všeobecné lekárstvo vo štvrtom ročníku.

„Informácia o tom, čo sa deje na Ukrajine ma zastihla, keď som sa chystala do nemocnice na cvičenie z chirurgie. Na Instagrame mi
začalo vyhadzovať videá priateľov študujúcich medicínu v Kyjeve – neverila som vlastným očiam, keď som sledovala zábery s výbuchmi!
Hneď som volala mame, ktorá žije 150 km od Užhorodu. Celá rodina hneď riešila, čo ďalej. Mamka pracuje ako vrchná sestra na
internom oddelení v nemocnici a rozhodla sa ostať na Ukrajine, pretože v nemocnici je teraz najviac potrebná, no moja mladšia sestra,
sesternice a teta sa rýchlo zbalili a vyrazili k príbuzným do Prahy. V priebehu krátkeho času som potom stretla na hraniciach stovky
takýchto ľudí ponáhľajúcich sa do bezpečia,“ hovorí Kateryna.

Ako informuje Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, šokujúce pre ňu bolo stretnúť svoje priateľky z rodného mesta Mižhiria, ktoré utekali z
Ukrajiny aj so svojimi psíkmi. Až keď stretla známych ľudí, akoby jej zrazu došlo, čo sa to vlastne deje. Študentka sa na covidovom
oddelení v Krompachoch celé mesiace stretávala so smrťou a myslela si, že po tejto skúsenosti už zvládne všetko. „Myslela som si, že
som silná, ale toto ma úplne zložilo. Cítim obrovský strach a ani neviem povedať, čoho sa vlastne bojím, či o seba, svoju rodinu, alebo o
svoju vlasť. Je to ako hororový film, ale nedá sa vypnúť a netušíme, ako ďaleko to všetko zájde...“

Lekárska fakulta UPJŠ uvádza, že je pripravená pomôcť študentom z Ukrajiny a ich rodinám v tejto ťažkej situácii. Ako konštatuje dekan
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., fakulta je hrdá na svojich študentov, ktorí ukázali veľkú ochotu pomáhať už počas pandemickej situácie a
teraz takisto pomáhajú všemožnými spôsobmi v súvislosti s dianím na Ukrajine. Prodekanka pre pedagogickú činnosť prof. MUDr.
Želmíra Macejová, PhD., MPH iniciovala viaceré stretnutia s ukrajinskými študentmi, aby zistila ich potreby.

Autor: pkr
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Vysoké školy začnú v tomto akademickom roku ponúkať nové študijné programy akreditované už podľa nových európskych pravidiel.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) na žiadosť šestnástich vysokých škôl akreditovala 74 nových študijných
programov v štyridsiatich odboroch, vo všetkých stupňoch vzdelávania, maturanti sa na mnohé môžu už prihlasovať.

Mladí ľudia by sa pri výbere štúdia mali rozhodovať podľa toho, aké aktivity a predmety ich zaujímajú, aké sú ich silné stránky, ale mali by
myslieť aj na perspektívu uplatnenia po absolvovaní štúdia. Vysoké školy by mali byť podľa nových požiadaviek otvorenejšie a príklady
povolaní uvádzať v opise študijného programu.

S perspektívou zamestnania

Každý nový študijný program v rámci akreditácie posúdila pracovná skupina odborníkov, vrátane zahraničných, ktorí vysokú školu aj
navštívili. Zohľadňovali nové požiadavky akreditácií v súlade s európskymi štandardmi a usmerneniami. Patrí k nim jasnejšie opísanie
cieľov vzdelávania, naplnenie požiadaviek kvalifikačného rámca európskeho priestoru vzdelávania, ako aj uvedenie príkladov povolaní,
na ktoré absolventi získajú kvalifikáciu. Posudzovali aj náväznosť predmetov a ich zabezpečenie učiteľmi aj inými podmienkami. V každej
pracovnej skupine bol aj jeden študent.

Čítajte viac Nedostatok talentov na Slovensku dosiahol rekordnú úroveň

Zákon predpokladá, že vysoké školy upravia aj ostatné študijné programy tak, aby napĺňali požiadavky zákona o kvalite a požiadavky
akreditačných štandardov najneskôr k 1. septembru tohto roka. Akreditačná agentúra poskytuje vysokým školám podporu, usmerňuje ich
seminármi a konzultáciami. Popri akreditácii nových študijných programov zrušili vysoké školy takmer tisíc študijných programov a ich
mutácií, ktoré už neposkytovali, neboli perspektívne alebo sa ich rozhodli od septembra neposkytovať.

Viac možností pre bakalárov

Jedným z príkladov zaujímavých študijných programov je counseling Trnavskej univerzity. Zameriava sa na starostlivosť a sprevádzanie
ľudí v núdzi, zdravotne ťažko postihnutých či znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako sú starí ľudia alebo deti. Absolventi
sa uplatnia v oblasti sociálnej starostlivosti a tiež v zdravotníctve a sociálnych službách.

Najviac študijných programov bolo akreditovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, najmä na 3. stupni. Veľmi potrebné sa javia
študijné programy ako Lekárska mikrobiológia a imunológia alebo Psychológia zdravia. Ich potreba vyplynula z náročnej a dlhotrvajúcej
covidovej situácie. Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bol akreditovaný nelekársky zdravotnícky
profesijný bakalársky študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a
Metoda v Trnave ponúka Aplikovanú analytickú chémiu v študijnom odbore chémia.

Čítajte viac Chcete študovať? Rozdelenie vysokých škôl na Slovensku a ich kompletný zoznam

Zaujímavý je i bakalársky študijný program Aplikovaná informatika a vývoj softvéru na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Absolventi nájdu uplatnenie vo vývoji softvérových systémov, ktoré môžu využiť v rôznych odvetviach, napríklad v priemysle,
zdravotníctve, vo vzdelávaní. V odbore kybernetika ponúka aj Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave nový bakalársky program Riadenie procesov.

Menia sa i umelecké smery

Vysoká škola múzických umení v Bratislave akreditovala programy, ktoré integrujú viac samostatných programov, napríklad Divadelné
umenie, na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

V oblasti financií je akreditovaný študijný program Ekonomickej univerzity v Bratislave s názvom Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo,
jeho absolventi získajú poznatky z ekonómie so zameraním na uvedené oblasti, ale aj ich prepojenie do širších súvislostí hospodárskej a
regionálnej politiky, verejných financií a daňovej politiky. Zoznam novo akreditovaných študijných programov pre všetky stupne
vysokoškolského vzdelania je na stránke www.saavs.sk

Autor: Jozefína Kaššová
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Slovenská akadémia vied predstavila témy doktorandského štúdia pre rok 2022/2023  
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Výskumné pracoviská Slovenskej akadémie vied postupne zverejňujú témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2023.
Viacerí školitelia a školiteľky sa opäť rozhodli priblížiť svoje témy aj prostredníctvom videoprezentácií a online stretnutí. Končiaci
vysokoškolskí študenti, študentky alebo absolventi a absolventky tak môžu získať podrobné informácie nielen o téme, ale aj o samotnom
ústave či podmienkach prijatia. Prezentácie a videá dnes SAV zverejnila na svojej webovej stránke.

22. 03. 2022 12.58 hod.

Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

Organizácie SAV sa do tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania aktívne zapájajú ako externé vzdelávacie inštitúcie na základe
Rámcových dohôd uzatváraných s univerzitami a ich fakultami. V súčasnosti majú pracoviská SAV uzatvorených 132 takýchto dohôd.
Najvýznamnejšími partnermi SAV v doktorandskom štúdiu sú Univerzita Komenského v Bratislave (65 dohôd), Slovenská technická
univerzita (26 dohôd) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (14 dohôd).

Online formu prezentácie tém doktorandského štúdia využila SAV prvýkrát v minulom roku. „Dva covidové roky presunuli mnohé aktivity
do virtuálneho prostredia a aj študenti si zvykajú využívať viacej online nástroje. I keď pre samotné štúdium nemusia byť vždy
najvhodnejšie, pre zdieľanie vstupných informácií sú výborné,“ vysvetlila výhody digitálnej prezentácie vypísaných tém členka
Predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium profesorka Ľubica Lacinová. Zároveň dodala, že záujemcovia môžu využiť
aj možnosť online stretnutia priamo so školiteľmi tém prostredníctvom ZOOM-u.

Do virtuálnej prezentácie sa prihlásilo 15 organizácií SAV, ich prezentácie sú uverejnené na stránke SAV. Návštevníci a návštevníčky na
nej nájdu viac ako 50 prezentácií, videí, ako aj termíny a linky k jednotlivým ZOOM-ovým stretnutiam so školiteľmi.

Pracoviská SAV mali v roku 2021 spolu 509 doktorandov, z toho 454 z nich študovalo v dennej forme a 55 doktorandov v externej forme
štúdia. „Záujem o doktorandské štúdium na SAV je dobrý, no na niektoré študijné programy je pretlak záujemcov, iné si ich hľadajú ťažko.
Rastie počet záujemcov z tretích krajín, ale slovenskí študenti početne vedú a zrejme ešte dlho budú tvoriť viac ako polovicu všetkých
študentov,“ doplnila profesorka Ľubica Lacinová.

SAV ponúka široké spektrum tém z prírodných aj spoločenských vied, pracoviská s dobrým prístrojovým vybavením a aktívnymi
medzinárodnými spoluprácami. Doktorandi a doktorandky zo SAV sa môžu prihlásiť do grantových programov a súťaží či absolvovať
doplnkové vzdelávacie programy v tzv. mäkkých zručnostiach. Čistý mesačný príjem študentov doktorandského štúdia je na úrovni
807,50 eura pred a 940,50 eura po vykonaní dizertačnej skúšky. SAV poskytuje doktorandom vo svojich ubytovacích zariadeniach aj
cenovo výhodné ubytovanie.

Zoznam tém pracovísk SAV, ako aj bližšie informácie o doktorandskom štúdiu na SAV nájdu záujemcovia na webovej stránke SAV v
časti Vzdelávanie a štipendiá.
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Výskumné pracoviská Slovenskej akadémie vied postupne zverejňujú témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2023.
Viacerí školitelia a školiteľky sa opäť rozhodli priblížiť svoje témy aj prostredníctvom videoprezentácií a online stretnutí. Končiaci
vysokoškolskí študenti, študentky alebo absolventi a absolventky tak môžu získať podrobné informácie nielen o téme, ale aj o samotnom
ústave či podmienkach prijatia. Prezentácie a videá SAV zverejnila na svojej webovej stránke.

Organizácie SAV sa do tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania aktívne zapájajú ako externé vzdelávacie inštitúcie na základe
Rámcových dohôd uzatváraných s univerzitami a ich fakultami. V súčasnosti majú pracoviská SAV uzatvorených 132 takýchto dohôd.
Najvýznamnejšími partnermi SAV v doktorandskom štúdiu sú Univerzita Komenského v Bratislave (65 dohôd), Slovenská technická
univerzita (26 dohôd) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (14 dohôd).

Online formu prezentácie tém doktorandského štúdia využila SAV prvýkrát v minulom roku. „Dva covidové roky presunuli mnohé aktivity
do virtuálneho prostredia a aj študenti si zvykajú využívať viacej online nástroje. I keď pre samotné štúdium nemusia byť vždy
najvhodnejšie, pre zdieľanie vstupných informácií sú výborné,“ vysvetlila výhody digitálnej prezentácie vypísaných tém členka
Predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium profesorka Ľubica Lacinová. Zároveň dodala, že záujemcovia môžu využiť
aj možnosť online stretnutia priamo so školiteľmi tém prostredníctvom ZOOM-u.

Do virtuálnej prezentácie sa prihlásilo 15 organizácií SAV, ich prezentácie sú uverejnené na stránke
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-phdpresentations. Návštevníci a návštevníčky na nej nájdu viac ako 50 prezentácií, videí, ako aj
termíny a linky k jednotlivým ZOOM-ovým stretnutiam so školiteľmi.

Pracoviská SAV mali v roku 2021 spolu 509 doktorandov, z toho 454 z nich študovalo v dennej forme a 55 doktorandov v externej forme
štúdia.

SAV ponúka široké spektrum tém z prírodných aj spoločenských vied, pracoviská s dobrým prístrojovým vybavením a aktívnymi
medzinárodnými spoluprácami. Doktorandi a doktorandky zo SAV sa môžu prihlásiť do grantových programov a súťaží či absolvovať
doplnkové vzdelávacie programy v tzv. mäkkých zručnostiach. Čistý mesačný príjem študentov doktorandského štúdia je na úrovni
807,50 eura pred a 940,50 eura po vykonaní dizertačnej skúšky. SAV poskytuje doktorandom vo svojich ubytovacích zariadeniach aj
cenovo výhodné ubytovanie.

Zoznam organizácií SAV, ktoré sa zapojili do virtuálnej prezentácie tém doktorandského štúdia pre rok 2022/2023:

Autor: STU Bratislava
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22. marca 2022

84

V tomto roku si pripomíname smutné 80. výročie známeho prvého transportu takmer 1000 židovských žien a dievčat z územia Slovenska
do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz pri Osvienčime, vo vtedy okupovanom Poľsku.

Bol to začiatok najväčšej tragédie novodobých dejín Slovenska, počas ktorej nechala ľudácka Slovenská republika v dvoch vlnách
odvliecť do týchto táborov viac ako 70-tisíc občanov Slovenska židovského pôvodu. Absolútna väčšina z nich sa stala obeťou
priemyselného vyvražďovania, prípadne zahynula na následky týrania a útrap. Vtedajší Slovenský štát pritom nehanebne platil
nacistickému Nemecku 500 ríšskych mariek za každého vyvezeného slovenského Žida.

Pri tejto príležitosti organizujeme vo štvrtok 24. marca, v predvečer výročia vypravenia prvého transportu, vedeckú konferenciu pod
názvom „Kam až dospela nenávisť: 80 rokov od prvej vlny deportácií Židov zo Slovenska“. Podujatie začne o 9:00 a bude naživo
vysielané na Youtube.

Konferenciu, na ktorej vystúpia poprední slovenskí historici Ivan Kamenec, Ján Hlavinka, Eduard Nižňanský a ďalší, odborne zastrešuje
Dokumentačné stredisko holokaustu a v spolupráci s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR a Židovskou náboženskou
obcou Bratislava organizuje Bratislavský samosprávny kraj s podporou slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského
veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ Slovensko).

Program

9:00 – 9:05 Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga

9:05 – 9:10 Príhovor predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu

9:10 – 9:15 Príhovor predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Richarda Dudu

Referáty:

9:15 – 9:40 Key note: Prekročený Rubikon: Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 | Ivan Kamenec, Historický ústav SAV, Bratislava

9:40 – 10:00 Slovenskí Židia v getách Lublinskej oblasti v roku 1942 | Ján Hlavinka, Historický ústav SAV, Bratislava /Dokumentačné
stredisko holokaustu

10:00 – 10:15 Diskusia

10:15 – 10:30 Prestávka

10:30 – 10:50 Susedia kolaborantmi. Slovenské obyvateľstvo a deportácie Židov v roku 1942 | Hana Kubátová, Fakulta sociálních věd
Univerzity Karlovej, Praha, Česká republika

10:50 – 11:10 Páchatelia holokaustu – príklad etnických Nemcov | Michal Sc hvarc – Martina Fiamová, Historický ústav SAV, Bratislava

11:10 – 11:25 Diskusia

11:25 – 13:00 Obedňajšia prestávka

13:00 – 13:20 Antisemitská propaganda v čase prvej vlny deportácií Židov v roku 1942 | Eduard Nižňanský, Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave

13:20 – 13:40 Ľudia píšu Tisovi: Arizátori | Madeline Vadkerty, Gratz College, USA

13:40 – 13:55 Diskusia

13:55 – 14:15 Učenie o holokauste – esencia | Alžbeta Śnieżko, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

14:15 – 14:35 Metodické východiská využitia expozície židovského kultúrneho dedičstva bratislavského kraja v synagóge v Senci. 
Problematika výučby holokaustu | Ján Mitáč, Oddelenie kultúry Úradu Bratislavského samosprávneho kraja – Juraj Varga, Centrum

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/719513587/d6846c214dadb316fb92?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTA2MDgwMzMsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzE5NTEzNTg3LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.icQxxdHC1AzB1tvwFNagg_2M1mugHL3QXxDcLqxKbDw
https://bratislavskykraj.sk/pozrite-si-online-konferenciu-kam-az-dospela-nenavist-80-rokov-od-prvej-vlny-deportacii-zidov-zo-slovenska/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 12

edukácie a inovácií, Trebišov

14:35 – 14:50 Diskusia

Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Odoberajte novinky z Bratislavského samosprávneho kraja

Zadaním e-mailu sa prihlásite na odber noviniek

Autor: Michaela Szusčíková
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Vyjadrenie primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý) k rozhodnutiu senátu Ústavného súdu SR, ktorý vyhovel ústavnej
sťažnosti mesta v prípade sporu s parkovacou spoločnosťou EEI.

„Sme presvedčení o tom, že parkovanie patrí a má patriť Košičanom. Dlhodobo sme kritizovali, že výnosy z parkovného majú skončiť vo
vreckách bratislavskej firmy a trvali sme na tom, aby zostali v našom meste a investovali sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry v
Košiciach. Vítame rozhodnutie Ústavného súdu, ktorým zrušil rozhodnutie krajského súdu o zrušení medzitýmneho rozsudku. Už od
začiatku sme presvedčení o neplatnosti celej zmluvy medzi mestom a EEI z roku 2012. V cestnom zákone je jednoznačne uvedené, že
samospráva si môže vo vlastnom všeobecne záväznom nariadení explicitne stanoviť spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacieho
systému. My sme to urobili spôsobom, že to bude zabezpečovať mesto Košice. Začiatkom roka 2019 sme preto prebrali parkovací
systém v meste do svojich rúk a uskutočnili sme aj viaceré kroky, aby mohol začať fungovať. Z tohto dôvodu veríme, že krajský súd
zoberie do úvahy naše právne názory a rozhodne v prospech mesta."

Chronológia sporu medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI

Podanie žaloby na súd

Mesto Košice (ďalej len „mesto“) podalo proti spoločnosti EEI s.r.o. (ďalej len „EEI“) v novembri 2018 žalobu na vypratanie nehnuteľností
a na zaplatenie finančnej náhrady (cca 3,5 milióna eur) vychádzajúc z tvrdenia o neplatnosti nájomnej zmluvy z roku 2012.

Mesto vychádzalo z právnej analýzy spracovanej Právnickou fakultou UPJŠ, ktorá takisto dospela k záveru o neplatnosti nájomnej
zmluvy.

Žaloba bola podaná na Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) z dôvodu, že spor sa podľa názoru mesta bezprostredne týka
najmä vlastníckych práv mesta k nehnuteľnosti v územnom obvode tohto súdu.

Spoločnosť EEI okrem podstaty sporu (ohľadom platnosti zmluvy) namietala miestnu nepríslušnosť košického okresného súdu (podľa
názoru EEI má vo veci rozhodovať bratislavský okresný súd) a zároveň navrhla prerušiť toto konanie do skončenia iného súdneho
konania, kde držiteľ parkovacej karty žaluje EEI o vrátenie parkovného (mesto však nie je stranou tohto iného konania).

Rozsudok Okresného súdu Košice I

Okresný súd ako súd prvej inštancie v októbri 2019 rozhodol medzitýmnym rozsudkom o tom, že návrh EEI na prerušenie konania
zamieta a určil, že (zjednodušene povedané) nájomná zmluva vrátane dodatkov je neplatná. Zároveň v odôvodnení súd vysvetlil, prečo
nevyhovel námietke EEI o miestnej nepríslušnosti.

Súd sa vo všetkých podstatných bodoch stotožnil s argumentáciou mesta.

EEI proti medzitýmnemu rozsudku podala odvolanie. EEI namietala všetko, čo by mohlo podľa jej názoru prispieť k zrušeniu
medzitýmneho rozsudku.

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach

V auguste 2020 Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) zrušil medzitýmny rozsudok a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie
konanie a nové rozhodnutie.

Bolo to z celkom iných dôvodov, aké EEI uviedla v odvolaní – podľa názoru krajského súdu rozsudok okresného súdu nemal v tomto
štádiu konania obsahovať výrok o zamietnutí návrhu na prerušenie konania, pričom argumentmi mesta Košice či EEI ohľadom platnosti
zmluvy sa vôbec nezaoberal.

Keďže mesto Košice považovalo rozhodnutie krajského súdu za prekvapivé a aj so zreteľom na rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR
za nesprávne, napadlo ho ústavnou sťažnosťou. ÚS SR jej vyhovel v marci 2022.

Rozhodnutie Ústavného súdu SR

Keďže Ústavný súd SR sťažnosti mesta vyhovel, Krajský súd bude musieť opäť rozhodovať o odvolaní EEI voči medzitýmnemu rozsudku.

Bez ohľadu na neukončené konanie však mesto malo záujem rokovať s EEI aj mimosúdnou cestou. Aj naďalej vyvíjame úsilie na to, aby
nám patrili výnosy z parkovného a mohli sme ich investovať do ďalšieho rozvoja parkovacieho systému v meste.
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Nahlásiť fotografiu

Prebieha odosielanie formulára na server,

počkajte chvíľu

Okno sa automaticky zatvorí o 10 sekúnd!

Nastal problém s požiadavkou...

Skúste to znova alebo počkajte chvíľu!

Nahláste fotografiu mestu Košice.

Uveďte dôvod, kvôli čomu by mesto Košice malo túto fotografiu zrušiť zobrazenie na tejto webovej stránke.

Všetky položky v tomto formulári sú povinné!

E-mailová adresa

Autor: Jana Poľová
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