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PETER JESENSKÝ, Včera | 08:09

Futbalisti FC Košice deklasovali v súboji 26. kola druhej ligy Petržalku na jej ihrisku 8:3 a napravili si tak chuť po predošlej domácej
prehre s Komárnom. Základ vysokého víťazstva položil hetrik Samuela Gladiša. Ofenzívny stredopoliar potreboval na strelenie troch
gólov iba 33 minút a ideálnym spôsobom tak oslávil svoje 21. narodeniny.

Radosť Samuela Gladiša po góle / KOŠICE ONLINE

Mladý prešovský odchovanec už jeden hetrik v košickom drese oslávil, keď sa tromi gólmi prezentoval v prípravnom zápase proti
materskému Tatranu. Súťažný hetrik si však cení pochopiteľne viac.

„Je to niečo iné ako v príprave a som veľmi rád, že sa mi takto zadarilo práve v deň narodenín. Od rána mi blahoželali blízki a veril som,
že by som mohol streliť aspoň gól. Napokon sa mi pošťastil hetrik a išlo tak o najlepší možný darček k sviatku,“ pousmial sa šťastný
strelec. Ako však jedným dychom pridal, gólov na umelej petržalskej tráve mohlo byť aj päť. „ Mal som pár ďalších šancí a mohol som sa
viac sústrediť. Trochu mi však dochádzali sily, pretože som odohral celý zápas po dlhom čase. Predtým som nastupoval na 5 či 10 minút
a to je niečo iné.“

V konkurencii skúsenejších hráčov dostáva Gladiš šance predovšetkým ako náhradník, no to, že dokáže strieľať góly, už dokázal v tejto
sezóne viackrát. Tréner Jozef Vukušič ho tentoraz postavil na ihrisko od úvodu a narodeninový oslávenec sa mu za to odvďačil najlepším
možným spôsobom.

„Neviem či to bol darček k narodeninám, ale tréner mi dal šancu a myslím si, že som ju slušne využil. Verím, že mi to pomôže získať ešte
väčšiu dôveru a pokúsim sa i naďalej strieľať góly či pomáhať nahrávkami. Ako sa totiž hovorí, štatistiky neklamú,“ poznamenal
spokojným tónom ofenzívny stredopoliar, ktorého teraz čakajú nevyhnutné platby. „ Za hetrik máme v šatni nejakú sadzbu, za narodeniny
prinesiem občerstvenie pre spoluhráčov. To sú však príjemné starosti.“

Na strelenie troch gólov v hlavnom meste potreboval Gladiš iba 33 minút. Košický tím sa nimi dostal do potrebnej pohody.

„Áno, tie tri rýchle góly nám veľmi pomohli. Potom sa už hrá uvoľnenejšie. V druhom polčase sme hrali oslabení, ale na ihrisku to tak
nevyzeralo. Hrali sme na brejky a napokon padla osmička. Diváci si to museli užiť,“ okomentoval duel na ihrisku deviateho tímu tabuľky.

Prešovský odchovanec sa v Košiciach našiel po futbalovej i študijnej stránke / KOŠICE ONLINE

Strelené góly by mali Gladišovi pomôcť aj z pohľadu boja o väčšiu minutáž v zostave. V základe by sa rád objavoval oveľa častejšie.

„V tíme je veľa skúsených hráčov a konkurencia je veľká. Všetci sú zdraví a všetci chcú hrať, “ uvedomuje si svoju pozíciu 21-ročný
stredopoliar. „Neostáva mi teda nič iné, len makať. Snažím sa využiť každú šancu. Doposiaľ som mal výhodu, pretože som bol jedným z
hráčov do 20 rokov a o miesto v zostave sme sa bili prakticky traja. Od novej sezóny už budem starší a mojou konkurenciou už bude celý
tím.“

Medzi Košicami a Prešovom panuje tradičná rivalita, no odchovanec Tatrana zvládol prechod od Torysy k Hornádu bez problémov.

„Košice mi ponúkli to, čo mi Prešov ponúknuť nemohol. Tatranu však stále držím palce a verím, že postúpi do druhej ligy. Tak, aby sme si
to mohli v budúcej sezóne rozdať v druhej lige,“ vyslovil želanie Gladiš, ktorý nevymenil Prešov za Košice iba v športovej, ale aj v
študijnej oblasti.

„V Prešove mi nedali individuálny plán a tak som prestúpil na UPJŠ. Spoločne s našim kapitánom Petrom Kavkom študujeme šport a
rekreáciu a osobne veľmi oceňujem ústretovosť voči športovcom, ktorú táto škola ukazuje,“ vyslal slová vďaky mladý futbalista, ktorý
vníma vzdelanie ako dôležitú súčasť života. „ Nikdy neviete, čo prinesie kariéra a mňa osobne by jedného dňa lákalo stať sa trénerom.
Futbal je môj život a chcem mu ostať verný aj po ukončení aktívnej kariéry. Verím však, že na to mám ešte dostatok času.“

Jeho kariéra je totiž stále iba na začiatku a v tejto chvíli sa sústredí na najbližšie ciele. Tým prvým je piatkový domáci duel proti
Trebišovu. Na Slavoj má Gladiš príjemné spomienky, veď v otváracom súboji Košickej futbalovej arény strelil práve proti Zemplínčanom
historicky prvý gól na novom trávniku.

„Vtedy som nastúpil z lavičky na dvadsať minút a podarilo sa mi streliť gól. Keďže bol prvým v histórii arény, nedá sa na to zabudnúť.
Verím, že to zopakujem aj teraz. Proti Trebišovu sa nám celkom darí a hoci majú celkom dobrý káder, našim cieľom bude jednoznačne
vyhrať, “ uzavrel S. Gladiš.

FC Petržalka - FC Košice 3:8 (0:3)
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Góly: 66. Sliacky, 76. Harba, 84. Hronec - 18., 23. a 33. Gladiš, 84. a 86. Cortes, 55. Jakúbek, 61. Pačinda (z 11 m), 68. Molvadgaard.
Rozhodovali: Jurenka - Hrenák, Tůma, ŽK: Kozák - Pačinda, Moško, Lásik, Gallovič, ČK: 39. Moško (Košice) po 2. ŽK, 324 divákov.

Komentáre

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 4

https://monitora.sk/


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

Konferencia o novele Zákonníka práce  
  27. 4. 2022, 8:41, Zdroj: azzz.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach
Dosah: 144 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 38 Eur 

Pozývame vás na konferenciu venovanú novele Zákonníka práce

Oblasť pracovného práva čakajú v roku 2022 významné zmeny súvisiace s pripravovanou novelou Zákonníka práce a novou smernicou
Európskej únie, ktoré významne vstupujú do tém rodinnej politiky. Spoločnosť Poradca podnikateľa preto aj tento rok organizuje už III.
ročník EPI konferencie: Pracovné právo, v rámci ktorej vystúpia: samotní tvorcovia legislatívy, vedúci zástupcovia zamestnávateľov
(AZZZ SR, APZ) a zamestnancov (OZ KOVO), Národný inšpektorát práce, spoločnosť Trexima a ďalší významní odborníci z praxe.

EPI konferencia Pracovné právo sa bude konať 5 – 6. 5. 2022 v Grandhoteli Praha**** v Tatranskej Lomnici. Svojou účasťou získate
možnosť nazrieť na tému očami zákonodarcov aj dotknutých subjektov z praxe, klásť otázky na konkrétne témy, ktoré vás zaujímajú, a
navyše si užiť prekrásne prostredie priamo v srdci Vysokých Tatier.

Konferencia súbežne prebieha aj formou priameho prenosu pre záujemcov, ktorým nevyhovuje fyzická účasť.

Členovia AZZZ majú nárok na 15% zľavu z ceny vstupného. Pre uplatnenie je potrebné uviesť Zľavový kód: AZZZ15

Vstupenku na konferenciu je možné objednať:

telefonicky: +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888

emailom: sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

alebo zakúpiť priamo v našom e-shope: https://bit.ly/pracovnepravo_azzz

Viac informácií o konferencii nájdete na: https://bit.ly/pracovnepravoazzz

Štvrtok 5. 5. 2022

Zosúladenie pracovného a rodinného života a ďalšie aktuálne veci v pracovnom práve

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy
pracovnoprávnych vzťahov

Aktuálne otázky založenia a skončenia pracovného pomeru (aj) vo svetle novely ZP

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia

Vysielanie zamestnancov do zahraničia – pracovné podmienky, povinnosti zamestnávateľov a výkon kontrol

JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce, riaditeľka Odboru pracovnoprávnych vzťahov

Najčastejšie porušenia predpisov konštatovaných pri výkone inšpekcie práce

Mgr. Kamil Košík, Národný inšpektorát práce, štátny radca, Odbor pracovnoprávnych vzťahov

Panelová diskusia: Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s prijatými legislatívnymi zmenami

Panelová diskusia: Ďalšie požiadavky zamestnávateľov na pracovnú legislatívu

Realizácia pracovného práva v praxi z pohľadu zamestnancov

JUDr. Monika Benedeková, Odborový zväz KOVO, podpredsedníčka Rady OZ KOVO

Kam sa podeli zamestnanci?

Mgr. Andrej Lasz, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, generálny sekretár vyššieho zamestnávateľského zväzu

Smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a o predvídateľných pracovných podmienkach a ich vplyv na
pracovnoprávnu legislatívu v SR

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
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Pracovné a mzdové podmienky v SR

Ing. Ľubomír Kadlečík, TREXIMA, manažér úseku štatistík a prognózovania

Panelová diskusia: Nové formy organizácie pracovného času

Autor: 2day.sk || azzz
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27. 4. 2022 | zhliadnuté 223-krát

Slovenská akadémia vied opäť obhájila prvenstvo v rebríčku SCIMAGO. Oproti roku 2020 si polepšila o takmer 100 miest. Svoje pozície
si zlepšilo aj 16 slovenských univerzít, ktoré sa do rebríčka dostali.

„Toto je hodnotenie rokov 2016 až 2020, keď sa vedenie SAV rozhodlo zvyšovať tlak na excelentnosť. V tomto období začala SAV
oceňovať špičkové publikácie uverejnené vo vysokoimpaktovaných časopisoch alebo monografie vydané vo vysokokvalitných
vydavateľstvách. Sústredili sme sa tiež na projekty, ktoré podporujú excelentnosť. V rámci výkonového financovania sme sa rozhodli
zvyšovať podiel príspevkov určených na chod ústavov, respektíve mzdový fond vo vzťahu ku kvalite ich vedeckých výstupov. Takže
pokiaľ sa SAV posunula o sto miest, a to neznamená, že už sme s týmto výsledkom spokojní, tak je to zrejme výsledkom tohto
sústredeného úsilia Predsedníctva SAV a výkonov jednotlivých vedeckých tímov," skonštatoval predseda SAV k výsledkom rebríčka
SCIMAGO.

SCImago klasifikuje výstupy a výkony akademických a výskumných inštitúcií podľa zložených ukazovateľov. Tieto kombinujú tri rôzne
súbory ukazovateľov výkonnosti výskumu, inovačné výstupy a spoločenský význam meraný viditeľnosťou na webe. Aktuálne výsledky
predstavujú časové obdobie medzi rokmi 2016 až 2020 okrem webových indikátorov, ktoré platia pre predchádzajúci rok.

Najlepšie umiestnenie v SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022 zaznamenala Slovenská akadémia vied na 511. mieste (v roku 2020
jej patrilo 608. miesto). V rebríčku sa umiestnilo aj 16 slovenských univerzít, rovnako ako v roku 2021. Všetky si však zlepšili svoje
umiestnenie.

Najúspešnejšia slovenská vysoká škola bola Univerzita Komenského v Bratislave na 573. mieste (v roku 2021 obsadila 627. miesto).
Prvú trojku najúspešnejších slovenských univerzít tvoria ešte Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na 619. mieste
(v roku 2021 bola na 670. mieste) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na 651. mieste (v roku 2021 obsadila 745. miesto).
Všetky tri v kvartile Q1.

V tzv. prvom kvartile sa umiestnili aj Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Posledná menovaná
reprezentuje štátne vysoké školy, v rebríčku sa delí o 703. miesto (v roku 2021 bola na 791. pozícii) s Technickou univerzitou vo Zvolene
(801. miesto v roku 2021).

Zdroj: SRK

Spracovala: Katarína Gáliková

Autor: CSČ - VS SAV
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