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Doplnený prehľad udalostí na stredu 4. augusta  
  3. 8. 2021, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol

Sovák, Rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Vedúce vydania:

predpoludním: Ľ. Ivanková

popoludní: R. Turoňová

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Sčítavanie turistov, psov a cyklistov vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry

Text

08.00 Rozhodovanie o ďalšom trvaní väzby obvineného svedka Csabu D.

Bratislava, Okresný súd BA III., Námestie Biely kríž

Text, Zvuk

09.00 Press day o filme Známi Neznámi a TK s tvorcami

Bratislava, OC Eurovea, Cinema City

Text, Video, Foto

09.00 Udeľovanie Ocenení za príkladnú obnovu + TK predsedu BSK Juraja Drobu

Ocenenia príkladne obnovených objektov kultúrneho dedičstva v Bratislavskom kraji udeľuje Academia Istropolitana Nova v spolupráci s
Úradom Bratislavského samosprávneho kraja a s Prvou stavebnou sporiteľňou.

09.00 h - Modra, pred vinárstvom Malík, Štúrova 62

10.00 h - Modra, pred penziónom My House s vinotékou Ludvik, Štúrova 66

09.00 TK Inštitútu verejnej dopravy

Téma: Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen.

Banská Bystrica, hotel Lux

Text, Zvuk

09.30 Oživenie tradície klopania v Banskej Štiavnici

Zaznejú typické banícke piesne a rôzne spôsoby klopania na klopačku s výkladom.

Banská Štiavnica, čajovňa Klopačka

Text, Zvuk

10.00 Mimoriadne rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
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Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1

Text

10.00 TK na tému: Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvorenie nových pracovných príležitostí pre východniarov, ale aj investícia za vyše 300
miliónov eur pre Košický kraj, ako aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami i vedcami. Na TK bude informovať
predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Košice, Úrad KSK, Zrkadlová sála

Text, Zvuk

10.30 TK generálneho riaditeľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy Petra Dovhuna a zástupcov Ochrany dravcov na Slovensku -
predsedu Jozefa Chavka a odborného koordinátora Mareka Gálisa. Téma: Ohrozený sokol rároh vyviedol najviac mláďat v histórii.

Čakany - Miloslavov, cesta medzi obcami

14.45 TK podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka,

konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho a zástupcu zahraničného investora. Téma: Rimavská Sobota sa dočkala:
predstavujeme nového zamestnávateľa v priemyselnom parku. Priamo na tlačovej besede bude podpísané memorandum o spolupráci.

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

15.00 Odhalenie busty Alexandra Dubčeka

10.00 h - Odborný seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka

Martin, Matica slovenská, Pavla Mudroňa 1

15.00 h - odhalenie busty

Martin, Park sv. Cyrila a Metoda

Text, Zvuk

19.00 Slávnostná premiéra českého tínedžerského filmu Smečka

Bratislava, Cinema City Eurovea, sála 7

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt

Autor: LT
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Doplnený prehľad ekonomických udalostí na stredu 4. augusta  
  3. 8. 2021, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol

Sovák, Rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika

SLUŽBUKONAJÚCI TECHNIK: 0905/505 721

mail: ekon@tasr.sk

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Vedúce vydania:

predpoludním: D. Macková

popoludní: L. Motúzová

----------------------------------------------------------------

09.00 TK Inštitútu verejnej dopravy - spor medzi BBSK a SAD Zvolen

Téma: Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen.

Banská Bystrica, hotel Lux

Text, Zvuk

10.00 TK na tému: Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvorenie nových pracovných príležitostí pre východniarov, ale aj investícia za vyše 300
miliónov eur pre Košický kraj, ako aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami i vedcami. Na TK bude informovať
predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Košice, Úrad KSK, Zrkadlová sála

Text, Zvuk

14.45 TK podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka,

konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho a zástupcu zahraničného investora. Téma: Rimavská Sobota sa dočkala:
predstavujeme nového zamestnávateľa v priemyselnom parku. Priamo na tlačovej besede bude podpísané memorandum o spolupráci.

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

Text, Zvuk

Informatívna správa ŠÚ SR o tržbách za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2021.

lt

Autor: LT
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Študenti žalovali školu  
  3. 8. 2021, Zdroj: Šarm, Strana: 7, Vydavateľ: News and Media Holding, a.s., Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Sovák

Vytlačených: 30 213 ks GRP: 1,56 OTS: 0,02 AVE: 5999,99 Eur 

Nasledovali by naše univerzity príklad amerických, ktoré požadujú od študentov očkovanie?

Tretia vlna koronavírusu je tu a do otvorenia vysokých škôl a naplnenia internátov ostáva len pár týždňov. Portál echo24.cz, odvolávajúc
sa na server CNN, nedávno priniesol správu o tom, že skupina ôsmich študentov univerzity v Indiane zažalovala školu, ktorá od nich
vyžaduje pred nástupom do kampusu očkovanie proti kovidu. Federálny súd však žalobu zamietol a uznal, že univerzita má právo na
takúto stratégiu, ktorej cieľom je ochrániť zdravie a životy študentov, pedagógov aj zamestnancov. Okrem univerzity v Indiane ešte stovka
iných amerických univerzít vyžaduje od študentov očkovanie.

Oslovili sme slovenské vysoké školy s otázkami:

1.

Pokúšate sa ovplyvniť zaočkovanosť študentov a tým zvýšiť šance na to, aby mohla výučba v septembri prebiehať prezenčne? Robíte
nejaké aktivity smerujúce k zaočkovanosti

2.

študentov a pedagógov? Nasledovali by ste príklad stratégie amerických vysokých škôl?

STU BRATISLAVA

Pozitívna motivácia

„STU ako technická univerzita výrazne preferuje prezenčnú metódu výučby a ako výskumná univerzita aj plnohodnotnú prácu v
laboratóriách. Vzhľadom na množstvo študentov s celoslovenským i medzinárodným záberom na to potrebuje aj fungujúce internáty.
Preto vedenie STU podporuje opatrenia, ktoré preukázateľne pomáhajú znižovať riziko nákazy,“ prízvukuje hovorca Juraj Rybanský.
„STU preferuje pozitívnu motiváciu študentov i zamestnancov chrániť seba i okolie, aby sa nový akademický rok mohol začať i
pokračovať v štandardnom režime. Vedenie univerzity bude k tomu nabádať a poskytovať podporu.“

UMB BANSKÁ BYSTRICA

Bez diskriminácie

Jana Löbbová z kancelárie rektora Univerzity Mateja Bela nás odkázala na júlové vyhlásenie vedenia prístupné na webe. Deklaruje sa v
ňom snaha zabezpečiť výučbu s maximálnou ochranou zdravia. Rešpektujúc slobodnú vôľu zároveň univerzita apeluje na očkovanie.
Ubezpečuje tiež, že rozhodnutia budú založené na princípe rovnosti a zaobchádzania bez „akýchkoľvek znakov diskriminácie“.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA

Podporili by

1. „Rektor univerzity Marek Števček študentom očkovanie odporúčal, napríklad počas mimoriadneho vydania diskusnej relácie Káva o 9.
Naši experti neustále zdôrazňujú benefity očkovania v médiách. Dekan Lekárskej fakulty UK spolu s ďalšími špičkovými expertmi
pripravili video, v ktorom študentom UK odporúčajú očkovanie,“ reaguje Mgr. Nikoleta Janková. UK sa sústredí hlavne na šírenie
informácií, zvažovali tiež možnosť ponúknuť očkovanie priamo cez univerzitu, ale BSK zvládol prevádzku vakcinačného centra
excelentne, s dostupnosťou vakcín nie je problém. 2. „Ak by existovala celospoločenská zhoda, tak by sme takýto krok podporili. V
súčasnosti by sme však podľa názoru našich právnych expertov očkovanie od našich študentov ako podmienku účasti na vzdelávaní
vyžadovať nemohli.“

UPJŠ KOŠICE

Ponúknu mobilné centrum

1. „Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí množstvo odborníkov v oblasti epidemiológie, infektológie či imunológie, ktorí 
vakcináciu jednoznačne podporujú a ich odborná erudícia je zárukou vyrovnania sa s hoaxmi a dezinformáciami,“ reaguje hovorca 
Tomáš Zavatčan. Rektor UPJŠ Pavol Sovák v júni vyzval zamestnancov a študentov k zodpovednému prístupu k sebe, svojim blízkym, 
ku kolegom i k spolužiakom. Univerzita tiež pripravila anonymný dotazník mapujúci situáciu zaočkovania i záujem o vakcináciu. 
Nezaočkovaní študenti aj zamestnanci sa budú môcť zaočkovať v mobilnom centre zriadenom na univerzite začiatkom zimného 
semestra. 2. „Epidemická situácia sa v každej krajine odlišuje, tak ako aj opatrenia, ktoré sú prijímané. Nikto z nás si nepraje absolvovať 
ďalší semester dištančnou formou v znamení obmedzenia sociálnych kontaktov a pohybu. V súčasnosti neuvažujeme o podmienení
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začiatku semestra, resp. účasti na výučbe, zaočkovaním, keďže vakcinácia je slobodnou a zodpovednou voľbou.“

VŠMU BRATISLAVA

Akademická obec má byť príkladom

1. „Výučba na Vysokej škole múzických umení je veľmi špecifická a vyžaduje si osobný kontakt medzi pedagógom a študentmi a
študentmi navzájom. Dištančná forma umeleckému vzdelávaniu veľmi nesvedčí,“ hovorí prorektor Matúš Benža. Aj preto v apríli
upozorňovali na otvorenie čakárne a apelovali, aby v záujme budovania kolektívnej imunity využili možnosť zaočkovať sa proti kovidu.
„Veríme, že práve akademická obec by mala byť príkladom pre ostatných občanov Slovenska, a dúfame, že vysoká miera zaočkovanosti
nám umožní začať výučbu v novom akademickom roku prezenčnou formou.“ V júni v škole zisťovali záujem o očkovanie mobilným tímom
v priestoroch školy, už vtedy však značná časť účastníkov ankety potvrdila, že očkovanie absolvovala alebo naň čaká. Pred začiatkom
akademického roka chcú tému ešte podporiť. 2. „Napriek tomu, že vedenie školy verí, že očkovanie je efektívnou cestou ku ,skroteniu‘
pandémie, súčasná právna úprava nám neumožňuje podmieňovať nástup študentov do školy absolvovaním očkovania.“

Uvidíme, aká bude situácia po začatí nového akademického roka. Mnohí študenti sa už dali zaočkovať.
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Doplnený prehľad udalostí na stredu 4. augusta  
  3. 8. 2021, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vedúce vydania:

predpoludním: Ľ. Ivanková

popoludní: R. Turoňová

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Sčítavanie turistov, psov a cyklistov vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry

Text

08.00 Rozhodovanie o ďalšom trvaní väzby obvineného svedka Csabu D.

Bratislava, Okresný súd BA III., Námestie Biely kríž

Text, Zvuk

09.00 Press day o filme Známi Neznámi a TK s tvorcami

Bratislava, OC Eurovea, Cinema City

Text, Video, Foto

09.00 Udeľovanie Ocenení za príkladnú obnovu + TK predsedu BSK Juraja Drobu

Ocenenia príkladne obnovených objektov kultúrneho dedičstva v Bratislavskom kraji udeľuje Academia Istropolitana Nova v spolupráci s
Úradom Bratislavského samosprávneho kraja a s Prvou stavebnou sporiteľňou.

09.00 h - Modra, pred vinárstvom Malík, Štúrova 62

10.00 h - Modra, pred penziónom My House s vinotékou Ludvik, Štúrova 66

09.00 TK Inštitútu verejnej dopravy

Téma: Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen.

Banská Bystrica, hotel Lux

Text, Zvuk

09.30 Oživenie tradície klopania v Banskej Štiavnici

Zaznejú typické banícke piesne a rôzne spôsoby klopania na klopačku s výkladom.

Banská Štiavnica, čajovňa Klopačka

Text, Zvuk

10.00 Mimoriadne rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
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Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1

Text

10.00 TK na tému: Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvorenie nových pracovných príležitostí pre východniarov, ale aj investícia za vyše 300
miliónov eur pre Košický kraj, ako aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami i vedcami. Na TK bude informovať
predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Košice, Úrad KSK, Zrkadlová sála

Text, Zvuk

10.30 TK generálneho riaditeľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy Petra Dovhuna a zástupcov Ochrany dravcov na Slovensku -
predsedu Jozefa Chavka a odborného koordinátora Mareka Gálisa. Téma: Ohrozený sokol rároh vyviedol najviac mláďat v histórii.

Čakany - Miloslavov, cesta medzi obcami

14.45 TK podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka,

konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho a zástupcu zahraničného investora. Téma: Rimavská Sobota sa dočkala:
predstavujeme nového zamestnávateľa v priemyselnom parku. Priamo na tlačovej besede bude podpísané memorandum o spolupráci.

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

15.00 Odhalenie busty Alexandra Dubčeka

10.00 h - Odborný seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka

Martin, Matica slovenská, Pavla Mudroňa 1

15.00 h - odhalenie busty

Martin, Park sv. Cyrila a Metoda

Text, Zvuk

19.00 Slávnostná premiéra českého tínedžerského filmu Smečka

Bratislava, Cinema City Eurovea, sála 7

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt

Autor: LT
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Doplnený prehľad ekonomických udalostí na stredu 4. augusta  
  3. 8. 2021, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

SLUŽBUKONAJÚCI TECHNIK: 0905/505 721

mail: ekon@tasr.sk

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Vedúce vydania:

predpoludním: D. Macková

popoludní: L. Motúzová

----------------------------------------------------------------

09.00 TK Inštitútu verejnej dopravy - spor medzi BBSK a SAD Zvolen

Téma: Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen.

Banská Bystrica, hotel Lux

Text, Zvuk

10.00 TK na tému: Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvorenie nových pracovných príležitostí pre východniarov, ale aj investícia za vyše 300
miliónov eur pre Košický kraj, ako aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami i vedcami. Na TK bude informovať
predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Košice, Úrad KSK, Zrkadlová sála

Text, Zvuk

14.45 TK podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka,

konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho a zástupcu zahraničného investora. Téma: Rimavská Sobota sa dočkala:
predstavujeme nového zamestnávateľa v priemyselnom parku. Priamo na tlačovej besede bude podpísané memorandum o spolupráci.

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

Text, Zvuk

Informatívna správa ŠÚ SR o tržbách za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2021.

lt

Autor: LT
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Študenti žalovali školu  
  3. 8. 2021, Zdroj: Šarm, Strana: 7, Vydavateľ: News and Media Holding, a.s., Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Vytlačených: 30 213 ks GRP: 1,56 OTS: 0,02 AVE: 5999,99 Eur 

Nasledovali by naše univerzity príklad amerických, ktoré požadujú od študentov očkovanie?

Tretia vlna koronavírusu je tu a do otvorenia vysokých škôl a naplnenia internátov ostáva len pár týždňov. Portál echo24.cz, odvolávajúc
sa na server CNN, nedávno priniesol správu o tom, že skupina ôsmich študentov univerzity v Indiane zažalovala školu, ktorá od nich
vyžaduje pred nástupom do kampusu očkovanie proti kovidu. Federálny súd však žalobu zamietol a uznal, že univerzita má právo na
takúto stratégiu, ktorej cieľom je ochrániť zdravie a životy študentov, pedagógov aj zamestnancov. Okrem univerzity v Indiane ešte stovka
iných amerických univerzít vyžaduje od študentov očkovanie.

Oslovili sme slovenské vysoké školy s otázkami:

1.

Pokúšate sa ovplyvniť zaočkovanosť študentov a tým zvýšiť šance na to, aby mohla výučba v septembri prebiehať prezenčne? Robíte
nejaké aktivity smerujúce k zaočkovanosti

2.

študentov a pedagógov? Nasledovali by ste príklad stratégie amerických vysokých škôl?

STU BRATISLAVA

Pozitívna motivácia

„STU ako technická univerzita výrazne preferuje prezenčnú metódu výučby a ako výskumná univerzita aj plnohodnotnú prácu v
laboratóriách. Vzhľadom na množstvo študentov s celoslovenským i medzinárodným záberom na to potrebuje aj fungujúce internáty.
Preto vedenie STU podporuje opatrenia, ktoré preukázateľne pomáhajú znižovať riziko nákazy,“ prízvukuje hovorca Juraj Rybanský.
„STU preferuje pozitívnu motiváciu študentov i zamestnancov chrániť seba i okolie, aby sa nový akademický rok mohol začať i
pokračovať v štandardnom režime. Vedenie univerzity bude k tomu nabádať a poskytovať podporu.“

UMB BANSKÁ BYSTRICA

Bez diskriminácie

Jana Löbbová z kancelárie rektora Univerzity Mateja Bela nás odkázala na júlové vyhlásenie vedenia prístupné na webe. Deklaruje sa v
ňom snaha zabezpečiť výučbu s maximálnou ochranou zdravia. Rešpektujúc slobodnú vôľu zároveň univerzita apeluje na očkovanie.
Ubezpečuje tiež, že rozhodnutia budú založené na princípe rovnosti a zaobchádzania bez „akýchkoľvek znakov diskriminácie“.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA

Podporili by

1. „Rektor univerzity Marek Števček študentom očkovanie odporúčal, napríklad počas mimoriadneho vydania diskusnej relácie Káva o 9.
Naši experti neustále zdôrazňujú benefity očkovania v médiách. Dekan Lekárskej fakulty UK spolu s ďalšími špičkovými expertmi
pripravili video, v ktorom študentom UK odporúčajú očkovanie,“ reaguje Mgr. Nikoleta Janková. UK sa sústredí hlavne na šírenie
informácií, zvažovali tiež možnosť ponúknuť očkovanie priamo cez univerzitu, ale BSK zvládol prevádzku vakcinačného centra
excelentne, s dostupnosťou vakcín nie je problém. 2. „Ak by existovala celospoločenská zhoda, tak by sme takýto krok podporili. V
súčasnosti by sme však podľa názoru našich právnych expertov očkovanie od našich študentov ako podmienku účasti na vzdelávaní
vyžadovať nemohli.“

UPJŠ KOŠICE

Ponúknu mobilné centrum

1. „Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí množstvo odborníkov v oblasti epidemiológie, infektológie či imunológie, 
ktorí vakcináciu jednoznačne podporujú a ich odborná erudícia je zárukou vyrovnania sa s hoaxmi a dezinformáciami,“ reaguje hovorca 
Tomáš Zavatčan. Rektor UPJŠ Pavol Sovák v júni vyzval zamestnancov a študentov k zodpovednému prístupu k sebe, svojim blízkym, 
ku kolegom i k spolužiakom. Univerzita tiež pripravila anonymný dotazník mapujúci situáciu zaočkovania i záujem o vakcináciu. 
Nezaočkovaní študenti aj zamestnanci sa budú môcť zaočkovať v mobilnom centre zriadenom na univerzite začiatkom zimného 
semestra. 2. „Epidemická situácia sa v každej krajine odlišuje, tak ako aj opatrenia, ktoré sú prijímané. Nikto z nás si nepraje absolvovať
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ďalší semester dištančnou formou v znamení obmedzenia sociálnych kontaktov a pohybu. V súčasnosti neuvažujeme o podmienení
začiatku semestra, resp. účasti na výučbe, zaočkovaním, keďže vakcinácia je slobodnou a zodpovednou voľbou.“

VŠMU BRATISLAVA

Akademická obec má byť príkladom

1. „Výučba na Vysokej škole múzických umení je veľmi špecifická a vyžaduje si osobný kontakt medzi pedagógom a študentmi a
študentmi navzájom. Dištančná forma umeleckému vzdelávaniu veľmi nesvedčí,“ hovorí prorektor Matúš Benža. Aj preto v apríli
upozorňovali na otvorenie čakárne a apelovali, aby v záujme budovania kolektívnej imunity využili možnosť zaočkovať sa proti kovidu.
„Veríme, že práve akademická obec by mala byť príkladom pre ostatných občanov Slovenska, a dúfame, že vysoká miera zaočkovanosti
nám umožní začať výučbu v novom akademickom roku prezenčnou formou.“ V júni v škole zisťovali záujem o očkovanie mobilným tímom
v priestoroch školy, už vtedy však značná časť účastníkov ankety potvrdila, že očkovanie absolvovala alebo naň čaká. Pred začiatkom
akademického roka chcú tému ešte podporiť. 2. „Napriek tomu, že vedenie školy verí, že očkovanie je efektívnou cestou ku ,skroteniu‘
pandémie, súčasná právna úprava nám neumožňuje podmieňovať nástup študentov do školy absolvovaním očkovania.“

Uvidíme, aká bude situácia po začatí nového akademického roka. Mnohí študenti sa už dali zaočkovať.

https://monitora.sk/
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Výber rozhovorov: O stretnutí v SIS, otázke očkovania či situácii v Libanone  
  3. 8. 2021, 16:10, Zdroj: plus.sme.sk , Vydavateľ: Petit Press, Autor: Michal Deliman, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 9.8 tis. GRP: 0,22 OTS: 0,00 AVE: 383,42 Eur 

Výber z najlepších rozhovorov pre SME.

Aj stretnutie v SIS bolo zrejme súčasťou spravodajských opatrení Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa zastal vyšetrovateľov NAKA.
(zdroj: SME/Marko Erd)

Na Slovensku neprebieha vojna policajtov a vo vyšetrovaní nevládne chaos, aj keď sa o takýto obraz situácie snažia politici či
oligarchovia, tvrdí špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Po tom, ako sa verejne zastal ľudí z Národnej kriminálnej agentúry, ho generálny prokurátor Maroš Žilinka verejne pokarhal a nevylúčil
ani možnosť disciplinárneho konania.

Lipšic v rozhovore pre SME vysvetľuje, čo ho k tomu viedlo a ako vníma zistenia o manipulácii svedeckých výpovedí.

Otázka očkovania naozaj nie je o slobode Vladimíra Kurincová Čavojová pôsobí na Ústave experimentálnej psychológie SAV. (zdroj:
SME/Marko Erd)

Ako psychologička sa venuje nepodloženým presvedčeniam a vždy ju dokáže prekvapiť, aké hlúposti dokážu vzniknúť.

"Napríklad, ako zaočkovaní akýmsi nedefinovateľným vyžarovaním ovplyvňujú nezaočkovaných. Aj na Slovensku jedna advokátska
kancelária zakázala prístup klientom, ak sú zaočkovaní," hovorí Vladimíra Kurincová Čavojová z Ústavu experimentálnej psychológie
SAV.

V rozhovore približuje, prečo otázka očkovania tak rozdelila spoločnosť, aké sú dôvody ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, a ako sa dajú
presvedčiť, ako sa rozprávať s blízkymi, s ktorými sa človek o očkovaní nezhoduje, aj čo by poradila vláde, aby sa znížilo napätie v
spoločnosti.

Tekutina sa v Hrone šírila ako tlaková vlna, ryby zabíjala v danom momente Riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján
Jenčo. (zdroj: SME/Marko Erd)

Z bioplynovej stanice v obci Budča v okrese Zvolen unikla do rieky Hron začiatkom minulého týždňa látka, ktorá spôsobila hromadný
úhyn rýb. Rybári z vody vylovili 5,4 tony mŕtvych rýb.

Riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo vysvetľuje, že môže trvať roky, kým sa niektoré druhy rýb budú v rieke opäť
prirodzene rozmnožovať. Voda nebola otrávená, ryby sa v nej udusili.

Štátna prémia už nemá ekonomickú silu Predseda predstavenstva spoločností Wüstenrot na Slovensku Marian Hrotka. (zdroj:
SME/Marko Erd)

Wüstenrot stavebná sporiteľňa prechádza najväčšou zmenou vo svojej histórii. Jej vedenie sa rozhodlo, že ukončí predaj nových zmlúv
na stavebné sporenie (existujúcich klientov sa zmena nedotkne).

Predseda predstavenstva spoločností Wüstenrot Marian Hrotka v rozhovore pre INDEX vysvetľuje, že dôležitým impulzom pre radikálnu
zmenu stratégie bolo zníženie štátnej prémie. Stratil sa tak jeden z hlavných predajných argumentov.

"Vyšší tlak na stavebné sporenie vyplýva aj z toho, kam sa hýbu úrokové sadzby a ako sa centrálne banky snažia stabilizovať situáciu na
finančnom trhu. Tlačia peniaze do obehu, zachraňujú sa zadlžené krajiny, a tak sú peniaze dnes takmer zadarmo," vysvetľuje Hrotka.

Wüstenrot sa chce v budúcnosti sústrediť na poistné produkty a do portfólia pridáva sprostredkovanie úverov, hypoték, sporenia a
investovania na kapitálovom trhu.

Od výbuchu má traumu aj moja mačka. Predstavte si, ako to vplýva na deti Yukie Mokuo vedie libanonské zastúpenie UNICEF-u. (zdroj:
UNICEF)

Za zhoršujúcu sa situáciu v Libanone majú zodpovednosť miestni politici. V súčasnosti však treba riešiť priame humanitárne následky,
hovorí v rozhovore pre SME Yukie Mokuo, ktorá vedie v Libanone miestnu kanceláriu UNICEF, agentúry Organizácie Spojených národov
pomáhajúcej deťom.

Deti chodia spávať hladné, nemajú prístup k vzdelaniu a čoskoro môžu prísť aj o vodu, varuje. Zdôrazňuje, že tu už hovoríme o
humanitárnej kríze.
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Keď som sa vrátil zo zásahu v bejrútskom prístave, sadol som si a plakal Walid El Hajj. (zdroj: SME/Matúš Krčmárik)

Videl som, ako priviezli telá, ktoré sa už nepodobali na ľudí, spomínal so slzami v očiach Libanonec Walid El Hajj, ktorý má slovenskú
matku. V hornatej oblasti Libanonu Šuf založil záchranku a zasahoval aj pred rokom pri výbuchu v prístave v neďalekom Bejrúte.

Stretli sme sa v centrále jeho záchranky. V rozhovore opisuje, ako sa z mladíka, ktorý na Slovensku vyštudoval elektrotechniku, stal
záchranár, aké problémy to prinášalo, ako mu v rozbehu pomáha finančná pomoc zo Slovenska a ako plánuje novú sanitku a nové
záchranné centrum.

„Cez pandémiu mi volali stále, musel som brať lieky na psychiku, aby som to zvládal,“ spomína 32-ročný El Hajj na najrušnejšie mesiace
svojej záchranárskej kariéry.

Divadlo Na Korze zrušili za jednu narážku. Dnes je tu devalvácia slova Martin Huba. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Divadlo kultivuje človeka, vysvetľoval Martin Huba trpezlivo poslucháčom Detskej univerzity Komenského. V sále divadla Aréna, ktorá sa
zmenila na prednáškovú aulu, vystúpil v stredu 28. júla.

Po prednáške odpovedal aj na zvedavé otázky. Keď sa ho mladí poslucháči opýtali, čo by sa stalo, keby neexistovali divadlá, odpovedal
im: Ľudia by si ich vymysleli.

„Za komunizmu aj človek, ktorý celý život mlčal, lebo hovoriť sa nesmelo, nadobudol pocit statočnosti už len zato, že niekto to za neho
povedal na javisku a on sa zúčastnil niečoho tajného a ešte tomu zatlieskal. Mohlo to mať až katarzný účinok," spomína herec a režisér.

Niektorí ľudia sú ako húsenice, čo sa nikdy nepremenia na motýľa Andrej Dúbravský v lete vystavuje v košickej botanickej záhrade.
(zdroj: Dorota Jedináková)

Na jeseň mal Andrej Dúbravský výstavu v New Yorku, no pre pandémiu tam vycestovať nemohol. Potom si chcel oddýchnuť, a tak sa s
radosťou pustil do maľovania včiel, ôs, lienok a ďalšieho hmyzu, ktorý ho fascinuje od detstva.

Tieto plátna teraz visia v botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Výstavu s názvom Hlina a hmyz si návštevníci môžu pozrieť v
pestovateľskom skleníku, ktorý bežne pre verejnosť nie je otvorený.

V rozhovore hovorí pre SME Dúbravský hovorí o svojej láske aj odpore k hmyzu, o knižke, ktorú k výstave pripravil pre deti, i o tom, čo
môže každý urobiť preto, aby hmyz nevymieral.

Umenie nie je excelová tabuľka Karol Felix. (zdroj: Foto - Archív autora)

S Karolom Felixom je skvelé rozprávať sa, pretože je scestovaný, má za sebou mnohé medzinárodné výtvarné pobyty, workshopy či
zbierku ocenení.

So Zbyšom, ako ho volajú kamaráti, sme sa stretli pri príležitosti jeho krásnej výstavy Za svetlom v Nitrianskej galérii.

Ak chceme zvýšiť počty žien v politike, kvóty by mali byť záväzné Pavla Špondrová. (zdroj: archív P.Š.)

Rodové kvóty v politike sú kontroverzná téma. Hoci desiatky štúdií potvrdzujú, že sú efektívne, prospešné a dokážu de facto odstraňovať
nerovnosti medzi mužmi a ženami, existuje množstvo ich odporcov a odporkýň.

Tvrdia, že umelo dosadzovať ľudí podľa toho, akého sú pohlavia, je nespravodlivé, prípadne, že ženy do politiky prosto ísť nechcú.

Česká právnička a expertka na rodové kvóty Pavla Špondrová má v takých prípadoch poruke množstvo protiargumentov. Aký je ten
najzásadnejší?

"Slovo kvóty evokuje, že nejaká rovina tohto nastavenia je neférová. Ale ony, naopak, to prostredie narovnávajú. Dávajú priestor na to,
aby sa kvalitné ženy uplatnili. Spoločnosť je totiž nastavená v prospech mužov a aby ženy do tohto priestoru vstúpili, musia prekonať
omnoho viac bariér," vysvetľuje v rozhovore.

Rozhovory ZKH Rastislav Remeta: Tlačovky Roberta Fica ma neovplyvňujú Matúš Šutaj Eštok: Je nelogické, aby sa Pellegrini očkoval,
keď má protilátky Martin Poliačik: Nevieme diskutovať a čudujeme sa, koľko je tu antivaxerov Podcasty SME Medzi nami: Nezáväzný sex
je pohodlný, tvrdí docent Gabriel Bianchi. Čo však robí s emóciami ľudí, je otázne. Ľudskosť: Hodnotiť niekoho postavu je spoločenský
zlozvyk, ktorý ničí životy, tvrdí aktivistka Valentína Sedileková. Klíma podcast: Ekofarmár Bálint Pém: Moji kolegovia sa dívajú na mňa
trochu ako na exota.

Chcete pravidelne dostávať Výber rozhovorov SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.
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Pridajte komentár

5 min. čítania

Podpora detí z Luníka IX je pre občianske združenie ETP samozrejmosťou. Okrem projektov počas školského roka im nedajú
„vydýchnuť” ani cez leto. Tento rok v spolupráci s IT Valley Košice organizovali druhý ročník Letnej STEM (science, technology,
engineering and mathematics) akadémie. Svet informačných technológií ich zaujal.

Okrem priestorov komunitného centra na Krčméryho 2, sa minulý týždeň deti vzdelávali aj v Kultúrno-spoločenskom centre na Pribinovej
1 či v Univerzitnom vedeckom parku Technicom. Počas celého týždňa mali rozdelený program do dvoch častí.

Prvá časť bola praktická, kde školáci programovali LEGO robotov, poobedňajšia časť sa niesla skôr v teoretickom duchu, kde im na témy
hackerstva či sociálnych sietí prednášali hostia, ktorí prijali pozvanie od IT Valley Košice.

Akadémia zaznamenala úspech.

Záujem je veľký, dievčatá do IT patria

„Pravidelne pripravujeme program na leto najmä kvôli tomu, aby deti nevyšli z cviku. Fungujeme tak trochu ako prímestský tábor a o tieto
aktivity je veľký záujem. Chodia k nám dobrovoľne a namiesto toho, aby boli pri vode sa radšej chcú učiť. Akadémie organizujeme už
niekoľko rokov. Zamerané sú na IT, ale aj na divadlo či rôzne povolania. Minulý rok, ale aj tento okrem iného deti programovali LEGO
roboty,“ hovorí sociálna pedagogička a koordinátorka projektu Petra Kurutzová.

Akadémie sa zúčastnili deti staršie ako 12 rokov. „Majú záujem o technológie, počítače, tablety aj mobily. Kvôli pandemickým opatreniam
máme zníženú kapacitu, ale 15 z nich sem chodí pravidelne. Bežne sa akadémie zúčastňuje aj 25 školákov. Chceme im ukázať, že za
každou technológiou, ktorú využívajú niekto stojí. Niekto kto to musí naprogramovať, vymyslieť. Nespadne to len tak z neba. Máme tu
množstvo šikovných dievčat. Našim zámerom je poukázať aj na to, že dievčatá do IT patria,” dodáva Kurutzová.

Hravá forma učenia

Bez nároku na honorár sa im v dopoludňajších hodinách venoval aj stredoškolský učiteľ Vladimír Balucha z košickej Strednej
priemyselnej školy elektrotechnickej. „Učím ich programovať LEGO roboty. Tieto deti, čo tu dnes máme sú veľmi šikovné. Povedal by
som, že dievčatá sú šikovnejšie ako chlapci. Učili sa napríklad skúmať, kto mal lepšiu svietivosť LED svietidla na telefóne. Hravá forma je
dôležitá, inak ich pozornosť klesá. Cieľom je to, aby začali viac logicky uvažovať. Každý deň majú iný program.”

Programovanie lego robotov.

LEGO roboty zaujali aj školáka Adama. „Chcem vedieť, ako to funguje. Už som niekoľkokrát na akadémii bol a určite ešte prídem.
Technológie mám rád,” prezradil.

Na ďeťoch z Luníka IX záleží aj IT Valley

Počas celého týždňa deti absolvovali aj prednášky v spolupráci s IT Valley Košice. Zamerané boli na sociálne siete, ale aj hackerstvo.
Jednou z prednášajúcich bola komunikačná špecialistka Lívia Gaľová z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorá deťom
pripomínala, že sa aj na sociálnych sieťach, a teda v online svete majú správať zodpovedne a s úctou: „Tak ako v reálnom živote vedia
slová ublížiť, a mnohí z rozhovoru odídu s plačom, platí to aj vo virtuálnom svete. Je dôležité upozorňovať na to, že nenávistné
komentáre do žiadneho sveta nepatria. Zároveň im chceme ukázať, ako by na nich mali aj reagovať a ako pomôcť človeku, ktorému boli
adresované.”

Lívia Gaľová z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. foto: Peter Čontoš.

Pozvanie IT Valley Košice prijal aj Matej Lukáč, CEO Nolimit DEVELOPERS, UI a UX dizajnér. Témou jeho prednášky boli dáta, ktoré
hýbu svetom: „S deťmi sme sa rozprávali o ich IT problémoch. Spoločne sme zistili, že majú množstvo profilov na Facebooku, na ktorých
majú vytvorené priemerné heslá a majú v nich neporiadok.”

Chcú byť hackermi

Matej Lukáč vraví, že množstvo detí svoje heslá prezradí, a potom si vytvárajú ďalšie a ďalšie profily. „Potrebujú si chrániť svoje
súkromie. Mnohí nám povedali, že by chceli byť hackermi a že niektorí nimi dokonca aj sú. Vedia vraj odomknúť mobil.”
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Nechal im kolovať svoj, no nikomu sa ho nepodarilo odomknúť. „Diskutovali sme o tom, prečo to nebolo možné. Zistili, že sú dosť
nepozorní a stačilo čítať len to, čo mobil ,ponúkal’.”

Deti prednášky zaujali.

Spoločne sa zamerali aj na reálne prípady hackerstva z praxe. „Minulý rok páchatelia zneužili ukradnutú identitu. Sfalšovali pas a v rámci
neho sa snažili sprostredkovať miliónový úver vo falošnom e-bankingu.”

Prednášky formou hry

Deti zaujímali najmä sociálne siete. Aj preto tejto téme venovali ďalšiu prednášku. Cieľom bolo poukázať na potrebu ochrany súkromia na
sociálnych sieťach a ochranu pred podvodmi v digitálnom svete. Prednáška bola poňatá formou hry. Chopil sa jej Pavol Sokol, vedúci
tímu na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov na UPJŠ (CSIRT-UPJS) a odborný asistent na Ústave informatiky
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

„Deti museli odpovedať na 2 typy úloh. Keďže sú k dispozícii štatistiky uniknutých hesiel, je možné urobiť kvíz, ktoré heslá sú častejšie
používané (napr. 0000 vs 1111 alebo papier vs nožnice vs kameň). Druhým typom boli úlohy, kde deti odpovedali, či je niečo legitímna
správa alebo nie.”

Deti absolvovali popoludnie v spolupráci s IT Valley Košice. foto: Peter Čontoš.

Úlohy boli zamerané na všeobecné poznatky (napr. počet jaskýň v SR) alebo rozpoznanie podvodných správ (napr. výhra v lotérii alebo
problém s poštovou zásielkou).

„Podľa môjho názoru sa podarilo upriamiť pozornosť detí na registráciu a prihlasovanie do rôznych systémov. Uvedomili si, že heslo je
dôležité. A tiež je dôležité, aby to heslo bolo zložité. Napr. obsahovalo písmena, číslice, ale aj špeciálne znaky.”

Peter Sokol spolupracoval s IT Valley Košice už aj v minulosti. „Páči sa mi celá myšlienka akadémie. V rámci bezpečnostného tímu radi
participujeme na rôznych vzdelávacích aktivitách.”

Michaela Luxová

Písanie je pre mňa umenie, ktoré sa tvorí každým ťuknutím do klávesnice. Je to však aj hra so slovami, ktoré dokonale vystihnú daný
moment, alebo opíšu situáciu. Možno aj preto ma osud pred rokmi priviedol k dokonalej profesii, ktorá ma vystihuje — copywritingu.

Autor: Michaela Luxová
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Nasledovali by naše univerzity príklad amerických, ktoré požadujú od študentov očkovanie?

Tretia vlna koronavírusu je tu a do otvorenia vysokých škôl a naplnenia internátov ostáva len pár týždňov. Portál echo24.cz, odvolávajúc
sa na server CNN, nedávno priniesol správu o tom, že skupina ôsmich študentov univerzity v Indiane zažalovala školu, ktorá od nich
vyžaduje pred nástupom do kampusu očkovanie proti kovidu. Federálny súd však žalobu zamietol a uznal, že univerzita má právo na
takúto stratégiu, ktorej cieľom je ochrániť zdravie a životy študentov, pedagógov aj zamestnancov. Okrem univerzity v Indiane ešte stovka
iných amerických univerzít vyžaduje od študentov očkovanie.

Oslovili sme slovenské vysoké školy s otázkami:

1.

Pokúšate sa ovplyvniť zaočkovanosť študentov a tým zvýšiť šance na to, aby mohla výučba v septembri prebiehať prezenčne? Robíte
nejaké aktivity smerujúce k zaočkovanosti

2.

študentov a pedagógov? Nasledovali by ste príklad stratégie amerických vysokých škôl?

STU BRATISLAVA

Pozitívna motivácia

„STU ako technická univerzita výrazne preferuje prezenčnú metódu výučby a ako výskumná univerzita aj plnohodnotnú prácu v
laboratóriách. Vzhľadom na množstvo študentov s celoslovenským i medzinárodným záberom na to potrebuje aj fungujúce internáty.
Preto vedenie STU podporuje opatrenia, ktoré preukázateľne pomáhajú znižovať riziko nákazy,“ prízvukuje hovorca Juraj Rybanský.
„STU preferuje pozitívnu motiváciu študentov i zamestnancov chrániť seba i okolie, aby sa nový akademický rok mohol začať i
pokračovať v štandardnom režime. Vedenie univerzity bude k tomu nabádať a poskytovať podporu.“

UMB BANSKÁ BYSTRICA

Bez diskriminácie

Jana Löbbová z kancelárie rektora Univerzity Mateja Bela nás odkázala na júlové vyhlásenie vedenia prístupné na webe. Deklaruje sa v
ňom snaha zabezpečiť výučbu s maximálnou ochranou zdravia. Rešpektujúc slobodnú vôľu zároveň univerzita apeluje na očkovanie.
Ubezpečuje tiež, že rozhodnutia budú založené na princípe rovnosti a zaobchádzania bez „akýchkoľvek znakov diskriminácie“.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA

Podporili by

1. „Rektor univerzity Marek Števček študentom očkovanie odporúčal, napríklad počas mimoriadneho vydania diskusnej relácie Káva o 9.
Naši experti neustále zdôrazňujú benefity očkovania v médiách. Dekan Lekárskej fakulty UK spolu s ďalšími špičkovými expertmi
pripravili video, v ktorom študentom UK odporúčajú očkovanie,“ reaguje Mgr. Nikoleta Janková. UK sa sústredí hlavne na šírenie
informácií, zvažovali tiež možnosť ponúknuť očkovanie priamo cez univerzitu, ale BSK zvládol prevádzku vakcinačného centra
excelentne, s dostupnosťou vakcín nie je problém. 2. „Ak by existovala celospoločenská zhoda, tak by sme takýto krok podporili. V
súčasnosti by sme však podľa názoru našich právnych expertov očkovanie od našich študentov ako podmienku účasti na vzdelávaní
vyžadovať nemohli.“

UPJŠ KOŠICE

Ponúknu mobilné centrum

1. „Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí množstvo odborníkov v oblasti epidemiológie, infektológie či imunológie, 
ktorí vakcináciu jednoznačne podporujú a ich odborná erudícia je zárukou vyrovnania sa s hoaxmi a dezinformáciami,“ reaguje hovorca 
Tomáš Zavatčan. Rektor UPJŠ Pavol Sovák v júni vyzval zamestnancov a študentov k zodpovednému prístupu k sebe, svojim blízkym, 
ku kolegom i k spolužiakom. Univerzita tiež pripravila anonymný dotazník mapujúci situáciu zaočkovania i záujem o vakcináciu. 
Nezaočkovaní študenti aj zamestnanci sa budú môcť zaočkovať v mobilnom centre zriadenom na univerzite začiatkom zimného 
semestra. 2. „Epidemická situácia sa v každej krajine odlišuje, tak ako aj opatrenia, ktoré sú prijímané. Nikto z nás si nepraje absolvovať
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ďalší semester dištančnou formou v znamení obmedzenia sociálnych kontaktov a pohybu. V súčasnosti neuvažujeme o podmienení
začiatku semestra, resp. účasti na výučbe, zaočkovaním, keďže vakcinácia je slobodnou a zodpovednou voľbou.“

VŠMU BRATISLAVA

Akademická obec má byť príkladom

1. „Výučba na Vysokej škole múzických umení je veľmi špecifická a vyžaduje si osobný kontakt medzi pedagógom a študentmi a
študentmi navzájom. Dištančná forma umeleckému vzdelávaniu veľmi nesvedčí,“ hovorí prorektor Matúš Benža. Aj preto v apríli
upozorňovali na otvorenie čakárne a apelovali, aby v záujme budovania kolektívnej imunity využili možnosť zaočkovať sa proti kovidu.
„Veríme, že práve akademická obec by mala byť príkladom pre ostatných občanov Slovenska, a dúfame, že vysoká miera
zaočkovanosti nám umožní začať výučbu v novom akademickom roku prezenčnou formou.“ V júni v škole zisťovali záujem o očkovanie
mobilným tímom v priestoroch školy, už vtedy však značná časť účastníkov ankety potvrdila, že očkovanie absolvovala alebo naň čaká.
Pred začiatkom akademického roka chcú tému ešte podporiť. 2. „Napriek tomu, že vedenie školy verí, že očkovanie je efektívnou cestou
ku ,skroteniu‘ pandémie, súčasná právna úprava nám neumožňuje podmieňovať nástup študentov do školy absolvovaním očkovania.“

Uvidíme, aká bude situácia po začatí nového akademického roka. Mnohí študenti sa už dali zaočkovať.
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Podpora detí z Luníka IX je pre občianske združenie ETP samozrejmosťou. Okrem projektov počas školského roka im nedajú
„vydýchnuť” ani cez leto. Tento rok v spolupráci s IT Valley Košice organizovali druhý ročník Letnej STEM (science, technology,
engineering and mathematics) akadémie. Svet informačných technológií ich zaujal.

Okrem priestorov komunitného centra na Krčméryho 2, sa minulý týždeň deti vzdelávali aj v Kultúrno-spoločenskom centre na Pribinovej
1 či v Univerzitnom vedeckom parku Technicom. Počas celého týždňa mali rozdelený program do dvoch častí.

Prvá časť bola praktická, kde školáci programovali LEGO robotov, poobedňajšia časť sa niesla skôr v teoretickom duchu, kde im na témy
hackerstva či sociálnych sietí prednášali hostia, ktorí prijali pozvanie od IT Valley Košice.

Akadémia zaznamenala úspech.

Záujem je veľký, dievčatá do IT patria

„Pravidelne pripravujeme program na leto najmä kvôli tomu, aby deti nevyšli z cviku. Fungujeme tak trochu ako prímestský tábor a o tieto
aktivity je veľký záujem. Chodia k nám dobrovoľne a namiesto toho, aby boli pri vode sa radšej chcú učiť. Akadémie organizujeme už
niekoľko rokov. Zamerané sú na IT, ale aj na divadlo či rôzne povolania. Minulý rok, ale aj tento okrem iného deti programovali LEGO
roboty,“ hovorí sociálna pedagogička a koordinátorka projektu Petra Kurutzová.

Akadémie sa zúčastnili deti staršie ako 12 rokov. „Majú záujem o technológie, počítače, tablety aj mobily. Kvôli pandemickým opatreniam
máme zníženú kapacitu, ale 15 z nich sem chodí pravidelne. Bežne sa akadémie zúčastňuje aj 25 školákov. Chceme im ukázať, že za
každou technológiou, ktorú využívajú niekto stojí. Niekto kto to musí naprogramovať, vymyslieť. Nespadne to len tak z neba. Máme tu
množstvo šikovných dievčat. Našim zámerom je poukázať aj na to, že dievčatá do IT patria,” dodáva Kurutzová.

Hravá forma učenia

Bez nároku na honorár sa im v dopoludňajších hodinách venoval aj stredoškolský učiteľ Vladimír Balucha z košickej Strednej
priemyselnej školy elektrotechnickej. „Učím ich programovať LEGO roboty. Tieto deti, čo tu dnes máme sú veľmi šikovné. Povedal by
som, že dievčatá sú šikovnejšie ako chlapci. Učili sa napríklad skúmať, kto mal lepšiu svietivosť LED svietidla na telefóne. Hravá forma je
dôležitá, inak ich pozornosť klesá. Cieľom je to, aby začali viac logicky uvažovať. Každý deň majú iný program.”

Programovanie lego robotov.

LEGO roboty zaujali aj školáka Adama. „Chcem vedieť, ako to funguje. Už som niekoľkokrát na akadémii bol a určite ešte prídem.
Technológie mám rád,” prezradil.

Na ďeťoch z Luníka IX záleží aj IT Valley

Počas celého týždňa deti absolvovali aj prednášky v spolupráci s IT Valley Košice. Zamerané boli na sociálne siete, ale aj hackerstvo.
Jednou z prednášajúcich bola komunikačná špecialistka Lívia Gaľová z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorá deťom
pripomínala, že sa aj na sociálnych sieťach, a teda v online svete majú správať zodpovedne a s úctou: „Tak ako v reálnom živote vedia
slová ublížiť, a mnohí z rozhovoru odídu s plačom, platí to aj vo virtuálnom svete. Je dôležité upozorňovať na to, že nenávistné
komentáre do žiadneho sveta nepatria. Zároveň im chceme ukázať, ako by na nich mali aj reagovať a ako pomôcť človeku, ktorému boli
adresované.”

Lívia Gaľová z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. foto: Peter Čontoš.

Pozvanie IT Valley Košice prijal aj Matej Lukáč, CEO Nolimit DEVELOPERS, UI a UX dizajnér. Témou jeho prednášky boli dáta, ktoré
hýbu svetom: „S deťmi sme sa rozprávali o ich IT problémoch. Spoločne sme zistili, že majú množstvo profilov na Facebooku, na ktorých
majú vytvorené priemerné heslá a majú v nich neporiadok.”

Chcú byť hackermi

Matej Lukáč vraví, že množstvo detí svoje heslá prezradí, a potom si vytvárajú ďalšie a ďalšie profily. „Potrebujú si chrániť svoje
súkromie. Mnohí nám povedali, že by chceli byť hackermi a že niektorí nimi dokonca aj sú. Vedia vraj odomknúť mobil.”
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Nechal im kolovať svoj, no nikomu sa ho nepodarilo odomknúť. „Diskutovali sme o tom, prečo to nebolo možné. Zistili, že sú dosť
nepozorní a stačilo čítať len to, čo mobil ,ponúkal’.”

Deti prednášky zaujali.

Spoločne sa zamerali aj na reálne prípady hackerstva z praxe. „Minulý rok páchatelia zneužili ukradnutú identitu. Sfalšovali pas a v rámci
neho sa snažili sprostredkovať miliónový úver vo falošnom e-bankingu.”

Prednášky formou hry

Deti zaujímali najmä sociálne siete. Aj preto tejto téme venovali ďalšiu prednášku. Cieľom bolo poukázať na potrebu ochrany súkromia na
sociálnych sieťach a ochranu pred podvodmi v digitálnom svete. Prednáška bola poňatá formou hry. Chopil sa jej Pavol Sokol, vedúci
tímu na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov na UPJŠ (CSIRT-UPJS) a odborný asistent na Ústave informatiky
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

„Deti museli odpovedať na 2 typy úloh. Keďže sú k dispozícii štatistiky uniknutých hesiel, je možné urobiť kvíz, ktoré heslá sú častejšie
používané (napr. 0000 vs 1111 alebo papier vs nožnice vs kameň). Druhým typom boli úlohy, kde deti odpovedali, či je niečo legitímna
správa alebo nie.”

Deti absolvovali popoludnie v spolupráci s IT Valley Košice. foto: Peter Čontoš.

Úlohy boli zamerané na všeobecné poznatky (napr. počet jaskýň v SR) alebo rozpoznanie podvodných správ (napr. výhra v lotérii alebo
problém s poštovou zásielkou).

„Podľa môjho názoru sa podarilo upriamiť pozornosť detí na registráciu a prihlasovanie do rôznych systémov. Uvedomili si, že heslo je
dôležité. A tiež je dôležité, aby to heslo bolo zložité. Napr. obsahovalo písmena, číslice, ale aj špeciálne znaky.”

Peter Sokol spolupracoval s IT Valley Košice už aj v minulosti. „Páči sa mi celá myšlienka akadémie. V rámci bezpečnostného tímu radi
participujeme na rôznych vzdelávacích aktivitách.”

Michaela Luxová

Písanie je pre mňa umenie, ktoré sa tvorí každým ťuknutím do klávesnice. Je to však aj hra so slovami, ktoré dokonale vystihnú daný
moment, alebo opíšu situáciu. Možno aj preto ma osud pred rokmi priviedol k dokonalej profesii, ktorá ma vystihuje — copywritingu.

Autor: Michaela Luxová
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