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Reforma školstva naráža na odpor rektorov  
  3. 11. 2021, 19:20, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Rektorát

UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Sovák
GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 13854 Eur 

Ľubomír BAJANÍK, moderátor:

Plánovaná reforma vysokých škôl rezonuje aj v Košiciach, rektori hovoria o politizácii akademickej pôdy. Študenti chcú zas vedieť, ako
zmeny pocítia v praxi. Ministerstvo školstva hovorí, že novela zákona skvalitní vysokoškolské prostredie, napríklad príchodom
odborníkov. O reforme prišiel na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach diskutovať premiér Eduard Heger.

Anton GBUR, redaktor:

Útek vysokoškolákov do zahraničia či slabá finančná motivácia učiteľov. To je iba zlomok problémov slovenského školstva, na ktoré
poukazujú košickí študenti.

Kristián, študent ošetrovateľstva:

Ako konkrétne chcete motivovať študentov zo stredných škôl, aby neodchádzali do zahraničia?

Anton GBUR, redaktor:

Reforma sľubuje kvalitnejšie a atraktívnejšie vysoké školy, skracuje externé štúdium zo sedem na päť rokov, mení financovanie škôl na
základe kvality výskumu a otvára dvere odborníkom zo zahraničia. Chýbajúci titul docenta alebo profesora prekážkou nebude.

Ľudovít PAULIS, št. tajomník Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Môže ísť rovno na funkčné miesto docenta, nemusí absolvovať celú tú habilitačnú, inauguračnú tortúru, ktorá aj tak nič reálne
momentálne neprináša, pretože niektoré docentúry a profesúry, ktoré boli poudeľované sa naozaj nevyrovnajú ani niektorému
absolventovi PhD.

Anton GBUR, redaktor:

Rektori košických univerzít sú reforme naklonení, jej súčasnú podobu však odmietajú a označujú ju za politickú.

Jana MOJŽIŠOVÁ, rektorka Univerzity vet. lekárstva a farmácie, Košice:

Zásah do samosprávy prostredníctvom správnych rád, kde sú politickí nominanti ministra.

Anton GBUR, redaktor:

Minister by si po novom vybral polovicu členov Správnej rady. Mohol by mať tak vplyv napríklad na voľbu rektora. Premiér Eduard Heger
vylučuje budúce politické zásahy do chodu vysokých škôl.

Eduard HEGER, predseda vlády SR /OĽaNO/:

Chceme rozvíjať a stransparentňovať všetky procesy, my nepotrebujeme si tu žiadnu moc uzurpovať.

Pavol SOVÁK, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach:

Ak je minister povezdme štátny tajomník, ktorý to vidia úprimne a nehrozí tu systém politizácie, to znamená, že to o tri roky ináč nebude.

Anton GBUR, redaktor:

Rektori nespresnili, aké kroky podniknú, ak k ústupkom zo strany rezortu nepríde. Novela zákona je aktuálne v medzirezortnom
pripomienkovom konaní. Anton Gbur, RTVS.
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  3. 11. 2021, 19:20, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Ľubomír BAJANÍK, moderátor:

Plánovaná reforma vysokých škôl rezonuje aj v Košiciach, rektori hovoria o politizácii akademickej pôdy. Študenti chcú zas vedieť, ako
zmeny pocítia v praxi. Ministerstvo školstva hovorí, že novela zákona skvalitní vysokoškolské prostredie, napríklad príchodom
odborníkov. O reforme prišiel na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach diskutovať premiér Eduard Heger.

Anton GBUR, redaktor:

Útek vysokoškolákov do zahraničia či slabá finančná motivácia učiteľov. To je iba zlomok problémov slovenského školstva, na ktoré
poukazujú košickí študenti.

Kristián, študent ošetrovateľstva:

Ako konkrétne chcete motivovať študentov zo stredných škôl, aby neodchádzali do zahraničia?

Anton GBUR, redaktor:

Reforma sľubuje kvalitnejšie a atraktívnejšie vysoké školy, skracuje externé štúdium zo sedem na päť rokov, mení financovanie škôl na
základe kvality výskumu a otvára dvere odborníkom zo zahraničia. Chýbajúci titul docenta alebo profesora prekážkou nebude.

Ľudovít PAULIS, št. tajomník Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Môže ísť rovno na funkčné miesto docenta, nemusí absolvovať celú tú habilitačnú, inauguračnú tortúru, ktorá aj tak nič reálne
momentálne neprináša, pretože niektoré docentúry a profesúry, ktoré boli poudeľované sa naozaj nevyrovnajú ani niektorému
absolventovi PhD.

Anton GBUR, redaktor:

Rektori košických univerzít sú reforme naklonení, jej súčasnú podobu však odmietajú a označujú ju za politickú.

Jana MOJŽIŠOVÁ, rektorka Univerzity vet. lekárstva a farmácie, Košice:

Zásah do samosprávy prostredníctvom správnych rád, kde sú politickí nominanti ministra.

Anton GBUR, redaktor:

Minister by si po novom vybral polovicu členov Správnej rady. Mohol by mať tak vplyv napríklad na voľbu rektora. Premiér Eduard Heger
vylučuje budúce politické zásahy do chodu vysokých škôl.

Eduard HEGER, predseda vlády SR /OĽaNO/:

Chceme rozvíjať a stransparentňovať všetky procesy, my nepotrebujeme si tu žiadnu moc uzurpovať.

Pavol SOVÁK, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach:

Ak je minister povezdme štátny tajomník, ktorý to vidia úprimne a nehrozí tu systém politizácie, to znamená, že to o tri roky ináč nebude.

Anton GBUR, redaktor:

Rektori nespresnili, aké kroky podniknú, ak k ústupkom zo strany rezortu nepríde. Novela zákona je aktuálne v medzirezortnom
pripomienkovom konaní. Anton Gbur, RTVS.
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Prehľad udalostí na stredu 3. novembra  
  3. 11. 2021, 6:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: I. Matejička

popoludní: Ľ. Ivanková

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

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

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

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

Trenčiansky robotický deň (3. - 4. novembra)

15. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov

Trenčín, Expo center, K výstavisku 447/14

Text

08.25 Pracovný program predsedu vlády SR Eduarda Hegera + TK

08.25 h - Prehliadka ústavu, stretnutie s predstaviteľmi

Košice, Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47

09.40 h - Stretnutie so študentmi lekárskej fakulty

10.30 h - Diskusia s predstaviteľmi a študentmi ÚPJŠ KE na tému budúcnosti školstva

11.30 h - Stretnutie s rektormi košických univerzít na tému inovačný klaster

Košice, Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1

12.00 h - Stretnutie s vedením Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrický sv. Lukáša.

Košice, Strojárenská 13

14.00 h - Prehliadka 11 km dlhej cyklotrasy na bicykli v sprievode Zorana Bosáka z OZ KE.CY (Košické cyklotraily), mestskej
cyklokoordinátorky Sone Antalovej a cyklistu Michala Luntera

Košice, parkovisko pred hotelom DoubleTree by Hilton, Hlavná 1

Po 14.00 h - TK, na ktorej predseda vlády zosumarizuje regionálny výjazd.

Košice, parkovisko pred hotelom DoubleTree by Hilton, Hlavná 1

Text, Video, Zvuk

08.45 Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 34, Námestie A. Dubčeka 1

09.00 48. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1
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Text, Zvuk

09.00 Online Deň otvorených dverí Univerzity Komenského v Bratislave

Pripojiť sa bude možné prostredníctvom stránky https://zaziden.uniba.sk/den-otvorenych-dveri/.

09.30 TK ZMOS a Slovenského olympijského a športového výboru - podpora rozvoja športu

Téma: Združenie miest a obcí Slovenska a SOŠV začínajú spoluprácu. Cieľom je spoločná podpora rozvoja športu.

Bratislava, Slovenské olympijské a športové múzeum, Junácka 6

10.00 Odovzdanie šliapacích autíčok materskej škole

Za účasti starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.

Šliapacie autíčka poslúžia na to, aby sa na nich deti hravou formou naučili orientovať sa v cestnej premávke.

Bratislava, materská škola, Beskydská 7

Text

10.00 39. rokovanie vlády SR

Vstup novinárov na Úrad vlády SR je cez bránu z Leškovej ulice.

Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1

Text, Zvuk

10.15 Brífing predstaviteľov strany Progresívne Slovensko a poslanca NR SR Tomáša Valáška - reformy z plánu obnovy

Téma: Koľko stojí Slovensko opozícia voči reformám z plánu obnovy?

Bratislava, NR SR, foyer, Námestie A. Dubčeka 1

12.00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1

12.05 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Výsledky kontroly hospodárenia v Rozhlase a televízii Slovenska podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu SR. Rôzne.

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 32, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

12.05 Zahraničný výbor NR SR

Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na roky 2022 až 2024. Rôzne.

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 149, Námestie A. Dubčeka 1

12.15 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ - mimoriadne rokovanie

Bratislava, Ubytovacie zariadenie NR SR, rokovacia miestnosť č. 71, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

13.00 Výbor NR SR pre sociálne veci

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 245

14.00 TK pri príležitosti otvorenia festivalu 31. Mesiac fotografie

https://monitora.sk/
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festival potrvá od 2. do 30. novembra

Bratislava, Zoya Gallery, Erdődyho palác, Ventúrska 1

Text, Foto

14.00 TK po rokovaní Odborového zväzu školstva a vedy na Slovensku

a partnerských reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva

Témy: Novely školských zákonov v regionálnom školstve. Novela vysokoškolského zákona. Osobné výdavky v regionálnom a vysokom
školstve (platy). Spoločné vyhlásenie.

Bratislava, hotel Sorea Regia, recepcia, Kráľovské údolie 6

Text, Zvuk, Live

16.00 Nočné pozorovanie netopierov

Večerná vychádzka so sprievodom po Náučnom chodníku malých netopierov spojená s pozorovaním netopierov cez nočné videnie.

Rákoš, pred Baníckou expozíciou, okres Revúca

Text

16.00 Zhromaždenie Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov - reforma chránených území

Téma: Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú reformu chránených území na slovenskom vidieku - za zdravú krajinu, za atraktívny
vidiek

Bratislava, NR SR, pred budovou, Námestie A. Dubčeka 1

17.00 Konferencia Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave - záverečná diskusia

Diskutovať budú: minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo a riaditeľ Útvaru
hodnoty za peniaze MF SR Štefan Kišš.

Bratislava, Stará tržnica, Námestie SNP 25

Text

17.00 50. schôdza Národnej rady SR

Program: Vyslovenie nedôvery ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanovi Krajniakovi.

Schôdza sa začne po hlasovaní o 17.00 h.

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka

Text

18.00 Vyhlásenie najúspešnejších športovcov Ministerstva obrany za rok 2021

Banská Bystrica, Štátna opera, Národná 11

Text, Video, Foto

18.00 Online diskusia Prečo je doprava v Prešove horúca téma?

Online vydanie diskusie Zastúpenia Európskej komisie v SR zo série Café Európa.

Livestream na FB Café Európa.

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lk kh
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Autor: KH
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Aktualizovaný prehľad udalostí na stredu 3. novembra  
  3. 11. 2021, 9:59, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: I. Matejička

popoludní: Ľ. Ivanková

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

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

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

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

Trenčiansky robotický deň (3. - 4. novembra)

15. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov

Trenčín, Expo center, K výstavisku 447/14

Text

08.25 Pracovný program predsedu vlády SR Eduarda Hegera + TK

08.25 h - Prehliadka ústavu, stretnutie s predstaviteľmi

Košice, Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47

09.40 h - Stretnutie so študentmi lekárskej fakulty

10.30 h - Diskusia s predstaviteľmi a študentmi ÚPJŠ KE na tému budúcnosti školstva

11.30 h - Stretnutie s rektormi košických univerzít na tému inovačný klaster

Košice, Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1

12.00 h - Stretnutie s vedením Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrický sv. Lukáša.

Košice, Strojárenská 13

14.00 h - Prehliadka 11 km dlhej cyklotrasy na bicykli v sprievode Zorana Bosáka z OZ KE.CY (Košické cyklotraily), mestskej
cyklokoordinátorky Sone Antalovej a cyklistu Michala Luntera

Košice, parkovisko pred hotelom DoubleTree by Hilton, Hlavná 1

Po 14.00 h - TK, na ktorej predseda vlády zosumarizuje regionálny výjazd.

Košice, parkovisko pred hotelom DoubleTree by Hilton, Hlavná 1

Text, Video, Zvuk

08.45 Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 34, Námestie A. Dubčeka 1

09.00 48. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1
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Text, Zvuk, Live

09.00 Online Deň otvorených dverí Univerzity Komenského v Bratislave

Pripojiť sa bude možné prostredníctvom stránky https://zaziden.uniba.sk/den-otvorenych-dveri/.

09.30 TK ZMOS a Slovenského olympijského a športového výboru - podpora rozvoja športu

Téma: Združenie miest a obcí Slovenska a SOŠV začínajú spoluprácu. Cieľom je spoločná podpora rozvoja športu.

Bratislava, Slovenské olympijské a športové múzeum, Junácka 6

10.00 Odovzdanie šliapacích autíčok materskej škole

Za účasti starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.

Šliapacie autíčka poslúžia na to, aby sa na nich deti hravou formou naučili orientovať sa v cestnej premávke.

Bratislava, materská škola, Beskydská 7

Text

10.00 39. rokovanie vlády SR

Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, vstup z Leškovej ulice

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

10.15 Brífing predstaviteľov strany Progresívne Slovensko a poslanca NR SR Tomáša Valáška - reformy z plánu obnovy

Téma: Koľko stojí Slovensko opozícia voči reformám z plánu obnovy?

Bratislava, NR SR, foyer, Námestie A. Dubčeka 1

Live

12.00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1

12.05 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Výsledky kontroly hospodárenia v Rozhlase a televízii Slovenska podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu SR. Rôzne.

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 32, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

12.05 Zahraničný výbor NR SR

Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na roky 2022 až 2024. Rôzne.

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 149, Námestie A. Dubčeka 1

12.15 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ - mimoriadne rokovanie

Bratislava, Ubytovacie zariadenie NR SR, rokovacia miestnosť č. 71, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

13.00 Výbor NR SR pre sociálne veci

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 245, Námestie A. Dubčeka 1

13.30 Brífing predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského

https://monitora.sk/
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a ďalších členov výboru

Téma: Čierne diery v RTVS - výsledky finančnej kontroly NKÚ

Bratislava, foyer NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

14.00 Otvorenie výstavy fotografií Vidiecka krajina medzi kultúrou a turizmom

Svidník, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 258

14.00 TK pri príležitosti otvorenia festivalu 31. Mesiac fotografie

festival potrvá od 2. do 30. novembra

Bratislava, Zoya Gallery, Erdődyho palác, Ventúrska 1

Text, Foto

14.00 TK po rokovaní Odborového zväzu školstva a vedy na Slovensku

a partnerských reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva

Témy: Novely školských zákonov v regionálnom školstve. Novela vysokoškolského zákona. Osobné výdavky v regionálnom a vysokom
školstve (platy). Spoločné vyhlásenie.

Bratislava, hotel Sorea Regia, recepcia, Kráľovské údolie 6

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

15.30 Zhromaždenie Vidieckej koalície - reforma chránených území na slovenskom vidieku

Zhromaždenie súkromných vlastníkov lesa, poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov a obyvateľov vidieka

Bratislava, pred NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text

16.00 Nočné pozorovanie netopierov

Večerná vychádzka so sprievodom po Náučnom chodníku malých netopierov spojená s pozorovaním netopierov cez nočné videnie.

Rákoš, pred Baníckou expozíciou, okres Revúca

Text

17.00 Konferencia Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave - záverečná diskusia

Diskutovať budú: minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo a riaditeľ Útvaru
hodnoty za peniaze MF SR Štefan Kišš.

Bratislava, Stará tržnica, Námestie SNP 25

Text

17.00 50. schôdza Národnej rady SR

Program: Vyslovenie nedôvery ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanovi Krajniakovi.

Schôdza sa začne po hlasovaní o 17.00 h.

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka

Text

18.00 Vyhlásenie najúspešnejších športovcov Ministerstva obrany za rok 2021

https://monitora.sk/
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Banská Bystrica, Štátna opera, Národná 11

Text, Video, Foto

18.00 Online diskusia Prečo je doprava v Prešove horúca téma?

Online vydanie diskusie Zastúpenia Európskej komisie v SR zo série Café Európa.

Livestream na FB Café Európa.

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lk kh

Autor: LK

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 15

MZ SR spúšťa výskum, zameria sa na prítomnosť protilátok proti koronavírusu  
  3. 11. 2021, 11:37, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava 3. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok
nového koronavírusu. Ako pre TASR povedali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, cieľom je spoznať imúnnosť voči
ochoreniu COVID-19 u obyvateľov regiónov.

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej
ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19. Zúčastniť sa na nej má 4800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v Bratislave,
Komárne, Považskej Bystrici, Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať
vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich vybraných okresov sa zber uskutoční na
viacerých miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov MZ SR o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu
vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi
vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.

zub tur

Autor: ZUB
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Úmrtie: Zomrela nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku Mária Podhájecká  
  3. 11. 2021, 12:41, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prešov 3. novembra (TASR) - Vo veku nedožitých 70 rokov zomrela v pondelok (1. 11.) profesorka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove
Mária Podhájecká. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

"Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný
život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že nielen akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila
zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a
najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku," uviedla Polačková.

Ako ďalej povedala, profesorka sa počas svojej bohatej učiteľskej kariéry venovala mnohým generáciám detí, ale aj študentov. Či už ako
učiteľka materskej školy alebo ako vysokoškolská pedagogička a zároveň garantka študijného programu predškolskej pedagogiky,
respektíve garantka študijných predmetov predškolskej pedagogiky v treťom stupni štúdia (PhD.).

"Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách
slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou jej profesionálnej práce bola dlhoročná a intenzívna
spolupráca so zahraničnými univerzitami," doplnila Polačková.

Mária Podhájecká ukončila v roku 1979 vysokoškolské štúdium v odbore predškolská pedagogika na Filozofickej fakulte v Prešove,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tretí stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Docentkou sa stala v roku 2003 a profesorkou v roku 2014.

man ima

Autor: MAN
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AKO S A DOSTAŤ NA TÚ TO STRANU?  
  4. 11. 2021, Zdroj: Forbes (SK), Strana: 12, Vydavateľ: Barecz & Conrad Media, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Vytlačených: 15 190 ks GRP: 1,09 OTS: 0,01 AVE: 1299 Eur 

Sledujte náš Instagram @forbesslovensko, urobte si fotku s najnovším číslom magazínu Forbes Slovensko a dajte hashtag
#forbesslovensko alebo #citamforbes.

Ako sme fotili

Fotografovanie do hlavného rozhovoru čísla sa odohrávalo aj v skladoch predajcu nábytku Tempo Kondela v Nižnej na Orave. Pred
objektívom Mira Nôtu sú zakladatelia rodinnej firmy Miloš a Aneta Kondelovci a ich syn Miloš. V Lige výnimočných vo Forbes Slovensko
nemôže chýbať UPJŠ.

UPJS_KOSICE SLAVO BURAJ

Kým sa dcéra zakladateľov firmy Tempo Kondela zúčastňovala podujatia Diamanty slovenského biznisu, kde preberala ocenenie pre ich
rodinný biznis, zvyšok rodiny hovoril s Forbesom v centrále v Nižnej na Orave.

VERONIKA FERULÍKOVÁ
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Rubrika: Slovenská veda

Ocenenie excelentných vedcov ESET Science Award má nových laureátov. Podľa predsedu medzinárodnej poroty a držiteľa Nobelovej
ceny za fyziku Kipa Thorna sa ukázalo, že slovenská veda má medzinárodnú kvalitu.

VÝNIMOČNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ VEDY

Ján Dusza

Nový laureát ESET Science Award sa venuje výskumu a vývoju progresívnych keramických materiálov. Ten umožň uje kvalitnejšie
lopatky plynových turbín, ventily spaľ ovacích motorov, guľ ôč kové ložiská, solárne č lánky, filtre ovzdušia a vôd č i lieč ivá s postupným
uvoľ ň ovaním. Ako povedal pre Forbes, rád by sa dožil toho, aby vysokoteplotné keramické materiály prispeli k tomu, aby let z Londýna
do New Yorku trval hodinu a pol. Pôsobí na Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach, s kolegami založil aj Výskumné centrum
Promatech.

VÝNIMOČNÝ MLADÝ VEDEC DO 35 ROKOV

Ladislav Valkovič

Zaoberá sa tým, ako čo najrýchlejšie, najpresnejšie a neinvazívne merať metabolizmus srdca a iných vnútorných orgánov. Pôsobí na
Ústave merania SAV v Bratislave a v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research na Oxfordskej univerzite.

VÝNIMOČNÝ VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG

Jozef Zajac

Venuje sa téme progresívnych výrobných technológií ako laser, vodný prúd, plazma či vysokorýchlostné obrábanie, ktoré majú v
priemyse najlepšie roky ešte pred sebou. Pôsobí ako dekan Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach.

FINALISTI HLAVNEJ KATEGÓRIE

Imrich Barák

Molekulárny biológ sa venuje hlavne trom základným mechanizmom v bunkách baktérií - bunkovému deleniu, sporulácii a programovanej
bunkovej smrti. Takýto výskum je základom pre vývoj nových antibiotík. Pôsobí v Ústave molekulárnej biológie SAV v Bratislave.

Martin Gmitra

Teoretický fyzik sa venuje štúdiu elektrónovej štruktúry v kvantových materiáloch, konkrétnejšie v atomárne tenkých materiáloch. Jeho
výskum môže prispieť k vytvoreniu kvantového počítača. Pôsobí na Ústave fyzikálnych vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach.

Katarína Mikušová

Biochemička objasnením jedného konkrétneho procesu vo výstavbe bunkovej steny mykobaktérií prispela k porozumeniu toho, ako
pôsobí nový liek proti tuberkulóze. Pôsobí na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Jozef Ukropec

Odborník v oblasti molekulárnej fyziológie sa zaoberá komunikáciou buniek a orgánov v situáciách, ktoré sú pre naše telo energeticky
náročné. Propaguje pohyb ako liek. Pôsobí na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.

Téme slovenskej vedy sa obšírne venujeme v našom aktuálnom špeciálnom vydaní Forbes Next, ktoré je aktuálne v predaji. Okrem
profilov všetkých 15 finalistov tretietho ročníka ESET Science Award v ňom nájdete aj rozhovor s chemikom Robertom Mistríkom o
biznise a vede, tematický blok o predlžovaní života až k 130 rokom, či článok o ekologickejších kryptomenách.

FOTO: LINDA KISKOVÁ BOHUŠOVÁ, LAUREN BARBOUR, JOZEF KADELA
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Rezort zdravotníctva spúšťa výskum. Zameria sa na prítomnosť protilátok proti koronavírusu  
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Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov, ktoré ľudia poskytnú zdravotníkom.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok nového koronavírusu. Ako pre
TASR povedali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, cieľom je spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov
regiónov.

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej
ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19. Zúčastniť sa na nej má 4800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v Bratislave,
Komárne, Považskej Bystrici, Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať
vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich vybraných okresov sa zber uskutoční na
viacerých miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov MZ SR o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu
vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi
vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.

Autor: TASR
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Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok nového koronavírusu. Ako
povedali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, cieľom je spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov regiónov.

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej
ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19. Zúčastniť sa na nej má 4800 osôb.

V ktorých okresoch sa bude testovanie robiť, si pozrite >>V GALÉRII<<

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať
vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich vybraných okresov sa zber uskutoční na
viacerých miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov MZ SR o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu
vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Čítajte viac

Slováci, pripravte sa na veľkú akciu: DETAILY celonárodného TESTOVANIA!

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi
vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.

Anketa

Dali by ste sa otestovať na protilátky?

Ďakujeme

Váš hlas bol započítaný

TEST na vlastnej koži: Dal som si zmerať protilátky PO OČKOVANÍ, prekvapivé zistenie!

Prečítajte si tiež:

AKTUÁLNE Nová mapa Slovenska: Najviac okresov je ČIERNYCH, prísnejší režim čaká aj Bratislavu

Odborníci SI PODALI Lengvarského: ŠOKUJÚCE slová o ODCHODE z funkcie!

Známy finančník a „šéf Tatier“ Igor Rattaj si nedal servítku pred ústa: OSTRÁ kritika opatrení!

Autor: TASR
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Zomrela nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku Mária Podhájecká. (ilustračné foto)

Vo veku nedožitých 70 rokov zomrela v pondelok (1. 11.) profesorka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Mária Podhájecká.

TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková. "Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s
predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že nielen akademickú pôdu
Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu
boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku," uviedla Polačková.

Ako ďalej povedala, profesorka sa počas svojej bohatej učiteľskej kariéry venovala mnohým generáciám detí, ale aj študentov. Či už ako
učiteľka materskej školy alebo ako vysokoškolská pedagogička a zároveň garantka študijného programu predškolskej pedagogiky ,
respektíve garantka študijných predmetov predškolskej pedagogiky v treťom stupni štúdia (PhD.).

"Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách
slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou jej profesionálnej práce bola dlhoročná a intenzívna
spolupráca so zahraničnými univerzitami," doplnila Polačková.

Mária Podhájecká ukončila v roku 1979 vysokoškolské štúdium v odbore predškolská pedagogika na Filozofickej fakulte v Prešove,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tretí stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Docentkou sa stala v roku 2003 a profesorkou v roku 2014.

Autor: TASR
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Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo študent tohto odboru. (ilustračné foto)

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok nového koronavírusu.

Ako pre TASR povedali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, cieľom je spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u
obyvateľov regiónov.

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej
ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19. Zúčastniť sa na nej má 4800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v Bratislave,
Komárne, Považskej Bystrici, Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať
vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich vybraných okresov sa zber uskutoční na
viacerých miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov MZ SR o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu
vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi
vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.
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https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/622537267/3525656cff1716acbc83?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzg1OTgzNjYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjIyNTM3MjY3LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.S-lcqPyVw9OWEnhOsZCP0AW6FszZeKf1hkfXA8hXU2k
https://www.cas.sk/clanok/2604769/ministerstvo-vybralo-8-okresov-nezaockovanym-odoberu-krv-z-prsta-toto-chcu-zistit/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 23

Rezort zdravotníctva spúšťa výskum: Zameria sa na prítomnosť protilátok proti koronavírusu  
  3. 11. 2021, 11:51, Zdroj: tvnoviny.sk , Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 283.3 tis. GRP: 6,30 OTS: 0,06 AVE: 1320 Eur 

Cieľom je spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov regiónov.

Ilustračná snímka. Foto: AP Photo/Mary Altaffer

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok nového koronavírusu. Cieľom je
spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov regiónov, uvádza komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej
ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19. Zúčastniť sa na nej má 4800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v Bratislave,
Komárne, Považskej Bystrici, Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať
vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich vybraných okresov sa zber uskutoční na
viacerých miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov MZ SR o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu
vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi
vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.

Autor: kacs
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Ich reforma naráža na odpor rektorov.

RTVS ,

3. 11. 2021 19:31:05

Plánovaná reforma vysokých škôl rezonuje aj v Košiciach. Rektori hovoria o politizácii akademickej pôdy. Študenti chcú zase vedieť, ako
pocítia zmeny v praxi.

Ministerstvo školstva hovorí, že novela zákona skvalitní vysokoškolské prostredie. Napríklad príchodom väčších odborníkov. O reforme
prišiel na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach diskutovať premiér Eduard Heger (OĽANO).

Pozrite si celú reportáž RTVS:

Útek vysokoškolákov do zahraničia či slabá finančná motivácia učiteľov. To je iba zlomok problémov slovenského školstva, na ktoré
poukazujú košickí študenti.

„Ako konkrétne chcete motivovať študentov zo stredných škôl, aby neodchádzali do zahraničia? Ja rozumiem, že tu dávate nejaké plány
od stola alebo nejaké plány si robíte, ale tu treba konkrétne zmeny,“ pýta sa študent ošetrovateľstva Kristián.

Reforma sľubuje kvalitnejšie a atraktívnejšie vysoké školy. Skracuje externé štúdium zo 7 na 5 rokov, mení financovanie škôl na základe
kvality výskumu a otvára dvere odborníkom zo zahraničia. Chýbajúci titul docenta alebo profesora prekážkou nebude.

Rektori košických univerzít sú reforme naklonení. Jej súčasnú podobu však odmietajú. Označujú ju za politickú. Premiér Heger vylučuje
budúce politické zásahy do chodu vysokých škôl.

Autor: RTVS || RTVS | , || RTVS
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Cieľom je spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov regiónov.

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok nového koronavírusu.

Ako povedali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, cieľom je spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov
regiónov.

Štúdia s nezaočkovanými

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej
ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19.

Zúčastniť sa na nej má 4 800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v Bratislave, Komárne, Považskej Bystrici,
Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom.

Krv z prsta

Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich
vybraných okresov sa zber uskutoční na viacerých miestach.

Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov Ministerstva zdravotníctva o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu
vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV.

Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA
metódy.

Všetko o koronavíruse a ochorení COVID-19 Covid Automat: Tabuľka s aktuálnymi opatreniami a zákazmi Všetko o očkovaní vakcínou
proti Covid-19 na Slovensku Očkovanie treťou dávkou vakcíny proti Covid-19 na Slovensku Vývoj počtu nakazených a mapa šírenia
koronavírusu na Slovensku

Autor: TASR
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Správy » Domáce

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej
ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok nového koronavírusu. Ako pre
TASR povedali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, cieľom je spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov
regiónov.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19. Zúčastniť sa na nej má 4800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v Bratislave,
Komárne, Považskej Bystrici, Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať
vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich vybraných okresov sa zber uskutoční na
viacerých miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov MZ SR o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu
vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi
vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.

Zdieľať tento článok na Facebooku

Zdroj: Info.sk, TASR

Autor: Info.sk, Webtron, s.r.o.
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Lukáš Kosno

Najviac žiadostí sa týkalo témy efektívneho využívania IT prostriedkov vo vzdelávacom procese alebo výučby o nich.

Finančnú podporu z fondu, ktorý sa vytvára z registračných poplatkov za slovenské .sk domény, má získať ďalších 12 projektov.

Vybrali ich spomedzi 176 žiadostí od rôznych občianskych združení, neziskových organizácií, samospráv, škôl či fyzických osôb z celého
Slovenska. Prihlasovanie prebiehalo od 1. júna do 15. júla . Formálne podmienky splnilo 97 projektov.

Nápady žiadateľov mohli reflektovať nasledujúce témy:

efektívne využívanie IT technológií pri vzdelávaní alebo výučba o týchto technológiách – k nim prišlo 71 percent žiadostí

digitálna ekonomika malých a stredných podnikov – 19 percent žiadostí

potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete – 10 percent žiadostí

Šéf správcu národnej domény – firmy SK-Nic – Peter Bíro sumarizuje, že niektoré projekty sa objavili v žiadostiach opakovane. „Čo
svedčí o tom, že sme v predošlých výzvach vybrali správne a projekty majú svoje pokračovanie,“ konštatoval.

Záujemcovia mohli získať od 2 500 do 10 000 eur. Celkovo bolo prerozdelených 100-tisíc eur. SK-Nic dodal, že informácie o
podporených projektoch začal poskytovať na novej stránke Virtuálnô.sk .

Pripomeňme, že žiadosti o získanie dotácií a dohliadanie na používanie „doménového fondu“ má na starosti Nadácia Pontis . Konečné
slovo pri schvaľovaní má ministerstvo pre IT.

Pozrite si zoznam úspešných žiadateľov a ich projektov:

Žiadateľ Projekt Suma Zmudri Zmudri a kriticky premýšľaj 9 775,00 € Junior Achievement Slovensko Program koordinátorov digitálnych
kompetencií 10 000,00 € Základná škola A. Sládkoviča Učenie je „Malina“ 6 650,00 € IPčko Nie ste v tom sami - Online triednické hodiny
s IPčkom o duševnom zdraví a fenoménoch internetu 10 000,00 € Škola zážitkov Harvart Argumentuj 3 171,00 € Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie 10 000,00 € Fakulta prírodných vied
UMB Virtual Geolab 8 230,00 € Aj Ty v IT Tech library 10 000,00 € Uni2010, o.z. Vymysli inovatívny nápad 9 500,00 € Slovensko.Digital
Slovensko.Digital pomáha aj podnikateľom 9 862,88 € Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením IKT podpora Platformy rodín
detí so zdravotným znevýhodnením 9 111,12 € Základná škola Ľudovíta Štúra, Modra Usilovné včeličky modranskej školičky 3 700,00 €

Autor: Lukáš Kosno

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/622886830/e9306178df77ed8e5df2?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzg1OTgzNjYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjIyODg2ODMwLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.r7_jSYzEMe8qLHH50MKGvilpfFW0xthUAJG4HW9sutw
https://zive.aktuality.sk/clanok/lwq002d/z-fondu-slovenskych-domen-rozdelili-100-tisic-eur-na-projekty-skol-aj-skdigitalu/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 28

Rezort zdravotníctva spúšťa nový výskum. Zamerať sa má na prítomnosť protilátok  
  3. 11. 2021, 12:02, Zdroj: ta3.com , Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 68.9 tis. GRP: 1,53 OTS: 0,02 AVE: 968 Eur 

Informoval o tom komunikačný odbor rezortu zdravotníctva. Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť
regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a
monitorovania prostredia.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu Covid-19. Zúčastniť sa na nej má 4800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v Bratislave,
Komárne, Považskej Bystrici, Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať
vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich vybraných okresov sa zber uskutoční na
viacerých miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov ministerstva zdravotníctva o miere potvrdených prípadov nového
koronavírusu vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi
vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.

Autor: TA3.COM | TELEVÍZIA TA3
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Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

PREŠOV – Vo veku nedožitých 70 rokov zomrela v pondelok (1. 11.) profesorka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Mária Podhájecká.
Informovala o tom hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

“Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný
život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že nielen akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila
zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a
najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku,” uviedla Polačková.

Ako ďalej povedala, profesorka sa počas svojej bohatej učiteľskej kariéry venovala mnohým generáciám detí, ale aj študentov. Či už ako
učiteľka materskej školy alebo ako vysokoškolská pedagogička a zároveň garantka študijného programu predškolskej pedagogiky,
respektíve garantka študijných predmetov predškolskej pedagogiky v treťom stupni štúdia (PhD.).

“Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách
slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou jej profesionálnej práce bola dlhoročná a intenzívna
spolupráca so zahraničnými univerzitami,” doplnila Polačková.

Mária Podhájecká ukončila v roku 1979 vysokoškolské štúdium v odbore predškolská pedagogika na Filozofickej fakulte v Prešove,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tretí stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Docentkou sa stala v roku 2003 a profesorkou v roku 2014.
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V stupni ostražitosti - oranžová farba - budú okresy Komárno a Šaľa.

V prvom stupni ohrozenia - červené okresy - budú okresy Bratislava I.-V., Dunajská Streda a Galanta.

V druhom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá bordovej farbe, budú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Dolný Kubín,
Gelnica, Hlohovec, Ilava, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levice, Malacky, Myjava, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany,
Prešov, Prievidza, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce a
Zvolen.

Medzi čierne okresy, ktoré zodpovedajú tretiemu stupňu ohrozenia, budú zaradené okresy Banská Bystrica, Bardejov, Brezno, Bytča,
Čadca, Detva, Humenné, Kežmarok, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce,
Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Snina, Sobrance,
Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad
Topľou a Žiar nad Hronom.

Čo v ktorom okrese treba dodržiavať?

Čaká nás pred Vianocami lockdown?

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zhoršila. Denne ochoreniu COVID-19 podľahne 28 ľudí. Od pondelka (8. 11.) bude v čiernej
farbe 36 okresov, v bordovej farbe bude 34 okresov. Červených okresov bude sedem, oranžové okresy dva. Denne pribudne v priemere
5302 prípadov nákazy novým koronavírusom. V stredu o tom po rokovaní vlády informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský
(nominant OĽANO).

Vzrástol aj počet hospitalizovaných z 1223 na 1774 pacientov. Na umelej pľúcnej ventilácii je aktuálne 170 pacientov. Občanov vyzval,
aby sa dali zaočkovať, ak tak doteraz nespravili. Zopakoval, že okresy s vyššou zaočkovanosťou ľudí starších ako 55 rokov sa môžu
zaradiť do lepšej fázy.

Na otázku, či majú Slováci pred Vianocami počítať s lockdownom, odpovedal, že túto možnosť nevylučuje. Považuje ju za jednu z
možností.

Prijať sa podľa neho musia opatrenia, ktoré sploštia nárast prípadov.

O zmene opatrení sa podľa jeho slov ešte bude diskutovať.

V školách sa prezenčne vzdeláva 92 percent žiakov

Aktuálne sa v školách prezenčne vzdeláva 92 percent žiakov, dištančným spôsobom necelých osem percent školákov. Po stredajšom
rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) a upozornil na fakt, že hoci sa
epidemiologická situácia zhoršuje, v školstve sa darí držať vysoké číslo prezenčného vzdelávania. "Oproti minulému týždňu je dokonca o
niečo vyššie, v predchádzajúcom týždni sa prezenčne vzdelávalo 90 percent žiakov," pripomenul.

Z ôsmich percent dištančne vzdelávajúcich sa 6,4 percenta vzdeláva online, zvyšok prostredníctvom pracovných listov či telefonicky.
Dáta poskytlo 83 percent škôl.

Gröhling uviedol, že v predchádzajúcom týždni vykonali v školách vyše 297.000 antigénových samotestov, pri ktorých sa zistila pozitivita
na úrovni 1,2 percenta. "Momentálne máme na ochorenie COVID-19 pozitívnych 1,9 percenta zamestnancov, v prípade školákov
evidujeme 0,9 percenta pozitívnych z celkového počtu," dodal.

Minister vyjadril tiež potešenie nad vysokou zaočkovanosťou zamestnancov škôl. "V Dunajskej Strede je zaočkovaných 79 percent, v
Bratislave 75, v Šali a Prešove 74, v Ružomberku 72 percent zamestnancov škôl," dodal. "Aj toto nám pomáha udržať školy v
prevádzke," upozornil.

Slováci neočakávajú, že budú dopady tretej vlny pandémie horšie, ukázal prieskum

Väčšina Slovákov nepredpokladá, že tretia vlna pandémie nového koronavírusu bude mať väčšie následky ako predchádzajúca. Z
finančného hľadiska sa na ňu necíti byť pripravená tretina obyvateľov. S plošným lockdownom pri zhoršenej situácii by súhlasila iba o
niečo viac ako štvrtina respondentov. Vyplýva to z prieskumu "Ako sa máte, Slovensko?".
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Horšie následky tretej vlny pandémie očakáva 17 percent respondentov, viac ako 33 percent predpokladá, že následky budú menšie.
Pesimistickejší pri odhade dopadov sú respondenti z najmenších obcí a respondenti so základným vzdelaním. Výrazne optimistickejší sú
respondenti z Bratislavy, až 60,3 percenta z nich sa domnieva, že následky tretej vlny budú menšie. Medzi zaočkovanými a tými, ktorí sa
nechcú dať zaočkovať, nie sú pri odhadoch následkov tretej vlny väčšie rozdiely.

Z hľadiska duševnej pohody nie je na aktuálnu vlnu pandémie pripravených 16,8 percenta respondentov. Najhoršie hodnotia svoju
pripravenosť najmladší obyvatelia (vo veku 18 až 29 rokov) a tí, pre ktorých je ťažké vyjsť s rozpočtom v domácnosti. Z finančného
hľadiska nie je pripravených zvládnuť aktuálnu vlnu pandémie 30,4 percenta respondentov.

Ak by počas tretej vlny pandémie vláda opäť pristúpila k plošnému lockdownu, súhlasilo by s týmto opatrením iba 27,3 percenta a
nesúhlasilo 45,1 percenta respondentov. S plošným lockdownom by za takýchto okolností viac súhlasili (38,1 percenta) ako nesúhlasili
(32,1 percenta) už zaočkovaní respondenti. Medzi tými, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, je až 65,4 percenta nesúhlasiacich s plošným
lockdownom a iba 14,4 percenta súhlasiacich.

"Optimizmus respondentov, ktorí neočakávajú horšie dopady aktuálnej vlny epidémie v porovnaní s predchádzajúcou, korešponduje s
odhadmi odborníkov. Zaujímavým zistením však je, že možnosť plošného lockdownu v prípade zhoršenej situácie podporujú výrazne viac
zaočkovaní ako nezaočkovaní respondenti, " doplnil Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

Prieskum sa uskutočnil od 5. do 10. októbra na vzorke 1000 respondentov. Iniciovala ho prieskumná spoločnosť MNFORCE,
komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Ministerstvo zdravotníctva spúšťa výskum, na prítomnosť protilátok proti koronavírusu

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok nového koronavírusu. Ako
povedali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, cieľom je spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov regiónov.

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej
ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19. Zúčastniť sa na nej má 4800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v Bratislave,
Komárne, Považskej Bystrici, Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať
vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich vybraných okresov sa zber uskutoční na
viacerých miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov MZ SR o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu
vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi
vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.

Koľko detí na Slovensku má koronavírus? Čo je to Long Covid a prečo by sme dlhodobé príznaky nemali podceniť?

Ohodnoťte článok:

Autor: Marek Remek
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Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19.

Bratislava 3. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok
nového koronavírusu. Ako pre TASR povedali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, cieľom je spoznať imúnnosť voči
ochoreniu COVID-19 u obyvateľov regiónov.

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej
ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19. Zúčastniť sa na nej má 4800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v Bratislave,
Komárne, Považskej Bystrici, Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať
vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich vybraných okresov sa zber uskutoční na
viacerých miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov MZ SR o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu
vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi
vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.
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Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách
slovenského i medzinárodného charakteru, doplnila Polačková.

Prešov 3. novembra (TASR) - Vo veku nedožitých 70 rokov zomrela v pondelok (1. 11.) profesorka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove
Mária Podhájecká. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

"Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný
život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že nielen akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila
zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a
najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku," uviedla Polačková.

Ako ďalej povedala, profesorka sa počas svojej bohatej učiteľskej kariéry venovala mnohým generáciám detí, ale aj študentov. Či už ako
učiteľka materskej školy alebo ako vysokoškolská pedagogička a zároveň garantka študijného programu predškolskej pedagogiky,
respektíve garantka študijných predmetov predškolskej pedagogiky v treťom stupni štúdia (PhD.).

"Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách
slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou jej profesionálnej práce bola dlhoročná a intenzívna
spolupráca so zahraničnými univerzitami," doplnila Polačková.

Mária Podhájecká ukončila v roku 1979 vysokoškolské štúdium v odbore predškolská pedagogika na Filozofickej fakulte v Prešove,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tretí stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Docentkou sa stala v roku 2003 a profesorkou v roku 2014.

Autor: TASR
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Dnes mesto Košice poctil svojou návštevou premiér Slovenskej republiky – Eduard Heger. Zúčastnil sa stretnutia so študentmi, s ktorými
prebehla diskusia na tému „Reforma školstva a Plán obnovy a odolnosti“. Diskutovať s ním mohli študenti univerzity UPJŠ po
predchádzajúcej registrácii (vzhľadom na protipandemické opatrenia). Stretnutie sa uskutočnilo dnes, 3. 11. 2021, od 10:30 hod. v
priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1.

Na samom začiatku spomínaného stretnutia, predseda vlády Slovenskej republiky, poďakoval študentom lekárskej fakulty za pomoc
slovenskému zdravotníctvu počas prvej a druhej vlny pandémie koronavírusu. Vstup do Auly, kde sa odohralo stretnutie bol umožnený
len v režime OTP. Kapacita bola vyhradená pre 200 ľudí.

Mladí ľudia, študujúci na spomínanej univerzite, sa diskusie mohli zúčastniť, a tak ovplyvniť budúcnosť vysokoškolského štúdia na
Slovensku.

Článok budeme aktualizovať.

Zdroj: (FB/Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta; vu)

Autor: Veronika Uhrinová
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Prešov 3. novembra (TASR) – Vo veku nedožitých 70 rokov zomrela v pondelok (1. 11.) profesorka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove
Mária Podhájecká. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

- reklama -

„Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný
život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že nielen akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila
zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a
najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku,“ uviedla Polačková.

Ako ďalej povedala, profesorka sa počas svojej bohatej učiteľskej kariéry venovala mnohým generáciám detí, ale aj študentov. Či už ako
učiteľka materskej školy alebo ako vysokoškolská pedagogička a zároveň garantka študijného programu predškolskej pedagogiky,
respektíve garantka študijných predmetov predškolskej pedagogiky v treťom stupni štúdia (PhD.).

„Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách
slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou jej profesionálnej práce bola dlhoročná a intenzívna
spolupráca so zahraničnými univerzitami,“ doplnila Polačková.

Mária Podhájecká ukončila v roku 1979 vysokoškolské štúdium v odbore predškolská pedagogika na Filozofickej fakulte v Prešove,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tretí stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Docentkou sa stala v roku 2003 a profesorkou v roku 2014.

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

Email:

Leave this field empty if you're human:

Vážení priaznivci Veci Verejných

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu.

Vo Veciach verejných stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie
reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme onedlho.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity.

Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať Veci verejné.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..

Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Autor: TASR
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Úmrtie: Zomrela nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku Mária Podhájecká  
  3. 11. 2021, 12:41, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 6.3 tis. GRP: 0,14 OTS: 0,00 AVE: 375 Eur 

Prešov 3. novembra (TASR) - Vo veku nedožitých 70 rokov zomrela v pondelok (1. 11.) profesorka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove
Mária Podhájecká. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková. "Život pani profesorky bol od začiatku jej
profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný život. Dnes môžeme so smútkom
konštatovať, že nielen akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila zanietená nestorka predškolskej
pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí
predškolského veku," uviedla Polačková. Ako ďalej povedala, profesorka sa počas svojej bohatej učiteľskej kariéry venovala mnohým
generáciám detí, ale aj študentov. Či už ako učiteľka materskej školy alebo ako vysokoškolská pedagogička a zároveň garantka
študijného programu predškolskej pedagogiky, respektíve garantka študijných predmetov predškolskej pedagogiky v treťom stupni štúdia
(PhD.). "Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách
slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou jej profesionálnej práce bola dlhoročná a intenzívna
spolupráca so zahraničnými univerzitami," doplnila Polačková. Mária Podhájecká ukončila v roku 1979 vysokoškolské štúdium v odbore
predškolská pedagogika na Filozofickej fakulte v Prešove, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tretí stupeň vysokoškolského
štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docentkou sa stala v roku 2003 a profesorkou v roku
2014. man ima
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Heger zavŕšil svoj pracovný výjazd na východe športovo. V Košiciach si zabicykloval  
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Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 3.4 tis. GRP: 0,07 OTS: 0,00 AVE: 265 Eur 

449x

Premiér sa vyjadril aj k pravidlám COVID automatu

Na výstavbu či rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry je vyčlenených 105,1 milióna eur. Foto: Ahoj Košice

Pracovný výjazd na východnom Slovensku zavŕšil premiér Eduard Heger (OľaNO) športovo. V stredu (3. 11.) vysadol na bicykel a prešiel
po košickej mestskej cyklotrase takmer osem kilometrov.

Premiér aj takouto športovou formou prezentoval Plán obnovy a odolnosti Slovenska, v rámci ktorého je na výstavbu či rekonštrukciu
cyklistickej infraštruktúry vyčlenených 105,1 milióna eur.

Aj parkovacie miesta pre bicykle

Súčasťou tohto plánu by mala byť aj výstavba približne 5 000 parkovacích miest pre bicykle, predovšetkým v okolí železničných staníc.

„Priznám sa, že v Košiciach som sa ešte nebicykloval. Ale bol to výborný zážitok. Videl som mesto z úplne inej perspektívy,“ povedal
premiér

Zároveň dodal, že kvalitná, dostupná a bezpečná cyklotrasa dokáže veľmi dobre nahradiť individuálnu automobilovú dopravu.

„V meste bude menej áut, lepší vzduch a aj takto môžeme prostredníctvom plánu obnovy prispieť k ochrane klímy, ale aj k zlepšeniu
zdravotného stavu obyvateľov Slovenska,“ uviedol.

Na obhliadke cyklotrasy premiéra sprevádzal aj primátor Jaroslav Polaček. Foto: Ahoj Košice

Obrovský záujem o cyklodopravu

Na obhliadke cyklotrasy premiéra sprevádzal nielen primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, ale aj Zoran Bosák zo združenia KE.CY -
košické cyklotraily, o.z., ktoré sa zaoberá výstavbou tzv. singletrailov v mestských lesoch.

„Vnímame obrovský nárast záujmu o tento druh trávenia voľného času a rovnako evidujeme sprievodný efekt hobby horskej cyklistiky, a
to výrazné zvýšenie ochoty ľudí uprednostniť cyklodopravu v rámci Košíc. Svojou činnosťou teda nepriamo, ale výrazne ovplyvňujeme
nárast záujmu o tento, po všetkých stránkach prínosný, druh dopravy. Čo ale skutočne zaostáva, je dostupnosť rozsiahlej, rýchlej a
bezpečnej cykloinfraštruktúry v rámci mesta. Už včera bolo neskoro, a preto osobne, nie len ako člen cyklozdruženia, ale aj ako cyklista
veľmi vítam iniciatívu úradu vlády finančne a legislatívne podporiť samosprávy v urgentnom riešení tohto problému,“ skonštatoval Bosák.

K plánu obnovy sa vyjadrila aj generálna riaditeľka Sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

„Na reformy a investície pôjde 5,3 miliardy eur v piatich oblastiach. Najviac pôjde na zelenú ekonomiku a tie ostatné oblasti sú
zdravotníctvo, školstvo, veda, výskum a inovácie a digitalizácia verejnej správy. Plán musí plniť striktné environmentálne kritériá a
podporuje práve také aktivity, ako sú cyklotrasy, na čo máme vyše sto miliónov,“ vysvetlila.

O peniaze z výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR sa môžu uchádzať mestá a obce, VÚC či rozpočtové a príspevkové organizácie
zriadené obcou, resp. VÚC.

Premiér počas svojho pracovného výjazdu absolvoval aj návštevu košických vysokých škôl. Stretol sa nielen so študentmi Lekárskej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde diskutovali o budúcnosti školstva, ale aj s rektormi košických univerzít.

Premiér Eduard Heger. Foto: Ahoj Košice

Témou bolo aj očkovanie

Premiér sa v Košiciach vyjadril aj k pravidlám COVID automatu. Podľa jeho slov by zaočkovaní mali mať prístup do vybraných prevádzok
aj v čiernych okresoch. Rozhodnutie však bude na konzíliu odborníkov.

„Opatreniami vo fitnescentrách či reštauráciách pre zaočkovaných v čiernych okresoch sa už konzílium odborníkov zaoberalo, no pred
sviatkami ich nechcelo uvoľniť,“ povedal predseda vlády s tým, že tejto téme sa budú opätovne venovať vo štvrtok (4. 11.).
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Heger zároveň vyzval nezaočkovaných, aby svoje rozhodnutie prehodnotili. Obzvlášť v kategórii 50 a viac rokov a poradili sa o očkovaní
s lekárom.

„Budem rád, ak zmeníme myslenie na Slovensku a nebudeme chcieť ísť najtvrdšou cestou – premorovaním, ale pôjdeme zodpovednou
cestou a využijeme práve vakcíny, ktorých máme dostatok,“ zhrnul.

(19:15, red)
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Zomrela nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku Mária Podhájecká  
  3. 11. 2021, 16:53, Zdroj: skolske.sk , Autor: TASR, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 2.8 tis. GRP: 0,06 OTS: 0,00 AVE: 241 Eur 

Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách
slovenského i medzinárodného charakteru, uviedla Polačková.

Prešov 3. novembra (TASR) - Vo veku nedožitých 70 rokov zomrela v pondelok (1. 11.) profesorka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove
Mária Podhájecká. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

"Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný
život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že nielen akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila
zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a
najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku," uviedla Polačková.

Ako ďalej povedala, profesorka sa počas svojej bohatej učiteľskej kariéry venovala mnohým generáciám detí, ale aj študentov. Či už ako
učiteľka materskej školy alebo ako vysokoškolská pedagogička a zároveň garantka študijného programu predškolskej pedagogiky,
respektíve garantka študijných predmetov predškolskej pedagogiky v treťom stupni štúdia (PhD.).

"Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách
slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou jej profesionálnej práce bola dlhoročná a intenzívna
spolupráca so zahraničnými univerzitami," doplnila Polačková.

Mária Podhájecká ukončila v roku 1979 vysokoškolské štúdium v odbore predškolská pedagogika na Filozofickej fakulte v Prešove,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tretí stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Docentkou sa stala v roku 2003 a profesorkou v roku 2014.

Autor: TASR
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Neočkovaných v Považskej Bystrici budú TESTOVAŤ: Zisťujú imúnnosť voči COVID-19  
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Okres Považská Bystrica zaradili medzi tie, kde Ministerstvo zdravotníctva SR spúšťa výskum. Zameria sa na prítomnosť protilátok proti
koronavírusu.

Zdroj: TASR/AP

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok nového koronavírusu. Ako
povedali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, cieľom je spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov regiónov.

Aj Považská Bystrica

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej
ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19. Zúčastniť sa na nej má 4 800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v Bratislave,
Komárne, Považskej Bystrici , Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Zber vzoriek

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať
vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z vybraných okresov sa zber uskutoční na
viacerých miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov MZ SR o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu
vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi
vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.

Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť zaujímavý obsah z Považskej Bystrice a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Autor: Global24 s.r.o.
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MZ SR spúšťa výskum, zameria sa na prítomnosť protilátok proti koronavírusu  
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Bratislava 3. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok
nového koronavírusu. Ako pre TASR povedali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, cieľom je spoznať imúnnosť voči
ochoreniu COVID-19 u obyvateľov regiónov.Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú
epidemickú situáciu na území Slovenska a jej ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania
prostredia.Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú
nezaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Zúčastniť sa na nej má 4800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska
v Bratislave, Komárne, Považskej Bystrici, Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.Nábor účastníkov
realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať vo verejných
priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich vybraných okresov sa zber uskutoční na viacerých
miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov MZ SR o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu vzhľadom na
počet obyvateľstva.Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje
zdravotnícky pracovník alebo študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.Pracovné skupiny zodpovedné
za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) doručia
vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi vyštiknú kliešťami, protilátky sa
následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.

Štítky:

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/622521735/412100a6a8a3a80a42bd?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzg1OTgzNjYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjIyNTIxNzM1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.iZFL_buYQUPXOHwUBqOjbjbXzCW43CWC4rJGVCF-S14
https://www.lekarne.sk/denna-sprava/MZ-SR-spusta-vyskum-zameria-sa-na-pritomnost-protilatok-proti-koronavirusu-48120.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 42

Benefits of the supercomputer for Košice  
  3. 11. 2021, 15:53, Zdroj: amcham.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 91 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 43 Eur 

Upcoming events

Chance for dynamic, economic and social development of eastern Slovakia

Technology and Innovation Park UPJŠ (TIP-UPJŠ) in Košice is preparing a series of "SCIENCE MEETS BUSINESS" webinars for
companies, universities, research institutes and public institutions. This webinar is prepared in cooperation with Slovak-American
company Tachyum and Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

Prodigy is the first universal processor for AI / HPC, which will bring high performance and low power consumption, thus contributing to
CO2 reduction. A unique chance to build an AI Supercomputer - the most powerful computing platform in the world for AI and HPC.

REGISTRATION UNTIL NOVEMBER 4, 2021 12.00 AM: https://lnkd.in/e95WQgs7
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Smutná správa z univerzity  
  3. 11. 2021, 11:32, Zdroj: tv7.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 10 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 28 Eur 

Spomienka na vzácnu kolegyňu prof. Máriu Podhájeckú

V deň Sviatku všetkých svätých, v čase pietneho ticha a spomienok na najbližších zosnulých, nás v rovnakej tichosti vo veku nedožitých
70 rokov nečakane opustila prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (* Prešov, 19. 7. 1952 – † Prešov, 1. 11. 2021).

Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný
život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že (nielen) akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
opustila zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a
najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku.

Rukami pani profesorky počas jej bohatej učiteľskej kariéry prešli mnohé generácie detí, ale aj študentov: či už ako učiteľky materskej
školy, alebo ako vysokoškolskej pedagogičky a zároveň garantky študijného programu predškolskej pedagogiky, resp. garantky
študijných predmetov predškolskej pedagogiky v III. stupni štúdia (PhD.). Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj
vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej
významnou súčasťou profesionálnej práce pani profesorky bola dlhoročná a intenzívna spolupráca so zahraničnými univerzitami.

S úctou a láskou na Vás, pani profesorka, spomíname. Zostalo po Vás nielen nádherné ľudské dielo, ale aj obrovské prázdno, na ktoré
nebol nikto pripravený.

Kolegovia z Pedagogickej fakulty PU

Profesijný životopis:

1979: ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofickej fakulte v Prešove,
odbor predškolská pedagogika

1988: ukončené vysokoškolské štúdium III. stupňa na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte, odbor 75-01-9
pedagogika

2000: učiteľstvo špeciálnych škôl v špecializácii: pedagogika hluchoslepých a viacnásobne postihnutých ako súčasť medzinárodného
projektu s Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, USA

2003: docentka na Prešovskej univerzite v Prešove, Pedagogickej fakulte, odbor 75-02-9 teória vyučovania predmetov
všeobecnovzdelávacej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl

2014: profesorka na Prešovskej univerzite v Prešove, Pedagogickej fakulte, odbor 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika

Zdroj: PU

Twitter

Autor: Televízia TV7
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MZ SR spúšťa výskum, zameria sa na prítomnosť protilátok proti koronavírusu  
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Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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159

1 Minút čítania

Bratislava 3. novembra (TASR)

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok nového koronavírusu. Ako pre
TASR povedali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, cieľom je spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov
regiónov.

ilustračný obrázok: jarmoluk, pixabay

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej
ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19. Zúčastniť sa na nej má 4800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v Bratislave,
Komárne, Považskej Bystrici, Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať
vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich vybraných okresov sa zber uskutoční na
viacerých miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov MZ SR o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu
vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi
vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.

Share

Autor: Marek Mensák
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Prehľad udalostí na stredu 3. novembra  
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slová: Lekárska Fakulta UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: I. Matejička

popoludní: Ľ. Ivanková

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

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

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

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

Trenčiansky robotický deň (3. - 4. novembra)

15. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov

Trenčín, Expo center, K výstavisku 447/14

Text

08.25 Pracovný program predsedu vlády SR Eduarda Hegera + TK

08.25 h - Prehliadka ústavu, stretnutie s predstaviteľmi

Košice, Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47

09.40 h - Stretnutie so študentmi lekárskej fakulty

10.30 h - Diskusia s predstaviteľmi a študentmi ÚPJŠ KE na tému budúcnosti školstva

11.30 h - Stretnutie s rektormi košických univerzít na tému inovačný klaster

Košice, Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1

12.00 h - Stretnutie s vedením Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrický sv. Lukáša.

Košice, Strojárenská 13

14.00 h - Prehliadka 11 km dlhej cyklotrasy na bicykli v sprievode Zorana Bosáka z OZ KE.CY (Košické cyklotraily), mestskej
cyklokoordinátorky Sone Antalovej a cyklistu Michala Luntera

Košice, parkovisko pred hotelom DoubleTree by Hilton, Hlavná 1

Po 14.00 h - TK, na ktorej predseda vlády zosumarizuje regionálny výjazd.

Košice, parkovisko pred hotelom DoubleTree by Hilton, Hlavná 1

Text, Video, Zvuk

08.45 Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 34, Námestie A. Dubčeka 1

09.00 48. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1
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Text, Zvuk

09.00 Online Deň otvorených dverí Univerzity Komenského v Bratislave

Pripojiť sa bude možné prostredníctvom stránky https://zaziden.uniba.sk/den-otvorenych-dveri/.

09.30 TK ZMOS a Slovenského olympijského a športového výboru - podpora rozvoja športu

Téma: Združenie miest a obcí Slovenska a SOŠV začínajú spoluprácu. Cieľom je spoločná podpora rozvoja športu.

Bratislava, Slovenské olympijské a športové múzeum, Junácka 6

10.00 Odovzdanie šliapacích autíčok materskej škole

Za účasti starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.

Šliapacie autíčka poslúžia na to, aby sa na nich deti hravou formou naučili orientovať sa v cestnej premávke.

Bratislava, materská škola, Beskydská 7

Text

10.00 39. rokovanie vlády SR

Vstup novinárov na Úrad vlády SR je cez bránu z Leškovej ulice.

Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1

Text, Zvuk

10.15 Brífing predstaviteľov strany Progresívne Slovensko a poslanca NR SR Tomáša Valáška - reformy z plánu obnovy

Téma: Koľko stojí Slovensko opozícia voči reformám z plánu obnovy?

Bratislava, NR SR, foyer, Námestie A. Dubčeka 1

12.00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1

12.05 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Výsledky kontroly hospodárenia v Rozhlase a televízii Slovenska podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu SR. Rôzne.

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 32, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

12.05 Zahraničný výbor NR SR

Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na roky 2022 až 2024. Rôzne.

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 149, Námestie A. Dubčeka 1

12.15 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ - mimoriadne rokovanie

Bratislava, Ubytovacie zariadenie NR SR, rokovacia miestnosť č. 71, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

13.00 Výbor NR SR pre sociálne veci

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 245

14.00 TK pri príležitosti otvorenia festivalu 31. Mesiac fotografie

https://monitora.sk/
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festival potrvá od 2. do 30. novembra

Bratislava, Zoya Gallery, Erdődyho palác, Ventúrska 1

Text, Foto

14.00 TK po rokovaní Odborového zväzu školstva a vedy na Slovensku

a partnerských reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva

Témy: Novely školských zákonov v regionálnom školstve. Novela vysokoškolského zákona. Osobné výdavky v regionálnom a vysokom
školstve (platy). Spoločné vyhlásenie.

Bratislava, hotel Sorea Regia, recepcia, Kráľovské údolie 6

Text, Zvuk, Live

16.00 Nočné pozorovanie netopierov

Večerná vychádzka so sprievodom po Náučnom chodníku malých netopierov spojená s pozorovaním netopierov cez nočné videnie.

Rákoš, pred Baníckou expozíciou, okres Revúca

Text

16.00 Zhromaždenie Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov - reforma chránených území

Téma: Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú reformu chránených území na slovenskom vidieku - za zdravú krajinu, za atraktívny
vidiek

Bratislava, NR SR, pred budovou, Námestie A. Dubčeka 1

17.00 Konferencia Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave - záverečná diskusia

Diskutovať budú: minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo a riaditeľ Útvaru
hodnoty za peniaze MF SR Štefan Kišš.

Bratislava, Stará tržnica, Námestie SNP 25

Text

17.00 50. schôdza Národnej rady SR

Program: Vyslovenie nedôvery ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanovi Krajniakovi.

Schôdza sa začne po hlasovaní o 17.00 h.

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka

Text

18.00 Vyhlásenie najúspešnejších športovcov Ministerstva obrany za rok 2021

Banská Bystrica, Štátna opera, Národná 11

Text, Video, Foto

18.00 Online diskusia Prečo je doprava v Prešove horúca téma?

Online vydanie diskusie Zastúpenia Európskej komisie v SR zo série Café Európa.

Livestream na FB Café Európa.

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lk kh
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popoludní: Ľ. Ivanková

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

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

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

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

Trenčiansky robotický deň (3. - 4. novembra)

15. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov

Trenčín, Expo center, K výstavisku 447/14

Text

08.25 Pracovný program predsedu vlády SR Eduarda Hegera + TK

08.25 h - Prehliadka ústavu, stretnutie s predstaviteľmi

Košice, Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47

09.40 h - Stretnutie so študentmi lekárskej fakulty

10.30 h - Diskusia s predstaviteľmi a študentmi ÚPJŠ KE na tému budúcnosti školstva

11.30 h - Stretnutie s rektormi košických univerzít na tému inovačný klaster

Košice, Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1

12.00 h - Stretnutie s vedením Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrický sv. Lukáša.

Košice, Strojárenská 13

14.00 h - Prehliadka 11 km dlhej cyklotrasy na bicykli v sprievode Zorana Bosáka z OZ KE.CY (Košické cyklotraily), mestskej
cyklokoordinátorky Sone Antalovej a cyklistu Michala Luntera

Košice, parkovisko pred hotelom DoubleTree by Hilton, Hlavná 1

Po 14.00 h - TK, na ktorej predseda vlády zosumarizuje regionálny výjazd.

Košice, parkovisko pred hotelom DoubleTree by Hilton, Hlavná 1

Text, Video, Zvuk

08.45 Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 34, Námestie A. Dubčeka 1

09.00 48. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1
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Text, Zvuk, Live

09.00 Online Deň otvorených dverí Univerzity Komenského v Bratislave

Pripojiť sa bude možné prostredníctvom stránky https://zaziden.uniba.sk/den-otvorenych-dveri/.

09.30 TK ZMOS a Slovenského olympijského a športového výboru - podpora rozvoja športu

Téma: Združenie miest a obcí Slovenska a SOŠV začínajú spoluprácu. Cieľom je spoločná podpora rozvoja športu.

Bratislava, Slovenské olympijské a športové múzeum, Junácka 6

10.00 Odovzdanie šliapacích autíčok materskej škole

Za účasti starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.

Šliapacie autíčka poslúžia na to, aby sa na nich deti hravou formou naučili orientovať sa v cestnej premávke.

Bratislava, materská škola, Beskydská 7

Text

10.00 39. rokovanie vlády SR

Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, vstup z Leškovej ulice

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

10.15 Brífing predstaviteľov strany Progresívne Slovensko a poslanca NR SR Tomáša Valáška - reformy z plánu obnovy

Téma: Koľko stojí Slovensko opozícia voči reformám z plánu obnovy?

Bratislava, NR SR, foyer, Námestie A. Dubčeka 1

Live

12.00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1

12.05 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Výsledky kontroly hospodárenia v Rozhlase a televízii Slovenska podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu SR. Rôzne.

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 32, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

12.05 Zahraničný výbor NR SR

Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na roky 2022 až 2024. Rôzne.

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 149, Námestie A. Dubčeka 1

12.15 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ - mimoriadne rokovanie

Bratislava, Ubytovacie zariadenie NR SR, rokovacia miestnosť č. 71, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

13.00 Výbor NR SR pre sociálne veci

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 245, Námestie A. Dubčeka 1

13.30 Brífing predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského

https://monitora.sk/
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a ďalších členov výboru

Téma: Čierne diery v RTVS - výsledky finančnej kontroly NKÚ

Bratislava, foyer NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

14.00 Otvorenie výstavy fotografií Vidiecka krajina medzi kultúrou a turizmom

Svidník, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 258

14.00 TK pri príležitosti otvorenia festivalu 31. Mesiac fotografie

festival potrvá od 2. do 30. novembra

Bratislava, Zoya Gallery, Erdődyho palác, Ventúrska 1

Text, Foto

14.00 TK po rokovaní Odborového zväzu školstva a vedy na Slovensku

a partnerských reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva

Témy: Novely školských zákonov v regionálnom školstve. Novela vysokoškolského zákona. Osobné výdavky v regionálnom a vysokom
školstve (platy). Spoločné vyhlásenie.

Bratislava, hotel Sorea Regia, recepcia, Kráľovské údolie 6

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

15.30 Zhromaždenie Vidieckej koalície - reforma chránených území na slovenskom vidieku

Zhromaždenie súkromných vlastníkov lesa, poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov a obyvateľov vidieka

Bratislava, pred NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text

16.00 Nočné pozorovanie netopierov

Večerná vychádzka so sprievodom po Náučnom chodníku malých netopierov spojená s pozorovaním netopierov cez nočné videnie.

Rákoš, pred Baníckou expozíciou, okres Revúca

Text

17.00 Konferencia Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave - záverečná diskusia

Diskutovať budú: minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo a riaditeľ Útvaru
hodnoty za peniaze MF SR Štefan Kišš.

Bratislava, Stará tržnica, Námestie SNP 25

Text

17.00 50. schôdza Národnej rady SR

Program: Vyslovenie nedôvery ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanovi Krajniakovi.

Schôdza sa začne po hlasovaní o 17.00 h.

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka

Text

18.00 Vyhlásenie najúspešnejších športovcov Ministerstva obrany za rok 2021

https://monitora.sk/
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Banská Bystrica, Štátna opera, Národná 11

Text, Video, Foto

18.00 Online diskusia Prečo je doprava v Prešove horúca téma?

Online vydanie diskusie Zastúpenia Európskej komisie v SR zo série Café Európa.

Livestream na FB Café Európa.

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lk kh

Autor: LK
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Premiér Heger diskutoval so študentmi v Košiciach  
  3. 11. 2021, 15:20, Zdroj: kosicednes.sk , Autor: Veronika Uhrinová, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Lekárska

Fakulta UPJŠ
Užívateľov za deň: 21.9 tis. GRP: 0,49 OTS: 0,00 AVE: 590 Eur 

Dnes mesto Košice poctil svojou návštevou premiér Slovenskej republiky – Eduard Heger. Zúčastnil sa stretnutia so študentmi, s ktorými
prebehla diskusia na tému „Reforma školstva a Plán obnovy a odolnosti“. Diskutovať s ním mohli študenti univerzity UPJŠ po
predchádzajúcej registrácii (vzhľadom na protipandemické opatrenia). Stretnutie sa uskutočnilo dnes, 3. 11. 2021, od 10:30 hod. v
priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1.

Na samom začiatku spomínaného stretnutia, predseda vlády Slovenskej republiky, poďakoval študentom lekárskej fakulty za pomoc
slovenskému zdravotníctvu počas prvej a druhej vlny pandémie koronavírusu. Vstup do Auly, kde sa odohralo stretnutie bol umožnený
len v režime OTP. Kapacita bola vyhradená pre 200 ľudí.

Mladí ľudia, študujúci na spomínanej univerzite, sa diskusie mohli zúčastniť, a tak ovplyvniť budúcnosť vysokoškolského štúdia na
Slovensku.

Článok budeme aktualizovať.

Zdroj: (FB/Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta; vu)

Autor: Veronika Uhrinová
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Univerzitné pracoviská
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Benefits of the supercomputer for Košice  
  3. 11. 2021, 15:53, Zdroj: amcham.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové slová: TIP UPJŠ, Cassovia New Industry

Cluster, CNIC
Užívateľov za deň: 91 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 43 Eur 

Upcoming events

Chance for dynamic, economic and social development of eastern Slovakia

Technology and Innovation Park UPJŠ (TIP-UPJŠ) in Košice is preparing a series of "SCIENCE MEETS BUSINESS" webinars for
companies, universities, research institutes and public institutions. This webinar is prepared in cooperation with Slovak-American
company Tachyum and Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

Prodigy is the first universal processor for AI / HPC, which will bring high performance and low power consumption, thus contributing to
CO2 reduction. A unique chance to build an AI Supercomputer - the most powerful computing platform in the world for AI and HPC.

REGISTRATION UNTIL NOVEMBER 4, 2021 12.00 AM: https://lnkd.in/e95WQgs7

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/622639297/bd263b378405645881d2?topic_monitor=36659&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzg1OTgzNjYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjIyNjM5Mjk3LCJ0aWQiOjM2NjU5fQ.N2ogLAgCNscSg81xB3nCUOIYae-jKJXWyVB-s38YqJE
https://amcham.sk/events/3085/benefits-of-the-supercomputer-for-kosice

	Rektorát UPJŠ
	Reforma školstva naráža na odpor rektorov   

	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
	Reforma školstva naráža na odpor rektorov   
	Prehľad udalostí na stredu 3. novembra   
	Aktualizovaný prehľad udalostí na stredu 3. novembra   
	MZ SR spúšťa výskum, zameria sa na prítomnosť protilátok proti koronavírusu   
	Úmrtie: Zomrela nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku Mária Podhájecká   
	AKO S A DOSTAŤ NA TÚ TO STRANU?   
	LIGA VÝNIMOČNÝCH   
	Rezort zdravotníctva spúšťa výskum. Zameria sa na prítomnosť protilátok proti koronavírusu   
	Začalo sa veľké TESTOVANIE Slovákov: TOTO budú zisťovať, pozrite, či sa to týka aj vás!   
	Pracovný život zasvätila deťom: Zomrela nestorka predškolskej pedagogiky Mária Podhájecká († 69)   
	Ministerstvo vybralo 8 okresov: Nezaočkovaným odoberú krv z prsta, toto chcú zistiť!   
	Rezort zdravotníctva spúšťa výskum: Zameria sa na prítomnosť protilátok proti koronavírusu   
	Heger vylučuje budúce politické zásahy do chodu vysokých škôl   
	Rezort zdravotníctva spúšťa štúdiu o protilátkach proti koronavírusu   
	MZ SR spúšťa výskum, zameria sa na prítomnosť protilátok proti koronavírusu   
	Z fondu slovenských domén rozdelili 100-tisíc eur. Na projekty škôl aj SK.Digitalu   
	Rezort zdravotníctva spúšťa nový výskum. Zamerať sa má na prítomnosť protilátok   
	SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku   
	Minister nevylučuje lockdown i sprísňovanie opatrení: Už je totiž známe nové rozdelenie okresov od budúceho pondelka, čiernych pribudlo   
	Rezort zdravotníctva spúšťa výskum o protilátkach proti koronavírus   
	Zomrela nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku Mária Podhájecká   
	Premiér Heger diskutoval so študentmi v Košiciach   
	Zomrela nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku Mária Podhájecká   
	Úmrtie: Zomrela nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku Mária Podhájecká   
	Heger zavŕšil svoj pracovný výjazd na východe športovo. V Košiciach si zabicykloval   
	Zomrela nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku Mária Podhájecká   
	Neočkovaných v Považskej Bystrici budú TESTOVAŤ: Zisťujú imúnnosť voči COVID-19   
	MZ SR spúšťa výskum, zameria sa na prítomnosť protilátok proti koronavírusu   
	Benefits of the supercomputer for Košice   
	Smutná správa z univerzity   
	MZ SR spúšťa výskum, zameria sa na prítomnosť protilátok proti koronavírusu   

	Fakulty a ústavy UPJŠ
	Prehľad udalostí na stredu 3. novembra   
	Aktualizovaný prehľad udalostí na stredu 3. novembra   
	Premiér Heger diskutoval so študentmi v Košiciach   

	Univerzitné pracoviská
	Benefits of the supercomputer for Košice   


