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Duchovné povolania: Prečo je ich stále menej a menej?
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Pápež František v jednej homílii na Deň zasväteného života povedal, že naše najpodstatnejšie stretnutie s Pánom nevzniklo ako
súkromná záležitosť medzi nami a Bohom, ale vo veriacom ľude, v konkrétnom čase a mieste: „Tak aj zasvätený život: rozvíja sa a
prekvitá v Cirkvi; ak sa izoluje, vädne,“ zaznelo.
Ďalej pokračuje v charakterizovaní úlohy a poslania zasväteného života: „Zasvätený život je táto prorocká vízia v Cirkvi: je to pohľad,
ktorý vidí Boha prítomného vo svete, aj keď mnohí si ho nevšimnú; je to hlas, ktorý hovorí: ‚Boh stačí, ostatné sa pominie,‘ je to chvála,
ktorá vyviera napriek všetkému. Hľa, toto je zasvätený život: chvála, ktorá dáva radosť Božiemu ľudu, prorocký pohľad, ktorý odhaľuje to,
čo je dôležité.“ Slová pápeža dávajú nádej a ukazujú pravú podstatu zasväteného života. Ale napriek tomu sa nám vynárajú otázky:
Prečo ubúdajú duchovné povolania? Čo je príčinou? Čo by najviac pomohlo mladým, aby sa rozhodli pre zasvätený život? A čo je,
naopak, najväčšou prekážkou na ceste k zasvätenému životu?
Na trend klesajúcich duchovných povolaní sme sa pýtali tých, ktorí sa podieľajú alebo podieľali na formácii nových duchovných povolaní.
Odpovedal nám Ján Viglaš (posledný rektor bývalého Kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Badíne), Vojtech Nepšinský
(rektor badínskeho seminára v rokoch 1999 – 2010), Štefan Novotný (súčasný rektor Kňazského seminára svätého Karola Boromejského
v Košiciach), František Nociar (psychológ), Monika Skalová, FMA (provinciálna predstavená saleziánok), Zuzana Škrinárová, SSS
(Spoločenstvo Angelus, sociálna sestra).
LIBERALIZMUS, INDIVIDUALIZMUS A KONZUMIZMUS
Ján Viglaš, vtedajší rektor seminára v Badíne, hovorí o tom, že pokles povolaní sa u nás začal pozvoľna po roku 2000: „Na prelome
milénií bol u nás na Slovensku asi najväčší počet kňazov, zasvätených a kandidátov zasväteného života.“ Podľa neho to súvisí s
demografickým poklesom, poklesom pôrodnosti, ktorý je badateľný po páde komunizmu a po otvorení hraníc. „Nielen tých štátnych, ale aj
tých, ktoré sa týkali tradícií a morálky. Cirkev na Slovensku bola prvá, ktorá upozornila na veľmi vážne následky demografickej situácie a
apelovala na všetkých, ktorí môžu tento vývoj ovplyvniť.“
Táto skutočnosť sa podľa neho u nás začala prejavovať už v 90. rokoch, keď sa začali rušiť materské školy a neskôr sa začali problémy s
nedostatkom žiakov a študentov na školách. Súhlasí s ním aj Monika Skalová, ktorá hovorí, že od roku 1980 do roku 2000 došlo na
Slovensku k poklesu pôrodnosti takmer o päťdesiat percent.
Avšak okrem tejto skutočnosti Viglaš považuje za ďalšiu príčinu ubúdajúcich povolaní prudký vzostup konzumnej mentality a liberalizmu,
pritom ho nevníma len ako trend presadzovania liberálnych zákonov. „S liberalizmom je totiž spätý prílišný individualizmus, podľa ktorého
je dobré iba to, čo dokáže najlepšie uspokojiť individuálne túžby človeka. Individualizmus ignoruje spoločné dobro, pre ktoré sa
jednotlivec musí neraz zriekať niečoho svojho. Druhí ľudia sú tak zredukovaní na prostriedky pri dosahovaní osobného prospechu.
V takomto ponímaní však strácajú morálny význam tie vzťahy, ktoré si človek sám nevybral: vzťahy k rodičom, deťom, chorým, vlasti,“
vraví, „a konzumná mentalita zas chce mať z ľudí predovšetkým spotrebiteľov, nie ľudí, ktorí sú si vedomí svojej dôstojnosti a dôstojnosti
iných na základe toho, že sú, ale ľudí, ktorí svoju hodnotu vnímajú podľa toho, čo majú a koľko toho majú.“ K tomuto názoru sa pridáva aj
Vojtech Nepšinský.
„Liberalizmus, individualizmus a konzumizmus nevedú človeka k tomu, aby sa zriekal, odopieral si a obetoval sa. A pritom to je
predpoklad každého duchovného povolania, lebo zasvätený život aj svojím vonkajším prejavom svedčí o zrieknutí sa a disponovanosti
pre obetu. Myslím si, že toto treba mať na pamäti pri mladých, ktorí sa už narodili do takejto spoločnosti a vyrástli v takejto mentalite,“
vysvetľuje Viglaš.
Nepšinský opisuje, že po páde komunizmu vzniklo na Slovensku šesť seminárov, boli obnovené diecézne semináre, keďže počas
komunizmu bol len jeden, ale aj v tom sa prejavovali prílivy a odlivy. „V roku 1968 nás bolo v seminári tristo. Potom prišla konsolidácia
pomerov a zas ich padlo na tých štyridsať-päťdesiat. Po páde komunizmu boli všetky semináre plné. V našom bolo stoštyri bohoslovcov.
Postupne, ako to nadšenie upadalo, upadal aj počet povolaní. Možno je v tom aj vplyv sekularizácie – mladí odchádzajú do sveta, chcú
mať dobrodružstvá, tým pádom je menší záujem o povolanie,“ hovorí. Keď bol rektorom badínskeho seminára (1999 – 2010), zažil
vzostup a aj začínajúci sa pokles.
DÔLEŽITÁ JE KVALITA – SVÄTOSŤ DUCHOVNÝCH POVOLANÍ
František Nociar je klinický psychológ, ktorý spolupracoval s badínskym seminárom pri realizovaní testov pri vstupe do seminára a pred
diakonskou vysviackou. Vraví o tom, že po páde totality mohli realizovať duchovné povolanie aj tí, ktorým v tom predtým bránili. „Potom
pozvoľna prišiel vplyv materializmu a liberalizmu, ktoré naďalej oslabujú rozhodovanie ľudí pre duchovné povolanie. Je to aj vplyv na
praktický duchovný život mladých ľudí, odstúpenie od osobnej modlitby, sviatostného života, relativizácia a bagatelizácia životných a
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morálnych hodnôt, ktoré sa vytrácajú zo systému zmyslu života,“ hovorí.
Štefan Novotný, rektor košického seminára, zas vraví, že negatívne následky na pokles povolaní má aj neskutočne rýchly technologický
rast, ktorý je naviazaný na konzumáciu ľahko dostupných, krátkych a emotívnych zážitkov, aj negatívny mediálny obraz Cirkvi, za ktorý si
však neraz môžeme sami. „Kňazské povolanie je dar a tajomstvo, takže pokles počtu by som nevnímal len negatívne. Dôležitá je ich
kvalita – v našej cirkevnej terminológii používame slovo svätosť,“ dodáva.
Monika Skalová, predstavená saleziánok, vníma ako jeden z dôvodov aj odkresťančenie: „Život bez Boha alebo iba tradičné splnenie
určitej kvantity povinností bez kvality duchovného života, množstvo ponúk rôznych hnutí, inštitútov či chariziem. A ovocie dnešnej doby –
túžba mať sa dobre a nemať záväzky.“ Spomína aj slová pápeža Františka, ktorý hovorí o provizórnej kultúre, relativizme a diktatúre
peňazí. „Okrem toho, aj samotný zasvätený život si prechádza obdobím krízy totožnosti, dôveryhodnosti a krízy viditeľnosti,“ dodáva.
K menovaniu negatívnych aspektov sa pridáva aj Zuzana Škrinárová, jedna z koordinátoriek Spoločenstva Angelus, ktoré od roku 2007
modlitebne spája mladých hľadajúcich svoje povolanie, a zároveň sestra zo Spoločnosti sociálnych sestier. Vymenúva dobre známe
negatívne faktory: „Strach zo záväzkov, emocionálna nezrelosť, neschopnosť formulovať si zmysel života a vlastný životný projekt,
neochota vyjsť zo svojej komfortnej zóny a riskovať.“
PRE DNEŠNÚ GENERÁCIU MILENIÁLOV JE VEĽMI ŤAŽKÉ „NAPASOVAŤ SA“ DO REHOĽNÝCH ŠTRUKTÚR
Respondenti hovoria o tom, ktorý „druh“ duchovných povolaní sa podľa nich aj dnes teší obľube a jeho počty narastajú – a kde je,
naopak, najväčšia kríza. Psychológ zo svojej praxe a skúseností z práce s ľuďmi, ktorí nastupujú na formáciu duchovného povolania, vidí
viacero dôvodov, prečo sa rozhodnú pre túto cestu. „Sú ľudia, ktorí sa rozhodnú na základe rozpoznania svojho povolania v rámci
zdravého duchovného života. Potom sú to ľudia, ktorých k tomuto rozhodnutiu vedie nadšenie po konverzii, osobnom obrátení či
intenzívnejšom duchovnom zážitku. Títo v ďalšej fáze musia prejsť overením svojho rozhodnutia. Potom sú to ľudia, ktorí hľadajú cestu
duchovného povolania ako určitý druh pomoci pri vlastných duchovných (neraz aj psychických) ťažkostiach alebo problémoch. Pre tých
by boli inštitúcie duchovného života skôr určitým duchovným ‚sanatóriom‘,“ opisuje. Hovorí aj o tom, že rozširovaním možností
duchovného života sa v Cirkvi otvoril priestor pre laické formy a inštitúty, v ktorých ľudia v rôznej forme zasvätenia žijú ako bežní veriaci –
pracujú, angažujú sa v sekulárnej sfére, ale pritom sú zasvätení.
Zuzana Škrinárová z Angelusu poukazuje na to, že dnes mnohí mladí zažívajú milosť obrátenia, ktoré ich naštartuje pre osobný vzťah s
Ježišom, následne vstupujú do modlitbových spoločenstiev, poznávajú Boha ako svojho Otca a neraz majú i skúsenosť s charizmatickým
pôsobením Ducha Svätého, ale nechápu to ako povolanie do zasväteného života, práve naopak.
„Majú nadšenie pre evanjelizáciu, viacerí naplno vkladajú svoje dary do služby vedenia stretiek, chvál, formácie mládeže, ale väčšina
chce pôsobiť vo svete, pretvárať kultúru a spoločnosť, založiť si zdravú kresťanskú rodinu, pretože takto chcú radikálne nasledovať Krista
a ohlasovať evanjelium.“ To vníma veľmi pozitívne. Negatívne hodnotí to, že to vyhodnocujú ako väčší ideál než život v tradičných
rehoľných kongregáciách, ktoré často vnímajú cez prizmu pravidiel a zákazov, staromódne obliekanie, ako tých, ktorí nerozumejú
svetu.„Pre dnešnú generáciu mileniálov je už veľmi ťažké ‚napasovať sa‘ do rehoľných štruktúr, najmä v ženských kláštoroch.
Postmoderný svet, v ktorom vyrástli, je už totiž diametrálne iný ako svet väčšiny rehoľných sestier v strednom veku. Tieto kongregácie
teda podľa mňa zažívajú najväčší úbytok povolaní. Badám však istý záujem napríklad o nové, mladé rehoľné komunity s prísnym
spôsobom života, ale silným posolstvom, dôrazom na prežívanie radosti, evanjelizáciu a otvorenosť moderným technológiám,“ dodáva.
Kňaz Ján Viglaš považuje za dnes obľúbené nové formy spirituality, a to aj u tradičných foriem povolaní, tie, ktoré „kladú väčší dôraz na
komunitné prežívanie a zdieľanie. A zdá sa, že sa znovuobjavila hodnota povolania zasvätených panien, teda tých žien, ktoré zostávajú
vo svete, no žijú v ňom so záväzkami zasvätených. A keďže ide špecificky o panny, môže ísť aj o istú formu odpovede Ducha Svätého na
súčasné diskusie súvisiace s feminizmom a dôstojnosťou ženy“. A krízu vníma v rámci tých, ktoré „prestali čítať znamenia čias, a teda
prestali dávať odpovede na to, čo ľudia v súčasnosti potrebujú“. Vysvetľuje, že nemožno dávať odpovede na to, na čo sa ľudia nepýtajú,
a na druhej strane ich ignorovať tam, kde sa ich dožadujú.
Kňaz Vojtech Nepšinský vníma, že dostatok povolaní majú kontemplatívne rehole, pretože „ľudia sa túžia zasvätiť Bohu, odpútať sa od
sveta“. Pridáva sa k nemu aj košický rektor. Naopak, oslabenie počtov v činných reholiach zdôvodňuje spoločným životom i lákadlami
sveta – že vplyv sveta, ktorý je veľký, ich niekedy pohltí. „A aj tí, čo možno mali povolanie, si navyknú na to, že si chcú užívať svet.
Sebazapieranie dnes nie je v móde,“ dodáva Nepšinský.
BEZ MODLITBY NIET POVOLANÍ
Šiesti respondenti napokon hovoria o tom, čo by podľa nich pomohlo vzrastu počtu duchovných povolaní na Slovensku. Viglaš vraví, že
to nepôjde bez modlitby a vzorov, „kde sa zasvätené osoby napriek svojim chybám a nedostatkom snažia žiť autenticky v službe druhým,
v obetavosti a darovaní sa“. Pridáva sa k nemu aj Nepšinský, ktorý považuje za dôležité modlitby, príklad a zapálenie pre veľké veci. „A
najmä modlitba, lebo bez modlitby niet povolaní,“ dodáva. Podľa Novotného môže k daru povolaní prispieť každý člen Cirkvi tým, že
začne lepšie žiť svoj krst – obzvlášť kňazi. „Obnova Cirkvi sa nedá robiť bez Krista a bez tej, ktorú nám dal za Matku a vzor – bez Panny
Márie,“ zdôrazňuje.
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Psychológ odporúča návrat k osobnému duchovnému životu, duchovnému životu rodín s duchovným vedením od detstva i fungovanie
spoločenstiev na duchovnej báze s podporou farností či rehoľných spoločenstiev. Predstavená saleziánok považuje za dôležité
posilňovať v mladých ich odpoveď na povolanie – duchovným sprevádzaním a rozlišovaním či ponukou spoločenstva. „Na Slovensku
máme krásnych mladých ľudí s hĺbkou aj s entuziazmom; niekedy cítim obavy, keď k nám prichádzajú dievčatá s túžbou vstúpiť do nášho
inštitútu, aby sme to nepokazili my sestry. Lebo ak mladí zažijú svedectvo krásy rehoľného života, budú aj krásne povolania,“ hovorí.
Svoje odporúčania zakončuje Zuzana Škrinárová, koordinátorka Angelusu. Vraví, že Boh si aj dnes povoláva mladých, ktorí to aj
vnímajú, ale mnohí sa v rozlišovaní nepohnú ďalej. „Otázka je, či vo svojom okruhu duchovných akcií a spoločenstiev, kde sa bežne
pohybujú, natrafia na zasvätených, ktorí by ich dokázali sprevádzať a poskytnúť im príťažlivejší pohľad na rehoľný život než ten bežný,
stereotypný,“ hovorí.
Bolo by podľa nej dobré, aby najmä mladí rehoľníci chodili na mládežnícke akcie, kde sú mladí zapálení pre vieru. „Jednoducho byť tam
prítomný, ukázať, že zasvätení sú normálni ľudia – jazykom mladých, že sú v pohode –, ale potom byť aj k dispozícii na rozhovor a
následnú cestu sprevádzania.“
ZASVÄTENÝ ŽIVOT MÔŽE PREBUDIŤ SVET!
Amadeo Cencini povedal: „Je veľmi dôležité postupne formovať mladého človeka tak, aby najskôr ‚čítal‘ a až potom ‚písal‘ svoj životný
príbeh z Božieho pohľadu.“ Pokles duchovných povolaní je širokým problémom, ktorý nemá jednoznačnú odpoveď a ani instantné
riešenie. Začína sa azda už v detstve, výchovou v rodine, osobnou konverziou, živým vzťahom s Pánom, ale následne pokračuje cez
vlastné rozpoznávanie, rozlišovanie, duchovné vedenie a ochotu vziať svoj kríž a nasledovať Krista – čistého, chudobného a poslušného
v rôznej a krásnej farebnosti možností duchovných povolaní.
Pretože „zasvätený život môže prebudiť svet“! Tak vyzýva pápež František k autentickému prežívaniu zasväteného života a pozýva aj
tých, ktorí vo svojom srdci začujú Božie volanie. Je kvasom, ktorého nie je veľa, ale prekvasí celé cesto.
FOTO: TK KBS / Jozef Harvánek; archív respondentov
Monika Skalová, FMA, provinciálka saleziánok Zuzana Škrinárová, SSS, zo Spoločenstva Angelus, sociálna sestra František Nociar,
klinický psychológ Ján Viglaš, morálny teológ, rektor Kňazského seminár sv. Františka Xaverského v Badíne v rokoch 2011 - 2019 Štefan
Novotný, súčasný rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach Vojtech Nepšinský, rektor Kňazského seminár sv.
Františka Xaverského v Badíne v rokoch 1999 – 2010
Autor: Zuzana Vandáková
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Týždenný prehľad udalostí v SR na 36. týždeň
3. 9. 2021, 12:24, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

6. septembra - pondelok
08.30 Festival Dotyky a spojenia (6. - 12. septembra)
Martin
6. septembra - pondelok
09.00 Hlavné pojednávanie s obžalovaným Dobroslavom T.
Bratislava, Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10
Text, Zvuk
6. septembra - pondelok
10.00 TK neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara - Liečebný dom Machnáč
Téma: Podanie návrhu na vyvlastnenie Liečebného domu Machnáč
Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, Dvorana, Námestie SNP 33
6. septembra - pondelok
10.00 Celoslovenské zhromaždenie sociálnych podnikov
11.10 h - Brífing
Banská Bystrica, Okresný úrad, kongresová sála, Námestie Ľ. Štúra 1
Text, Zvuk
6. septembra - pondelok
10.30 TK pri príležitosti spustenia projektu Učiteľ Slovenska 2021
Na TK bude informovať Zuzana Labašová z Komenského inštitútu, víťazka ceny Učiteľ Slovenska 2020 Iveta Barková a ambasádor
projektu Daniel Hevier
Bratislava, priestory Búdky 22, Búdková ulica 22
Text
6. septembra - pondelok
11.30 TK na tému: Slovensko na svetovej výstave Expo Dubaj 2020
Slovenskú účasť na Expo Dubaj odprezentuje: minister hospodárstva SR Richard Sulík, minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal,
generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika, generálna komisárka expozície SR na Expo Dubaj 2020 Miroslava Valovičová, prorektor
Vysokej školy výtvarných umení Stanislav Stankoci, prezident spoločnosti Matador Group Štefan Rosina, šéfdizajnér konceptu
vodíkového automobilu Branislav Maukš, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozef Živčák,
riaditeľka simulovanej vesmírnej stanice HI-SEAS Michaela Musilová a špecialista na technológie civilnej a vojenskej simulácie, Virtual
Reality Media Pavol Grman.
Bratislava, Aurelium - Centrum vedy CVTI SR, Bojnická 3
Text, Zvuk
6. septembra - pondelok
13.00 Novinárska projekcia a TK pri príležitosti uvedenia filmu David Ondříček: Zátopek
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Na TK sa zúčastní režisér a producent David Ondříček a producenti filmu Kryštof Mucha a Maroš Hečko.
Bratislava, Eurovea, Cinema city, sála 2
6. septembra - pondelok
14.00 TK Ľudovej strany Naše Slovensko - podpora športových klubov
Téma: Strana predložila návrh zákona pre podporu športových klubov, občianskych združení aj cirkví
Banská Bystrica, sídlo strany, Nový Svet 5667/63
7. septembra - utorok
09.00 Hlavné pojednávanie s obžalovaným Dobroslavom T.
Bratislava, Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10
Text, Zvuk
7. septembra - utorok
09.00 TK pri príležitosti oficiálneho odovzdávania zrekonštruovaných priestorov sociálnych zariadení
Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN v Trnave
Trnava, reštaurácia Forhaus, Kapitulská 28
7. septembra - utorok
10.00 Slávnostné otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Otvorenie bude spojené s prezentáciou technológií a trendov v liečebnej rehabilitácií.
Bratislava, Nemocnica Sanom, Nobelova 18
7. septembra - utorok
10.00 Haraburdy alebo bazár nepotrebných vecí (7. - 11. septembra)
Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, Dielnička, Kammerhofská 2
7. septembra - utorok
10.00 TK za účasti obchodného riaditeľa spoločnosti Lidl Slavomíra Špánika
a Petry Csefalvayovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky
Téma: V jednej predajni Lidl odstránia v jeden deň všetky mikroténové vrecúška. Vymenia ich za ekosieťky, ktoré sú k životnému
prostrediu oveľa šetrnejšie.
Bratislava, predajňa, Ametystová 6
7. septembra - utorok
10.00 Otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore FBLR
Otvorenie bude spojené s prezentáciou technológií a trendov v liečebnej rehabilitácii.
Bratislava, Nobelova 18
Text
7. septembra - utorok
10.00 Medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021 ciele a nástroje ich zabezpečenia (7.-8. septembra)
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Banská Bystrica, hotel Dixon
7. septembra - utorok
10.00 TK Inštitútu pre verejné otázky a Medzinárodného vyšehradského fondu - uvedenie publikácie
Téma: Uvedenie publikácie V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a nové výzvy
Bratislava, Open gallery, Baštová 5
7. septembra - utorok
10.00 TK občianskeho združenia Lesokruhy
Téma: Názory na plánované legislatívne zmeny ohľadom národných parkov - prezentácia výsledkov prieskumu agentúry AKO medzi
obyvateľmi žijúcimi na území národných parkov.
Banská Bystrica, hotel Národný dom
7. septembra - utorok
10.00 TK Ligy za duševné zdravie
Téma: Prieskum - Postoje k duševnému zdraviu - Slovensko 2021
Bratislava, MARK BBDO, reklamná agentúra, Zámocká 5
7. septembra - utorok
10.30 Stretnutie s médiami na tému: Dedičné finančné chyby Slovákov
Prieskum agentúry Focus a nadácie Partners, pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti.
Bratislava, reštaurácia Korzo, Hviezdoslavovo námestie
Text
7. septembra - utorok
11.00 TK organizátorov 16. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany
Na TK sa zúčastní čestná riaditeľka Božidara Turzonovová, výkonný riaditeľ Tomáš Klenovský a umelecký riaditeľ Vladimír Štric.
Bratislava, DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13
Text, Zvuk
7. septembra - utorok
11.00 Slávnostný ceremoniál pri príležitosti 5. výročia vzniku Tímu pre integráciu síl NATO
Na podujatí sa zúčastní minister obrany SR Jaroslav Naď spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom
Korčokom. Po skončení ceremoniálu bude priestor na vyhlásenie ministrov a zahraničných hostí pre médiá.
Bratislava, Kasárne Vajnory, Regrútska 1
Text, Zvuk
7. septembra - utorok
11.30 HORECA konferencia a Jesenné stretnutie hotelierov
11.30 h - brífing
Trnava, hotel Holiday Inn
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Text, Zvuk
7. septembra - utorok
13.30 Privítanie nových mestských policajtov za účasti primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a náčelníka mestskej
polície Miroslava Antala. Súčasťou programu je skladanie sľubu, odovzdanie osvedčení o odbornej príprave a odovzdanie odznakov
novým mestským policajtom.
Bratislava, Primaciálny palác, nádvorie
Text, Zvuk
7. septembra - utorok
14.00 Online TK na tému "Prognóza vývoja sclerosis multiplex na Slovensku do roku 2030"
https://youtu.be/HSHu1Cbe8PA
8. septembra - streda
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Námestovo
Námestovo
8. septembra - streda
10.00 Stretnutie s Petrom Dvorským
na stretnutí sa zúčastní aj generálny riaditeľ SND Matej Drlička, riaditeľ Opery SND Lubor Cukr, šéfdramaturg Opery SND Jozef
Červenka a za Free cool in Iveta Malachovská.
Bratislava, SND, nová budova, 1. poschodie, Opera klub
Text, Zvuk
8. septembra - streda
11.00 TK Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR - spomienkové podujatia
Téma: Priebeh spomienkových podujatí k výročiu prijatia tzv. Židovského kódexu. Na TK bude informovať predseda ústredného zväzu
Richard Duda.
Bratislava, hotel Mamaisom Residence, Šulekova 20
8. septembra - streda
13.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
Trnava, Úrad TTSK, parlamentná miestnosť, Starohájska 10
8. septembra - streda
17.00 Slávnostné otvorenie výstavy Židovský kódex, temný príbeh histórie
80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch. Výstava potrvá do 8. októbra.
Bratislava, Univerzitná knižnica, výstavná sála, Michalská 1
8. septembra - streda
19.00 Premiéra kinokoncertu Obchod na Korze
Bratislava, Štrkovecké jazero, amfiteáter
8. septembra - streda
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19.00 Cez umenie k detskému srdcu - predstavenie kalendára na rok 2022
Podujatie Nadácie Detského kardiocentra. Súčasťou večer bude aj dražba umeleckých diel popredných umelcov, ktorí vytvorili diela
špeciálne pre tento kalendár.
Bratislava, Tower 5, Kalinčiakova 33
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Revúca
Revúca
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
9. septembra - štvrtok
09.00 Workshop Fit for 55 a slovenská energetika
Podujatie organizuje Slovenský plynárenský priemysel a poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel.
Bratislava, SPP, kongresová sála Dunaj, Mlynské nivy 44/c
Text, Zvuk
9. septembra - štvrtok
09.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Téma: Slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ
Košice, UPJŠ LF, seminárna miestnosť, 2. poschodie, pri posluchárňach nad aulou LF, Trieda SNP 1
10.30 h - Slávnostné uvedenie CSVM do prevádzky
Košice, UPJŠ LF, III. sekcia, 3. poschodie, vedľa dekanátu
9. septembra - štvrtok
10.00 TK pri príležitosti otvorenia stavby Elektrická stanica Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur, priamo v Elektrickej stanici, (48.626694 17.068472)
Text, Zvuk, Foto
9. septembra - štvrtok
13.00 Medzinárodná konferencia Priemysel na odchode?
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Téma: Vplyv rastúcich cien elektrickej energie na priemysel; Prístupy ku kompenzácii nepriamych nákladov rastúcej ceny povoleniek
CO2; Budúcnosť kompenzácií nepriamych nákladov povoleniek vo vzťahu k návrhu uhlíkového cla.
Bratislava, Radisson blu Carlton hotel, Hviezdoslavovo námestie 3
Text, Zvuk
9. septembra - štvrtok
14.00 TK o výsledkoch prieskumu: Ako Slováci nakladajú s cigaretovými ohorkami a uvedenie informačnej kampane, ktorá má edukovať
dospelú verejnosť o správnom nakladaní s týmto odpadom. Na TK bude informovať predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj
Droba, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher a z agentúry Actly, ktorá odprezentuje
výsledky prieskumu o správaní fajčiarov Tatiana Rosová.
Bratislava, kaviareň Adriana, budova Rosum, Bajkalská 19 B
9. septembra - štvrtok
15.00 Vernisáž obrazov členov Českého spolu v Košiciach: Akvarely 2021
Košice, klubové priestory ČS, Hlavná 68
9. septembra - štvrtok
15.00 TK divadla Nová scéna
Téma: Premiéra pôvodného slovenského muzikálu Jánošík (premiéra 16. a 17. septembra). Na TK budú informovať tvorcovia muzikálu.
Bratislava, divadlo NS, Štúdio Olympia, vchod z Kollárovho námestia
9. septembra - štvrtok
18.30 Čítanie mien obetí holokaustu
Podujatie bude aj online.
Bratislava, Mestské divadlo DPOH, Laurinská ulica
9. septembra - štvrtok
19.00 Slávnostné znovuotvorenie Strediska kultúry Vajnorská
Vystúpi Peter Nagy, The Pastels, Juraj Bača, Tamara Kramar...
Bratislava, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
9. septembra - štvrtok
19.00 Vernisáž Amazing Planet a uvedenie novej knihy Filipa Kuliseva ZOOM 3 - Príbehy fotografií
Knihu uvedie bývalý stíhací a stíhací-bombardovací pilot, prvý kozmonaut Slovenskej republiky Ivan Bella a slovenská astrobiologička a
riaditeľa simulovaných marťanských a mesačných misií na výskumnej stanici Hi-SAS v USA Michaela Musilová. Večerom bude
sprevádzať Peter Sklár. Výstava potrvá do 22. septembra.
Bratislava, Bratislavský hrad, Západná terasa
Text, Zvuk
10. septembra - piatok
Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislava
10. septembra - piatok
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City Sounds festival (10. - 11. septembra)
Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1
10. septembra - piatok
10.00 Online diskusia: Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku?
- Ako nastaviť legislatívu, aby rešpektovala záujem občanov a samospráv a zároveň nebola bariérou v rozvoji OZE? Pomohli by
udržateľné kritériá pre rozvoj obnoviteľnej energie? Ako ich správne nastaviť? a Ako dosiahnuť, aby účasť verejnosti pri povoľovacích
konaniach bola aktívna a konštruktívna?
10. septembra - piatok
10.00 Prezentácia poštovej známky Návšteva pápeža Františka na Slovensku, spojená s jej požehnaním
Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1
10. septembra - piatok
12.00 Podujatie Jarmok na golfe (10. - 12. septembra)
Trnava, golfový areál, Kamenný Mlyn 11
10. septembra - piatok
18.00 Koncert bez bariér v podaní Slovenského komorného orchestra
Bratislava, Slovenská filharmónia, stĺpová sieň, bezbariérový vstup: služobný vchod SF, Medená 3
11. septembra - sobota
Rímske hry - 24. ročník celodennej zážitkovo-vzdelávacej súťaže
Bratislava, UNESCO lokalita - Antická Gerulata MMB, Rusovce
11. septembra - sobota
10.00 Podujatie Remeslobranie vo Vlkolínci
Cieľom podujatia je priblíženie tradícií, ktoré po generácie dedili potomkovia pôvodných osídlení na Liptove.
Ružomberok, Vlkolínec
Text
11. septembra - sobota
19.00 Prvý abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v 93. sezóne
Bratislava, námestie pred Pradiarňou, Páričkova
12. septembra - nedeľa
00.00 Deň s modrotlačou - Mišena Juhász: módna prehliadka
Michalovce, Zemplínske múzeum
12. septembra - nedeľa
09.00 Deň ľudových tradícií a Pirohy 2021
Svidník, areál skanzenu
12. septembra - nedeľa
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15.30 Program Apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku:
15.30 h - prílet a oficiálne prijatie
Bratislava, Letisko M. R. Štefánika
16.30 h - Ekumenické stretnutie a príhovor pápeža Františka
Bratislava, Apoštolská nunciatúra
17.30 h - súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej
Bratislava, Apoštolská nunciatúra
Text, Video, Zvuk, Foto, Live
Autor: LT
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Aktualizovaný týždenný prehľad udalostí v SR na 36. týždeň
3. 9. 2021, 16:51, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

6. septembra - pondelok
08.30 Festival Dotyky a spojenia (6. - 12. septembra)
Martin
6. septembra - pondelok
09.00 Hlavné pojednávanie s obžalovaným Dobroslavom T.
Bratislava, Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10
6. septembra - pondelok
10.00 TK neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara - Liečebný dom Machnáč
Téma: Podanie návrhu na vyvlastnenie Liečebného domu Machnáč
Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, Dvorana, Námestie SNP 33
6. septembra - pondelok
10.00 Celoslovenské zhromaždenie sociálnych podnikov
11.10 h - Brífing
Banská Bystrica, okresný úrad, kongresová sála, Námestie Ľ. Štúra 1
6. septembra - pondelok
10.00 TK Združenia miest a obcí vranovského regiónu a petičného výboru - optimalizácia
Téma: Optimalizácia siete nemocníc.
Vranov nad Topľou, Nemocnica Svet zdravia, areál
6. septembra - pondelok
10.30 TK pri príležitosti spustenia projektu Učiteľ Slovenska 2021
Na TK bude informovať Zuzana Labašová z Komenského inštitútu, víťazka ceny Učiteľ Slovenska 2020 Iveta Barková a ambasádor
projektu Daniel Hevier
Bratislava, priestory Búdky 22, Búdková ulica 22
6. septembra - pondelok
11.00 TK Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja - návšteva pápeža
Téma: Najaktuálnejšie informácie o návšteve pápeža Františka v Prešove v utorok 14. septembra
Prešov, pred mestskou športovou halou
6. septembra - pondelok
11.30 TK na tému: Slovensko na svetovej výstave Expo Dubaj 2020
Slovenskú účasť na Expo Dubaj odprezentuje: minister hospodárstva SR Richard Sulík, minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal,
generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika, generálna komisárka expozície SR na Expo Dubaj 2020 Miroslava Valovičová, prorektor
Vysokej školy výtvarných umení Stanislav Stankoci, prezident spoločnosti Matador Group Štefan Rosina, šéfdizajnér konceptu
vodíkového automobilu Branislav Maukš, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozef Živčák,
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riaditeľka simulovanej vesmírnej stanice HI-SEAS Michaela Musilová a špecialista na technológie civilnej a vojenskej simulácie, Virtual
Reality Media Pavol Grman.
Bratislava, Aurelium - Centrum vedy CVTI SR, Bojnická 3
6. septembra - pondelok
13.00 Novinárska projekcia a TK pri príležitosti uvedenia filmu David Ondříček: Zátopek
Na TK sa zúčastní režisér a producent David Ondříček a producenti filmu Kryštof Mucha a Maroš Hečko.
Bratislava, Eurovea, Cinema city, sála 2
6. septembra - pondelok
14.00 TK Ľudovej strany Naše Slovensko - podpora športových klubov
Téma: Strana predložila návrh zákona pre podporu športových klubov, občianskych združení aj cirkví
Banská Bystrica, sídlo strany, Nový Svet 5667/63
7. septembra - utorok
09.00 Hlavné pojednávanie s obžalovaným Dobroslavom T.
Bratislava, Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10
7. septembra - utorok
09.00 TK pri príležitosti oficiálneho odovzdávania zrekonštruovaných priestorov sociálnych zariadení
Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN v Trnave
Trnava, reštaurácia Forhaus, Kapitulská 28
7. septembra - utorok
10.00 Slávnostné otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Otvorenie bude spojené s prezentáciou technológií a trendov v liečebnej rehabilitácií.
Bratislava, Nemocnica Sanom, Nobelova 18
7. septembra - utorok
10.00 Haraburdy alebo bazár nepotrebných vecí (7. - 11. septembra)
Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, Dielnička, Kammerhofská 2
7. septembra - utorok
10.00 TK za účasti obchodného riaditeľa spoločnosti Lidl Slavomíra Špánika
a Petry Csefalvayovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky
Téma: V jednej predajni Lidl odstránia v jeden deň všetky mikroténové vrecúška. Vymenia ich za ekosieťky, ktoré sú k životnému
prostrediu oveľa šetrnejšie.
Bratislava, predajňa, Ametystová 6
7. septembra - utorok
10.00 Mimoriadne rokovanie výboru NR SR pre kultúru a médiá
Predseda výboru Kristián Čekovský na základe požiadavky členov výboru zvolal jeho mimoriadne rokovanie. Témou bude obmedzovanie
výkonu novinárskej práce na pôde Generálnej prokuratúry SR. Na rokovanie je pozvaný generálny prokurátor Maroš Žilinka.
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Bratislava, Národná rada SR, Námestie A. Dubčeka 1
7. septembra - utorok
10.00 Otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore FBLR
Otvorenie bude spojené s prezentáciou technológií a trendov v liečebnej rehabilitácii.
Bratislava, Nobelova 18
Text
7. septembra - utorok
10.00 Medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021 ciele a nástroje ich zabezpečenia (7.-8. septembra)
Banská Bystrica, hotel Dixon
7. septembra - utorok
10.00 TK Inštitútu pre verejné otázky a Medzinárodného vyšehradského fondu - uvedenie publikácie
Téma: Uvedenie publikácie V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a nové výzvy
Bratislava, Open gallery, Baštová 5
7. septembra - utorok
10.00 TK občianskeho združenia Lesokruhy
Téma: Názory na plánované legislatívne zmeny ohľadom národných parkov - prezentácia výsledkov prieskumu agentúry AKO medzi
obyvateľmi žijúcimi na území národných parkov.
Banská Bystrica, hotel Národný dom
7. septembra - utorok
10.00 TK Ligy za duševné zdravie
Téma: Prieskum - Postoje k duševnému zdraviu - Slovensko 2021
Bratislava, MARK BBDO, reklamná agentúra, Zámocká 5
7. septembra - utorok
10.30 Stretnutie s médiami na tému: Dedičné finančné chyby Slovákov
Prieskum agentúry Focus a nadácie Partners, pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti.
Bratislava, reštaurácia Korzo, Hviezdoslavovo námestie
7. septembra - utorok
11.00 TK organizátorov 16. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany
Na TK sa zúčastní čestná riaditeľka Božidara Turzonovová, výkonný riaditeľ Tomáš Klenovský a umelecký riaditeľ Vladimír Štric.
Bratislava, DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13
7. septembra - utorok
11.00 Slávnostný ceremoniál pri príležitosti 5. výročia vzniku Tímu pre integráciu síl NATO
Na podujatí sa zúčastní minister obrany SR Jaroslav Naď spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom
Korčokom. Po skončení ceremoniálu bude priestor na vyhlásenie ministrov a zahraničných hostí pre médiá.
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Bratislava, Kasárne Vajnory, Regrútska 1
7. septembra - utorok
11.30 HORECA konferencia a Jesenné stretnutie hotelierov
11.30 h - brífing
Trnava, hotel Holiday Inn
7. septembra - utorok
13.30 Privítanie nových mestských policajtov za účasti primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a náčelníka mestskej
polície Miroslava Antala. Súčasťou programu je skladanie sľubu, odovzdanie osvedčení o odbornej príprave a odovzdanie odznakov
novým mestským policajtom.
Bratislava, Primaciálny palác, nádvorie
7. septembra - utorok
14.00 Online TK na tému "Prognóza vývoja sclerosis multiplex na Slovensku do roku 2030"
https://youtu.be/HSHu1Cbe8PA
7. septembra - utorok
15.00 Diskusia o udržateľnej móde spojená s módnou prehliadkou
Organizuje Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
Bratislava, Primaciálny palác, Zrkadlová sieň
7. septembra - utorok
15.00 Brífing po skončení volebného XXXIV. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Téma: Aktuálna situácia v agropotravinárstve a jeho financovanie z pohľadu nového vedenia SPPK
Nitra, agrokomplex, pavilón K
7. septembra - utorok
17.00 Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Domu kultúry v Martine
za účasti primátora Martina Jána Danka
Martin, mestská časť Záturčie, dom kultúry, Záturčianska 1825
8. septembra - streda
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Námestovo
Námestovo
8. septembra - streda
10.00 Stretnutie s Petrom Dvorským
na stretnutí sa zúčastní aj generálny riaditeľ SND Matej Drlička, riaditeľ Opery SND Lubor Cukr, šéfdramaturg Opery SND Jozef
Červenka a za Free cool in Iveta Malachovská.
Bratislava, SND, nová budova, 1. poschodie, Opera klub
8. septembra - streda
11.00 TK Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR - spomienkové podujatia
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Téma: Priebeh spomienkových podujatí k výročiu prijatia tzv. Židovského kódexu. Na TK bude informovať predseda ústredného zväzu
Richard Duda.
Bratislava, hotel Mamaisom Residence, Šulekova 20
8. septembra - streda
13.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
Trnava, Úrad TTSK, parlamentná miestnosť, Starohájska 10
8. septembra - streda
17.00 Slávnostné otvorenie výstavy Židovský kódex, temný príbeh histórie
80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch. Výstava potrvá do 8. októbra.
Bratislava, Univerzitná knižnica, výstavná sála, Michalská 1
8. septembra - streda
19.00 Premiéra kinokoncertu Obchod na Korze
Bratislava, Štrkovecké jazero, amfiteáter
8. septembra - streda
19.00 Cez umenie k detskému srdcu - predstavenie kalendára na rok 2022
Podujatie Nadácie Detského kardiocentra. Súčasťou večer bude aj dražba umeleckých diel popredných umelcov, ktorí vytvorili diela
špeciálne pre tento kalendár.
Bratislava, Tower 5, Kalinčiakova 33
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Revúca
Revúca
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
9. septembra - štvrtok
09.00 Workshop Fit for 55 a slovenská energetika
Podujatie organizuje Slovenský plynárenský priemysel a poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel.
Bratislava, SPP, kongresová sála Dunaj, Mlynské nivy 44/c
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9. septembra - štvrtok
09.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Téma: Slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ
Košice, UPJŠ LF, seminárna miestnosť, 2. poschodie, pri posluchárňach nad aulou LF, Trieda SNP 1
10.30 h - Slávnostné uvedenie CSVM do prevádzky
Košice, UPJŠ LF, III. sekcia, 3. poschodie, vedľa dekanátu
9. septembra - štvrtok
10.00 TK pri príležitosti otvorenia stavby Elektrická stanica Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur, priamo v Elektrickej stanici, (48.626694 17.068472)
9. septembra - štvrtok
10.00 Rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1
9. septembra - štvrtok
12.00 TK Štátneho divadla Košice - premiéra baletu
Téma: Svetová premiéra nového autorského baletu Ondreja Šotha: Nureyev.
Košice, ŠDKE, historická budova, salónik, Hlavná 58
9. septembra - štvrtok
13.00 Medzinárodná konferencia Priemysel na odchode?
Téma: Vplyv rastúcich cien elektrickej energie na priemysel; Prístupy ku kompenzácii nepriamych nákladov rastúcej ceny povoleniek
CO2; Budúcnosť kompenzácií nepriamych nákladov povoleniek vo vzťahu k návrhu uhlíkového cla.
Bratislava, Radisson blu Carlton hotel, Hviezdoslavovo námestie 3
9. septembra - štvrtok
14.00 TK o výsledkoch prieskumu: Ako Slováci nakladajú s cigaretovými ohorkami a uvedenie informačnej kampane, ktorá má edukovať
dospelú verejnosť o správnom nakladaní s týmto odpadom. Na TK bude informovať predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj
Droba, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher a z agentúry Actly, ktorá odprezentuje
výsledky prieskumu o správaní fajčiarov Tatiana Rosová.
Bratislava, kaviareň Adriana, budova Rosum, Bajkalská 19 B
9. septembra - štvrtok
15.00 Vernisáž obrazov členov Českého spolu v Košiciach: Akvarely 2021
Košice, klubové priestory ČS, Hlavná 68
9. septembra - štvrtok
15.00 TK divadla Nová scéna
Téma: Premiéra pôvodného slovenského muzikálu Jánošík (premiéra 16. a 17. septembra). Na TK budú informovať tvorcovia muzikálu.
Bratislava, divadlo NS, Štúdio Olympia, vchod z Kollárovho námestia
9. septembra - štvrtok
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18.30 Čítanie mien obetí holokaustu
Podujatie bude aj online.
Bratislava, Mestské divadlo DPOH, Laurinská ulica
9. septembra - štvrtok
19.00 Slávnostné znovuotvorenie Strediska kultúry Vajnorská
Vystúpi Peter Nagy, The Pastels, Juraj Bača, Tamara Kramar...
Bratislava, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
9. septembra - štvrtok
19.00 Vernisáž Amazing Planet a uvedenie novej knihy Filipa Kuliseva ZOOM 3 - Príbehy fotografií
Knihu uvedie bývalý stíhací a stíhací-bombardovací pilot, prvý kozmonaut Slovenskej republiky Ivan Bella a slovenská astrobiologička a
riaditeľa simulovaných marťanských a mesačných misií na výskumnej stanici Hi-SAS v USA Michaela Musilová. Večerom bude
sprevádzať Peter Sklár. Výstava potrvá do 22. septembra.
Bratislava, Bratislavský hrad, Západná terasa
10. septembra - piatok
Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislava
10. septembra - piatok
City Sounds festival (10. - 11. septembra)
Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1
10. septembra - piatok
10.00 Online diskusia: Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku?
- Ako nastaviť legislatívu, aby rešpektovala záujem občanov a samospráv a zároveň nebola bariérou v rozvoji OZE? Pomohli by
udržateľné kritériá pre rozvoj obnoviteľnej energie? Ako ich správne nastaviť? a Ako dosiahnuť, aby účasť verejnosti pri povoľovacích
konaniach bola aktívna a konštruktívna?
10. septembra - piatok
10.00 Prezentácia poštovej známky Návšteva pápeža Františka na Slovensku, spojená s jej požehnaním
Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1
10. septembra - piatok
12.00 Podujatie Jarmok na golfe (10. - 12. septembra)
Trnava, golfový areál, Kamenný Mlyn 11
10. septembra - piatok
18.00 Koncert bez bariér v podaní Slovenského komorného orchestra
Bratislava, Slovenská filharmónia, stĺpová sieň, bezbariérový vstup: služobný vchod SF, Medená 3
11. septembra - sobota
Rímske hry - 24. ročník celodennej zážitkovo-vzdelávacej súťaže
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Bratislava, UNESCO lokalita - Antická Gerulata MMB, Rusovce
11. septembra - sobota
10.00 Podujatie Remeslobranie vo Vlkolínci
Cieľom podujatia je priblíženie tradícií, ktoré po generácie dedili potomkovia pôvodných osídlení na Liptove.
Ružomberok, Vlkolínec
11. septembra - sobota
19.00 Prvý abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v 93. sezóne
Bratislava, námestie pred Pradiarňou, Páričkova
12. septembra - nedeľa
00.00 Deň s modrotlačou - Mišena Juhász: módna prehliadka
Michalovce, Zemplínske múzeum
12. septembra - nedeľa
09.00 Deň ľudových tradícií a Pirohy 2021
Svidník, areál skanzenu
12. septembra - nedeľa
10.00 Podujatie Človek a príroda
Martin, Múzeum slovenskej dediny
12. septembra - nedeľa
15.30 Program Apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku:
15.30 h - prílet a oficiálne prijatie
Bratislava, Letisko M. R. Štefánika
16.30 h - Ekumenické stretnutie a príhovor pápeža Františka
Bratislava, Apoštolská nunciatúra
17.30 h - súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej
Bratislava, Apoštolská nunciatúra
lt lk
Autor: LK
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KSK: Osobnosti a kolektívy si prevzali najvyššie verejné ocenenia kraja
4. 9. 2021, 19:57, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 4. septembra (TASR) – Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2020 získalo 19 osobností a
dva kolektívy. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa
predsedu KSK Anna Terezková.
Čestnú cenu predsedu KSK získali paralympionička Helena Kašická, učiteľka informatiky Angelika Hanesz, kolektív Strojníckej fakulty
Technickej univerzity Košice, marketingová manažérka, publicistka a aktivistka Ľudmila Kolesárová, generálny riaditeľ spoločnosti ESET
Richard Marko, in memoriam ošetrovateľka ranených Helena Mišurdová, herečka Eva Pavlíková, pedagogička a romistka Jurina
Rusnáková, včelár Tibor Vargapál a technologická inovátorka Mária Virčíková.
Cena predsedu KSK bola udelená právnikovi a pedagógovi Ladislavovi Oroszovi, bežeckej legende Jozefovi Plachému, prednostovi
Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice Jánovi Rosochovi, astrofyzikovi Norbertovi Wernerovi a združeniu Pre lepší život z
Rankoviec.
Cenu KSK získali akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová, herečka, režisérka a kultúrna producentka Ľubica Blaškovičová,
folkloristka Marcela Maniaková, pedagogička Viera Skoumalová a filmový režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko. Historickou
osobnosťou regiónu sa stal prvý župan Košickej župy Ján Rumann.
"Máme tu množstvo osobností, ktoré by sme mohli oceňovať aj každý druhý mesiac na takýchto galavečeroch, avšak naozaj musíme
vybrať raz do roka tie najväčšie. Myslím si, že tohto roku sa nám to naozaj podarilo," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Ako doplnila Terezková, ocenený režisér, rodák z Kojšova, Juraj Jakubisko, v rámci návštevy východného Slovenska zavíta aj do svojej
rodnej obce.
"V nedeľu (5. 9.) o 9.45 h sa bude presúvať do gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na koči, kde sa zúčastní
liturgie. Po skončení sa presunie do Izby tradícií a osobností pri chráme. Pri tejto príležitosti chce obec založiť pamätnú izbu Juraja
Jakubiska," priblížila Terezková.
KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a
pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v zahraničí.
man liv
Autor: MAN
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Ministerstvo školstva dokáže do konca roka predstaviť nový vysokoškolský zákon
3. 9. 2021, 11:36, Zdroj: domov.sme.sk

, Vydavateľ: Petit Press, Autor: SITA, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 190.4 tis. GRP: 4,23 OTS: 0,04 AVE: 1276 Eur

Novelu má na starosti pracovná skupina, ktorá vznikla 5. marca.
BRATISLAVA. Ministerstvo školstva dokáže do konca roka predstaviť nový vysokoškolský zákon. Uviedol to štátny tajomník pre vedu,
výskum a inovácie rezortu Ľudovít Paulis (SaS) pre média po tlačovej konferencii k akademickému roku na vysokých školách.
So zástupcami vysokoškolskej reprezentácie sa však počas leta v súvislosti s úpravou novely vysokoškolského zákona nestretli. Paulis
podotkol, že stretnutie si naplánovali hneď po tlačovej konferencii 30. augusta.
Súvisiaci článok Súvisiaci článokDo lavíc sa vráti viac ako 700-tisíc žiakov, platia už aj povinné škôlkyČítajte
Témou bolo určiť vhodný termín pre kontaktnú skupinu. Rezort školstva pre agentúru SITA doplnil, že stretnutie je predbežne
naplánované na 10. septembra. Spresniť by sa to malo v pondelok 6. septembra.
„Po poslednom stretnutí nasledovali otázky, ku ktorým zasadli jednotlivé reprezentácie. Poslali nám odpovede, ktoré sme sa snažili
nejako skĺbiť s naším zámerom, a tým, čo chceli reprezentácie. Na základe toho máme predstavu, s ktorou by sme položili na stôl a išli s
ňou do diskusie,“ priblížil Paulis.
Ministerstvo školstva o novej verzii zákona diskutuje so sedemčlennou skupinou, ktorá vznikla 5. marca. Tvoria ju zástupcovia Slovenskej
rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR, Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR ako aj zástupcovia ministerstva.
Pripravovanú novelu totiž vysoké školy dôrazne odmietli a považovali ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku.
Finálna verzia návrhu vysokoškolského zákona ministerstva školstva sa pritom nedostala do legislatívneho procesu.
Ako prvý vyhlásil štrajkovú pohotovosť v súvislosti s návrhom novely Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, a to v piatok 26.
februára. Neskôr, v pondelok 1. marca, vyhlásila protest proti politizácii verejných vysokých škôl Univerzita Komenského v Bratislave.
K nej sa pridala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove a Slovenská technická univerzita v Bratislave.
K novele sa vyjadrilo viac ako desať ďalších vysokých škôl.
Medzi nimi napríklad Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach či Akadémia umení v Banskej
Bystrici. S navrhovanou novelou vysokoškolského zákona vyjadrila nesúhlas aj RVŠ SR, SRK aj Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR.
Autor: SITA
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Osobnosti si prevzali najvyššie verejné ocenenia košického kraja
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.
Na archívnej snímke predseda KSK Rastislav Trnka. Foto: TASR František Iván
KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a
pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v zahraničí.
Autor TASR
včera 20:19
Košice 4. septembra (TASR) – Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2020 získalo 19 osobností a
dva kolektívy. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa
predsedu KSK Anna Terezková.
Čestnú cenu predsedu KSK získali paralympionička Helena Kašická, učiteľka informatiky Angelika Hanesz, kolektív Strojníckej fakulty
Technickej univerzity Košice, marketingová manažérka, publicistka a aktivistka Ľudmila Kolesárová, generálny riaditeľ spoločnosti ESET
Richard Marko, in memoriam ošetrovateľka ranených Helena Mišurdová, herečka Eva Pavlíková, pedagogička a romistka Jurina
Rusnáková, včelár Tibor Vargapál a technologická inovátorka Mária Virčíková.
Cena predsedu KSK bola udelená právnikovi a pedagógovi Ladislavovi Oroszovi, bežeckej legende Jozefovi Plachému, prednostovi
Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice Jánovi Rosochovi, astrofyzikovi Norbertovi Wernerovi a združeniu Pre lepší život z
Rankoviec.
Cenu KSK získali akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová, herečka, režisérka a kultúrna producentka Ľubica Blaškovičová,
folkloristka Marcela Maniaková, pedagogička Viera Skoumalová a filmový režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko. Historickou
osobnosťou regiónu sa stal prvý župan Košickej župy Ján Rumann.
"Máme tu množstvo osobností, ktoré by sme mohli oceňovať aj každý druhý mesiac na takýchto galavečeroch, avšak naozaj musíme
vybrať raz do roka tie najväčšie. Myslím si, že tohto roku sa nám to naozaj podarilo," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Ako doplnila Terezková, ocenený režisér, rodák z Kojšova, Juraj Jakubisko, v rámci návštevy východného Slovenska zavíta aj do svojej
rodnej obce.
"V nedeľu (5. 9.) o 9.45 h sa bude presúvať do gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na koči, kde sa zúčastní
liturgie. Po skončení sa presunie do Izby tradícií a osobností pri chráme. Pri tejto príležitosti chce obec založiť pamätnú izbu Juraja
Jakubiska," priblížila Terezková.
KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a
pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v zahraničí.
Prečítajte si aj:
Autor: TASR
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Ministerstvo školstva dokáže do konca roka predstaviť nový vysokoškolský zákon
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) dokáže do konca roka predstaviť nový vysokoškolský zákon. Uviedol to
štátny tajomník pre vedu, výskum a inovácie MŠVVŠ SR Ľudovít Paulis (SaS) pre média po tlačovej konferencii k akademickému roku na
vysokých školách. So zástupcami vysokoškolskej reprezentácie sa však počas leta v súvislosti s úpravou novely vysokoškolského
zákona nestretli. Paulis podotkol, že stretnutie si naplánovali hneď po tlačovej konferencii 30. augusta. Témou bolo určiť vhodný termín
pre kontaktnú skupinu. Rezort školstva pre agentúru SITA doplnil, že stretnutie je predbežne naplánované na 10. septembra. Spresniť by
sa to malo v pondelok 6. septembra.
„Po poslednom stretnutí nasledovali otázky, ku ktorým zasadli jednotlivé reprezentácie. Poslali nám odpovede, ktoré sme sa snažili
nejako skĺbiť s naším zámerom, a tým, čo chceli reprezentácie. Na základe toho máme predstavu, s ktorou by sme položili na stôl a išli s
ňou do diskusie,“ priblížil Paulis.
Ministerstvo školstva o novej verzii zákona diskutuje so sedemčlennou skupinou, ktorá vznikla 5. marca. Tvoria ju zástupcovia Slovenskej
rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl SR (RVŠ SR), Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR ako aj zástupcovia ministerstva. Pripravovanú novelu totiž vysoké
školy dôrazne odmietli a považovali ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku. Finálna verzia návrhu
vysokoškolského zákona ministerstva školstva sa pritom nedostala do legislatívneho procesu.
Ako prvý vyhlásil štrajkovú pohotovosť v súvislosti s návrhom novely Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, a to v piatok 26.
februára. Neskôr, v pondelok 1. marca, vyhlásila protest proti politizácii verejných vysokých škôl Univerzita Komenského v Bratislave. K
nej sa pridala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove a Slovenská technická univerzita v Bratislave. K
novele sa vyjadrilo viac ako desať ďalších vysokých škôl. Medzi nimi napríklad Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) či Akadémia umení v Banskej Bystrici. S navrhovanou novelou vysokoškolského zákona
vyjadrila nesúhlas aj RVŠ SR, SRK aj Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR.
Zdroj: (SITA, gko;adz)
Autor: Patrícia Gabryšová
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Nový náučný chodník v košickej botanickej záhrade spestrila aj lanová dráha pre deti
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SITA, TASR, včera 04:12
Botanická záhrada Košice.
Foto: Botanická záhrada Košice
„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v botanickej
záhrade a jeho celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z
ktorých je 33 pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom
prostredí, na trase chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness
zostavami pre dospelých aj pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Mártonfi s
tým, že návštevníci chodníka sa dostanú aj do menej navštevovaných častí 30-hektárového areálu, ktoré poskytujú pekné výhľady na
mesto Košice
Najmladšia veková kategória určite ocení okrem iných zariadení aj lanovú dráhu s dĺžkou 25 metrov. Súčasťou mobiliáru je tiež
integrovaná solárna lavička, ktorá ponúka aj možnosť dobíjania mobilu a prístup na internet. Pre žiakov základných a stredných škôl sú v
rámci projektu pripravené pracovné listy, ktoré môžu využiť pri návšteve botanickej záhrady a spoznávaní drevín.
Autor: SITA, TASR
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Košická župa ocenila osobnosti kraja. Cenu si prevzal aj Juraj Jakubisko
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Vedeli ste, že režisér Juraj Jakubisko pochádza z Kojšova?
Zdroj: Facebook.com/Košický samosprávny kraj
Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2020 získalo 19 osobností a dva kolektívy. Slávnostné
odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.
Šport, veda aj umenie
Čestnú cenu predsedu KSK získali paralympionička Helena Kašická , učiteľka informatiky Angelika Hanesz , kolektív Strojníckej fakulty
Technickej univerzity Košice, marketingová manažérka, publicistka a aktivistka Ľudmila Kolesárová , generálny riaditeľ spoločnosti ESET
Richard Marko , in memoriam ošetrovateľka ranených Helena Mišurdová , herečka Eva Pavlíková , pedagogička a romistka Jurina
Rusnáková , včelár Tibor Vargapál a technologická inovátorka Mária Virčíková .
Cena predsedu KSK bola udelená právnikovi a pedagógovi Ladislavovi Oroszovi , bežeckej legende Jozefovi Plachému , prednostovi
Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice Jánovi Rosochovi , astrofyzikovi Norbertovi Wernerovi a združeniu Pre lepší život z
Rankoviec.
Ďalšie ceny
Cenu KSK získali akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová , herečka, režisérka a kultúrna producentka Ľubica Blaškovičová ,
folkloristka Marcela Maniaková , pedagogička Viera Skoumalová a filmový režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko . Historickou
osobnosťou regiónu sa stal prvý župan Košickej župy Ján Rumann .
„Máme tu množstvo osobností, ktoré by sme mohli oceňovať aj každý druhý mesiac na takýchto galavečeroch, avšak naozaj musíme
vybrať raz do roka tie najväčšie. Myslím si, že tohto roku sa nám to naozaj podarilo,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Ako doplnila Terezková, ocenený režisér, rodák z Kojšova, Juraj Jakubisko, v rámci návštevy východného Slovenska zavíta aj do svojej
rodnej obce. V nedeľu sa zúčastnil v gréckokatolíckom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla liturgie a navštívil aj Izbu tradícií a osobností
pri chráme. Pri tejto príležitosti chce tiež obec založiť pamätnú izbu Juraja Jakubiska.
KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a
pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v zahraničí.
Zdroj: TASR
Autor: Global24 s.r.o.
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Košice 4. septembra (TASR) – Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2020 získalo 19 osobností a
dva kolektívy. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa
predsedu KSK Anna Terezková. Čestnú cenu predsedu KSK získali paralympionička Helena Kašická, učiteľka informatiky Angelika
Hanesz, kolektív Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice, marketingová manažérka, publicistka a aktivistka Ľudmila Kolesárová,
generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko, in memoriam ošetrovateľka ranených Helena Mišurdová, herečka Eva Pavlíková,
pedagogička a romistka Jurina Rusnáková, včelár Tibor Vargapál a technologická inovátorka Mária Virčíková. Cena predsedu KSK bola
udelená právnikovi a pedagógovi Ladislavovi Oroszovi, bežeckej legende Jozefovi Plachému, prednostovi Združenej tkanivovej banky LF
UPJŠ a UNLP Košice Jánovi Rosochovi, astrofyzikovi Norbertovi Wernerovi a združeniu Pre lepší život z Rankoviec. Cenu KSK získali
akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová, herečka, režisérka a kultúrna producentka Ľubica Blaškovičová, folkloristka Marcela
Maniaková, pedagogička Viera Skoumalová a filmový režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko. Historickou osobnosťou regiónu
sa stal prvý župan Košickej župy Ján Rumann. "Máme tu množstvo osobností, ktoré by sme mohli oceňovať aj každý druhý mesiac na
takýchto galavečeroch, avšak naozaj musíme vybrať raz do roka tie najväčšie. Myslím si, že tohto roku sa nám to naozaj podarilo,"
povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Ako doplnila Terezková, ocenený režisér, rodák z Kojšova, Juraj Jakubisko, v rámci návštevy
východného Slovenska zavíta aj do svojej rodnej obce. "V nedeľu (5. 9.) o 9.45 h sa bude presúvať do gréckokatolíckeho chrámu sv.
apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na koči, kde sa zúčastní liturgie. Po skončení sa presunie do Izby tradícií a osobností pri chráme. Pri
tejto príležitosti chce obec založiť pamätnú izbu Juraja Jakubiska," priblížila Terezková. KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé
kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v
zahraničí. man liv
Autor: TASR
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SlovakiaTech Fórum – Expo Košice 2021 prinesie inovácie na naštartovanie ekonomiky
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3. septembra 2021 | Filed under: Aktuality | Posted by: Kvetoslava Podhorská
„Najvyšší čas naštartovať našu ekonomiku inováciami!“ V tomto duchu sa bude niesť 3. ročník konferencie SlovakiaTech Forum – Expo
Košice 2021, ktorý sa bude konať 14. – 15. septembra 2021 v Kasárňach/Kulturparku. Najväčšia technologická konferencia na Slovensku
a medzinárodný inovačný a technologický veľtrh bude unikátnou príležitosťou na stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov z
oblasti vedy, výskumu, inovácií, priemyselných technológií, dopravy a logistiky, energetiky, životného prostredia a vzdelávania. Zároveň
pôjde o jedinečnú možnosť prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských firiem. Témou podujatia je Humanity meets
Technology/Technology meets Humanity.
Počas dvoch dní sa na troch pódiách vystrieda viac ako sto domácich a zahraničných spíkrov z prostredia technologických firiem,
startupov a investorov. Slovensko potrebuje po kríze naštartovať inováciami! Zakladateľ SlovakiaTechu a bývalý minister hospodárstva
Juraj Miškov je presvedčený, že nemôžeme čakať len na to, čo a kedy urobí vláda. „Každý z nás sa môže pričiniť o to, aby sme po
koronakríze opäť rozbehli slovenskú ekonomiku, zvýšili jej výkon i atraktivitu a práve SlovakiaTech Forum – Expo 2021 je na to
vynikajúcou príležitosťou.“
HUMANITY MEETS TECHNOLOGY uvedie bloky: Food evolution, Human evolution, Privacy Evolution a Skills evolution. FOOD
EVOLUTION predstaví vertikálne hydroponické poľnohospodárstvo, bioprodukciu, mäsové. alternatívy, biohacking, úpravu génov a
monitorovanie poľnohospodárskych plodín. HUMAN EVOLUTION zdravotnú starostlivosť, prediktívnu medicínu, náhradné diely pre ľudí –
3D tlač, implantáty pre ľudí – RFID mikročipy, wearables a genomiku. PRIVACY EVOLUTION predstaví kybernetickú bezpečnosť,
ochranu údajov, úniky dát, safe computing, význam a použitie metaúdajov. SKILLS EVOLUTION je zameraný na vzdelávanie v oblasti
digitálnych a iných zručností, rozšírenú realitu – VR / AR, IOT a Blockchain.
TECHNOLOGY MEETS HUMANITY predstaví bloky: Factory evolution, Retail evolution, Mobility evolution a Green evolution. FACTORY
EVOLUTION predstaví automatizáciu v priemysle, robotov, digitálne továrne, IOT, IOS, big data a cloud computing. RETAIL
EVOLUTION predstaví samoobslužný maloobchod, elektronický obchod, riešenia na mieru, platobné riešenia a obchodné modely
predplatného. GREEN EVOLUTION predstaví zelené mestá, zelené budovy, zelené domy a zelenú energiu. MOBILITY EVOLUTION
predstaví E-mobilitu, vodíkovú mobilitu, mobilitu na poslednú míľu, drony, vertikálny vzlet a pristátie (VTOL), technológie autonómnej
jazdy a zdieľanú mobilitu. Na lietajúcom aute AirCar do Košíc priletí špičkový slovenský dizajnér a konštruktér Štefan Klein. Účastníci
konferencie si budú môcť vypočuť viac o tomto slovenskom unikáte a vidieť lietajúce auto na vlastné oči.
CAPITAL MEETS IDEAS prinesie prednášky v blokoch: Ideas evolution, Capital evolution a prezentácie „From zero to hero“.
Konferencia je určená pre odbornú verejnosť, zástupcov technologických a inovatívnych firiem, zástupcov verejnej správy, univerzít,
vysokých škôl, vedy a výskumu, ale aj pre študentov odborných stredných a vysokých škôl. Sprievodnými podujatiami bude výstavná
časť EXPO s expozíciami TUKE, UPJŠ, STU v Bratislave, ako aj workshopy a iné aktivity.
Program SlovakiaTech 2021 nájdete na www.slovakiatech.sk . Vstup na konferenciu je bezplatný. Podmienkou je on-line registrácia cez
stránku www.slovakiatech.sk .
Autor: Kvetoslava Podhorská
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Vedeli ste, že režisér Juraj Jakubisko pochádza z Kojšova?
Zdroj: Facebook.com/Košický samosprávny kraj
Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2020 získalo 19 osobností a dva kolektívy. Slávnostné
odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.
Šport, veda aj umenie
Čestnú cenu predsedu KSK získali paralympionička Helena Kašická , učiteľka informatiky Angelika Hanesz , kolektív Strojníckej fakulty
Technickej univerzity Košice, marketingová manažérka, publicistka a aktivistka Ľudmila Kolesárová , generálny riaditeľ spoločnosti ESET
Richard Marko , in memoriam ošetrovateľka ranených Helena Mišurdová , herečka Eva Pavlíková , pedagogička a romistka Jurina
Rusnáková , včelár Tibor Vargapál a technologická inovátorka Mária Virčíková .
Cena predsedu KSK bola udelená právnikovi a pedagógovi Ladislavovi Oroszovi , bežeckej legende Jozefovi Plachému , prednostovi
Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice Jánovi Rosochovi , astrofyzikovi Norbertovi Wernerovi a združeniu Pre lepší život z
Rankoviec.
Ďalšie ceny
Cenu KSK získali akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová , herečka, režisérka a kultúrna producentka Ľubica Blaškovičová ,
folkloristka Marcela Maniaková , pedagogička Viera Skoumalová a filmový režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko . Historickou
osobnosťou regiónu sa stal prvý župan Košickej župy Ján Rumann .
„Máme tu množstvo osobností, ktoré by sme mohli oceňovať aj každý druhý mesiac na takýchto galavečeroch, avšak naozaj musíme
vybrať raz do roka tie najväčšie. Myslím si, že tohto roku sa nám to naozaj podarilo,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Ako doplnila Terezková, ocenený režisér, rodák z Kojšova, Juraj Jakubisko, v rámci návštevy východného Slovenska zavíta aj do svojej
rodnej obce. V nedeľu sa zúčastnil v gréckokatolíckom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla liturgie a navštívil aj Izbu tradícií a osobností
pri chráme. Pri tejto príležitosti chce tiež obec založiť pamätnú izbu Juraja Jakubiska.
KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a
pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v zahraničí.
Zdroj: TASR
Autor: Global24 s.r.o.
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Spolu za zdravý a krásny úsmev
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Seminár / Workshop
9. 9. 2021 10:00 - 9. 9. 2021 18:00
Už začiatkom septembra sa uskutoční 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na Slovensku, ktorá je známa pod
menom Spolu za zdravý a krásny úsmev. Roadshow organizovaná Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva odštartuje rovnako
ako minulý rok - 2. septembra v Bratislave, následne odkiaľ vycestujú budúci zubári do ďalších 18 slovenských miest. Hlavnou
myšlienkou projektu je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku zubného kazu,
zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti.
“Ústne zdravie je súčasťou celkového zdravia, no aj napriek tomu si mnohí túto skutočnosť neuvedomujú. Neliečený zubný kaz okrem
nepríjemnej bolesti spôsobuje v pokročilejších štádiách infekciu okolitých tkanív, odkiaľ sa šíri do celého tela a pacienti s ťažkým zápalom
ďasien majú napríklad väčšie riziko vzniku srdcového infarktu či mozgovej príhody,“ hovorí prezidentka SSŠZL Simona Mareková. Ako
dodáva, prevencia je do určitej miery veľmi jednoduchá a lacná, no aj napriek tomu sú ochorenia ústnej dutiny - zubný kaz či
parodontitída, tými najčastejšími chronickými ochoreniami…
Toto podujatie Slovenského spolku študentov zubného lekárstva by nebolo ani tento rok možné bez hlavného partnera Curaprox,
odborných garantov - Slovenskej komory zubných lekárov a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a ďalších sponzorských partnerov.
„Cieľom roadshow je naučiť ľudí všetkých vekových kategórií za pomoci inštruktáže s klasickou zubnou kefkou, medzizubnou kefkou,
elektrickou sonickou kefkou či takzvanou single kefkou správnu techniku čistenia zubov. Po minulé ročníky projektu sa našim kolegom
zakaždým podarilo zaškoliť cez sedemtisíc občanov, čo je vynikajúce číslo, a veríme, že tento rok budeme v týchto číslach pokračovať.
Každý vyškolený človek si okrem inštruktáže, za ktorú sa v ambulanciách zvykne platiť desiatky eur, naviac vďaka našim partnerom,
odnesie zubnú kefku a zubnú pastu úplne zadarmo,“ konštatuje hlavný organizátor projektu Samuel Tkáč.
Inštruktáž správnej techniky čistenia zubov prebehne na modeli umelého chrupu a v exteriéri, u ľudí, ktorí budú mať záujem prebehne aj
praktická inštruktáž aj v ústach. Všetci študenti sú kompletne zaočkovaní a budú po celý čas dodržiavať odporúčané hygienické
opatrenia, preto sa záujemcovia o inštruktáž nemusia ničoho obávať.
Stánky študentov zubného lekárstva počas celoslovenskej roadshow môžu záujemcovia navštíviť:
2.9. v Bratislave (Eurovea)
3.9 v Trnave (Trojičné námestie) a v Nitre (OC Mlyny)
4.9. v Piešťanoch (Aupark) a v Bojniciach (pod zámkom)
5.9. v Trenčíne (Mierové námestie) a vo Zvolene (Europa SC)
6.9. v Žiline (Námestie Andreja Hlinku) a v Banskej Bystrici (Europa SC)
7.9. v Liptovskom Mikuláši (Námestie osloboditeľov) a na Hrebienku
8.9. v Poprade (Forum) a v Spišskej Novej Vsi (Letná ulica)
9.9. v Bardejovských kúpeľoch a v Michalovciach (Námestie Osloboditeľov (pri pošte))
10.9. vo Svidníku (Pešia zóna) a v Humennom (Námestie slobody (pri malej fontáne))
11.9. v Prešove (OC Novum)
a celú roadshow ukončíme v Košiciach - 12.9. na Hlavnej ulici pri Immaculate
Dátum ukončenia akcie dňa 12. septembra v Košiciach nie je náhodou. Tento deň vyhlásila Council of European Dentists (CED) za
Európsky deň ústneho zdravia. „Ľudia sa nás častokrát pýtajú – čo je na čistení zubov taká ,veda‘? Žiaľ, veľmi často sme svedkami toho,
že stav orálnej hygieny u mnohých pacientov nie je dostatočný a zároveň si nie sú vedomí aké možné riziká to môže obnášať. Sme si
vedomí, že sa táto téma celkovo berie na ľahkú váhu a mnohí ľudia napr. vôbec nepovažujú vypľúvanie krvi pri čistení zubov za problém.
Kladiem si pri tom otázku, ak by sme krvácali na iných miestach na tele, tiež by sme pri tom kývli rukou? Uvedomujeme si vážnosť
súčasnej situácie spojenej s ochorením COVID-19 nielen na Slovensku, ale aj na celom svete, a o to viac si musíme uvedomiť, že ani v
týchto časoch nemôžeme odkladať ústnu hygienu na vedľajšiu koľaj. Zároveň si treba uvedomiť, že nikdy nie je príliš skoro ani príliš
neskoro začať sa starať o svoje ústne zdravie,“ konštatuje jedna z hlavných organizátorov a študentka Lekárskej fakulty UPJŠ v
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Košiciach, Katarína Vendeľová, podľa ktorej sa medici počas predchádzajúcich ročníkov mohli presvedčiť, že individuálny prístup spojený
s praktickou inštruktážou má oveľa väčší efekt ako teoretické prednášky.
Celú logistiku budú mať na starosti dva tímy organizátorov, ktoré dodávkovými vozidlami precestujú celé Slovensko. Súčasťou projektu je
dokopy takmer 80 študentov, ktorí sa budú v jednotlivých mestách podieľať na praktických školeniach pre účastníkov.
Ako vznikla táto myšlienka?
Predchodcom projektu SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSMY ÚSMEV bol projekt ‚Dni zdravého úsmevu‘, ktorý prebiehal v roku 2011 v
Košiciach. Študenti zubného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ v rámci neho inštruovali o správnej ústnej hygiene, pričom sa preukázal
prínos a dôležitosť tejto akcie. Myšlienku preto chceli šíriť aj do ďalších miest a osloviť tak oveľa viac ľudí, takže pripravili pred ôsmimi
rokmi prvú celoslovenskú roadshow, ktorú odvtedy každoročne opakujú a bezplatne pri nej inštruujú záujemcov o správnej ústnej
hygiene.
Ako inštruktáž prebieha?
Cieľom roadshow je naučiť ľudí všetkých vekových kategórií za pomoci inštruktáže s klasickou zubnou kefkou, elektrickou sonickou
kefkou, medzizubnou kefkou či takzvanou single kefkou správnu techniku čistenia zubov. Každý vyškolený človek si okrem bezplatnej
inštruktáže odnesie vďaka partnerom podujatia domov zadarmo aj zubnú kefku a zubnú pastu.
Bojujme spolu za zdravý a krásny úsmev!
GPS: N 48.75515265621231 / E 21.913257901293953
Autor: Informačný portál mesta Michalovce
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Prevzali si najvyššiu cenu kraja. Toto sú príbehy troch z nich
5. 9. 2021, 14:53, Zdroj: indexmag.sk
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Pridajte komentár
5 min. čítania
Východ Slovenska sa môže pýšiť, že tu žijú ľudia, ktorí idú vytrvalo za svojim cieľom nie pre peniaze, ale preto, aby svet zmenili k
lepšiemu. Košický samosprávny kraj už každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou
dosiahli mimoriadne úspechy a pričinili sa o prezentáciu rozvoj Kraja doma aj v zahraničí.
Najvyššie verejné ocenenia a rok 2020 boli udelené v sobotu 4. septembra. Získali ich 19 osobností a dva kolektívy z oblasti kultúry,
športu, medicíny a aj informačných technológií.
Okrem známych mien ako režisér Juraj Jakubisko , bežecká legenda Jozef Plachý či herečka Ľubica Blaškovičová, najvyššiu verejné
ocenenie KSK získala technologická inovátorka Mária Virčíková, učiteľka informatiky Angelika Hanesz či astrofyzik Norbert Werner.
Angelika Hanesz – učiteľka informatiky
Angelika Hanesz je učiteľkou na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici. Úspešne vedie tím žiakov základných a
stredných škôl Talentum na celosvetových súťažiach First Lego League a Robo Cup.
V súčasnosti pracuje na Ústave informatiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v rámci projektu IT Akadémia je
školiteľkou vzdelávania učiteľov informatiky. Podieľa sa na tvorbe moderných metód a foriem vyučovania informatiky a programovania
robotických modelov na základných školách.
Získala Cenu verejnosti v súťaži Učiteľ Slovenska 2019 a bola finalistkou Ceny Dionýza Ilkoviča 2019. Tvrdí, že každý žiak je v niečom
dobrý a úlohou učiteľa je nájsť tú oblasť, v ktorej môže žiak zažiť úspech. Je presvedčená, že najdôležitejšie je naučiť deti rozmýšľať,
logicky uvažovať a kriticky myslieť.
Od malička chcela byť pilotkou. Držalo ju to ešte aj na gymnáziu. „Keď mi v treťom ročníku triedna učiteľka doniesla potvrdenie z leteckej,
že dievčatá tam neprijímajú, rozhodla som sa, že pôjdem na techniku. Učiteľkou som v tom čase byť nechcela. Nakoniec som začala učiť
na svojej bývalej škole a odvtedy stále učím. Len ťažko si viem predstaviť inú prácu,“ vraví o sebe.
Každý deň sa zvedavo pripravuje na vyučovanie podobne, ako keď bola študentkou. Na jednom pedagogickom vzdelávaní o robotike
objavila Lego sadu NXT a LEGO roboty. „Vtedy som mala štyridsiatku. Manžel sa ma doma opýtal, čo chcem na narodeniny. Neveril, keď
som mu povedala, že LEGO. On vtedy ešte nevedel, že to bude stáť 400 eur, ale prikývol. Bola to moja prvá LEGO sada. Vtedy sa to
začalo, stalo sa to osudovou hračkou a dodnes ma to baví,“ dodáva s úsmevom.
Počas vyučovania aj mimoškolských aktivít hľadá úlohy, ktoré sú výzvou, ale nie neprekonateľnou prekážkou. Formou vhodných
vyučovacích metód sa snaží vytvoriť inšpiratívne prostredie, kde si navzájom pomáhajú počas učenia. „Nie je to jednoduché, ani nie stále
sa to podarí, ale ak áno, odozva od detí je jednoznačná, čo pre mňa je veľkou motiváciou. Vediem aj krúžky robotiky, kde chodia deti so
zvýšeným záujmom a informatiku a robotiku. Tam je priestor na intenzívnejší osobný rozvoj v odbornej oblasti, ale aj osobnostnej, čo je
tiež veľmi dôležité,“ povedala pre KSK.
Norbert Werner– astrofyzik
Košický kraj o šikovných ľudí núdzu nemá. Dobrým príkladom je aj rodák z Rožňavy Norbert Werner, ktorý skúma pôsobenie čiernych
dier na vývoj najväčších v galaxií vo vesmíre, kopy galaxií a kozmickú pavučinu.
Študoval fyziku a následne astronómiu a astrofyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Súčasne navštevoval Oddelenie medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV vo Vysokých Tatrách.
Diplomovú prácu napísal o kométach, ktoré prelietavajú extrémne blízko pri Slnku. V minulosti viedol výskumný tím astrofyziky vysokých
energií na Univerzite v Budapešti aj v Ústave časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii. Pre mnohých ide o
veci za hranicou chápania, no pre Norberta Wernera je astrofyzika nielen práca, ale aj záľuba.
Náš vedec podieľal na príprave misie japonsko-americkej družice Hitomi. Skúma supermasívne čierne diery, ktoré sú len o niečo menšie
ako naša slnečná sústava. Astronómiu popularizuje formou prednášok. Je objaviteľom obrovského kozmického krátera a takisto vedie
medzinárodný experiment na skúmanie gama zábleskov.
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Písal sa rok 2017, kedy sa Slovensko stalo 78. krajinou, ktorá vlastnými silami postavila a vyslala do vesmíru družicu. Veľká sláva sa
zopakovala v marci tohto roku, kedy do vesmíru odletel druhý satelit pod slovenskou vlajkou.
Tento jedinečný projekt by sa nezaobišiel bez vedeckého experimentu, ktorého návrh a stavbu koordinoval práve astrofyzik Norbert
Werner. Cieľom je overiť nové možnosti sledovania gravitačných vĺn pomocou detekcie gama zábleskov na orbite Zeme.
„Ak nám táto misia potvrdí funkčnosť, bude možné ho umiestniť na ďalšie nanosatelity a vytvoriť tak flotilu týchto detektorov na rôznych
orbitách. Výsledkom by malo byť zameranie miesta vzniku gravitačnej vlny v kozme, čo by bol významný príspevok pre svetovú
astrofyziku,“ povedal vo februári tohto roku. Unikátny vedecký nanosatelit je medzinárodným projektom a má tvar kocky s rozmermi
10x10x10 centimetrov.
Na realizácii satelitu sa podieľali okrem Leteckej fakulty TUKE firmy Spacemanic a Needronix, Slovenská organizácia pre vesmírne
aktivity (SOSA) a Slovenská technická univerzita (STU). Vedeckú časť misie vedie výskumná skupina na univerzite Loránda Eötvösa v
Budapešti. Detektor gama žiarenia sa vyvíjal v Konkolyho observatóriu v Maďarsku v spolupráci s japonskými univerzitami v Hirošime a
Nagoji.
Mária Virčíková – technologická inovátorka
Mária Virčíková je technologickou inovátorkou a zároveň je odborníčkou na kybernetiku, umelú inteligenciu a interakciu človek-robot.
Spoluzakladateľka a šéfka inovácií v technologickej firme Matsuko, ambasádorka združenia Aj Ty v IT, podporujúceho ženy na ceste k IT
sfére.
Získala množstvo ocenení po celom svete. TOP študentskú osobnosť Slovenska, Cenu prezidenta SR ako víťazka kategórie Informatika
a matematicko-fyzikálne vedy. Prestížnu cenu britského Ministerstva pre medzinárodný obchod European Tech Women Awards
Už na Technickej univerzite v Košiciach študovala a skúmala oblasť interakcie človek-robot, kybernetiky a umelej inteligencie. Za návrh
technológie, ktorá umožní robotom prispôsobiť svoje správanie tak, aby ich ľudia viac akceptovali, získala doktorát z umelej inteligencie.
Viac informácií zo sveta IT sa dozviete aj na našej podstránke www.indexmag/technologie
Michaela Luxová
Písanie je pre mňa umenie, ktoré sa tvorí každým ťuknutím do klávesnice. Je to však aj hra so slovami, ktoré dokonale vystihnú daný
moment, alebo opíšu situáciu. Možno aj preto ma osud pred rokmi priviedol k dokonalej profesii, ktorá ma vystihuje — copywritingu.
Autor: Michaela Luxová
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Týždenný prehľad udalostí v SR na 36. týždeň
3. 9. 2021, 12:24, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové
slová: Lekárska Fakulta UPJŠ

6. septembra - pondelok
08.30 Festival Dotyky a spojenia (6. - 12. septembra)
Martin
6. septembra - pondelok
09.00 Hlavné pojednávanie s obžalovaným Dobroslavom T.
Bratislava, Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10
Text, Zvuk
6. septembra - pondelok
10.00 TK neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara - Liečebný dom Machnáč
Téma: Podanie návrhu na vyvlastnenie Liečebného domu Machnáč
Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, Dvorana, Námestie SNP 33
6. septembra - pondelok
10.00 Celoslovenské zhromaždenie sociálnych podnikov
11.10 h - Brífing
Banská Bystrica, Okresný úrad, kongresová sála, Námestie Ľ. Štúra 1
Text, Zvuk
6. septembra - pondelok
10.30 TK pri príležitosti spustenia projektu Učiteľ Slovenska 2021
Na TK bude informovať Zuzana Labašová z Komenského inštitútu, víťazka ceny Učiteľ Slovenska 2020 Iveta Barková a ambasádor
projektu Daniel Hevier
Bratislava, priestory Búdky 22, Búdková ulica 22
Text
6. septembra - pondelok
11.30 TK na tému: Slovensko na svetovej výstave Expo Dubaj 2020
Slovenskú účasť na Expo Dubaj odprezentuje: minister hospodárstva SR Richard Sulík, minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal,
generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika, generálna komisárka expozície SR na Expo Dubaj 2020 Miroslava Valovičová, prorektor
Vysokej školy výtvarných umení Stanislav Stankoci, prezident spoločnosti Matador Group Štefan Rosina, šéfdizajnér konceptu
vodíkového automobilu Branislav Maukš, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozef Živčák,
riaditeľka simulovanej vesmírnej stanice HI-SEAS Michaela Musilová a špecialista na technológie civilnej a vojenskej simulácie, Virtual
Reality Media Pavol Grman.
Bratislava, Aurelium - Centrum vedy CVTI SR, Bojnická 3
Text, Zvuk
6. septembra - pondelok
13.00 Novinárska projekcia a TK pri príležitosti uvedenia filmu David Ondříček: Zátopek
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Na TK sa zúčastní režisér a producent David Ondříček a producenti filmu Kryštof Mucha a Maroš Hečko.
Bratislava, Eurovea, Cinema city, sála 2
6. septembra - pondelok
14.00 TK Ľudovej strany Naše Slovensko - podpora športových klubov
Téma: Strana predložila návrh zákona pre podporu športových klubov, občianskych združení aj cirkví
Banská Bystrica, sídlo strany, Nový Svet 5667/63
7. septembra - utorok
09.00 Hlavné pojednávanie s obžalovaným Dobroslavom T.
Bratislava, Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10
Text, Zvuk
7. septembra - utorok
09.00 TK pri príležitosti oficiálneho odovzdávania zrekonštruovaných priestorov sociálnych zariadení
Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN v Trnave
Trnava, reštaurácia Forhaus, Kapitulská 28
7. septembra - utorok
10.00 Slávnostné otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Otvorenie bude spojené s prezentáciou technológií a trendov v liečebnej rehabilitácií.
Bratislava, Nemocnica Sanom, Nobelova 18
7. septembra - utorok
10.00 Haraburdy alebo bazár nepotrebných vecí (7. - 11. septembra)
Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, Dielnička, Kammerhofská 2
7. septembra - utorok
10.00 TK za účasti obchodného riaditeľa spoločnosti Lidl Slavomíra Špánika
a Petry Csefalvayovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky
Téma: V jednej predajni Lidl odstránia v jeden deň všetky mikroténové vrecúška. Vymenia ich za ekosieťky, ktoré sú k životnému
prostrediu oveľa šetrnejšie.
Bratislava, predajňa, Ametystová 6
7. septembra - utorok
10.00 Otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore FBLR
Otvorenie bude spojené s prezentáciou technológií a trendov v liečebnej rehabilitácii.
Bratislava, Nobelova 18
Text
7. septembra - utorok
10.00 Medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021 ciele a nástroje ich zabezpečenia (7.-8. septembra)
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Banská Bystrica, hotel Dixon
7. septembra - utorok
10.00 TK Inštitútu pre verejné otázky a Medzinárodného vyšehradského fondu - uvedenie publikácie
Téma: Uvedenie publikácie V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a nové výzvy
Bratislava, Open gallery, Baštová 5
7. septembra - utorok
10.00 TK občianskeho združenia Lesokruhy
Téma: Názory na plánované legislatívne zmeny ohľadom národných parkov - prezentácia výsledkov prieskumu agentúry AKO medzi
obyvateľmi žijúcimi na území národných parkov.
Banská Bystrica, hotel Národný dom
7. septembra - utorok
10.00 TK Ligy za duševné zdravie
Téma: Prieskum - Postoje k duševnému zdraviu - Slovensko 2021
Bratislava, MARK BBDO, reklamná agentúra, Zámocká 5
7. septembra - utorok
10.30 Stretnutie s médiami na tému: Dedičné finančné chyby Slovákov
Prieskum agentúry Focus a nadácie Partners, pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti.
Bratislava, reštaurácia Korzo, Hviezdoslavovo námestie
Text
7. septembra - utorok
11.00 TK organizátorov 16. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany
Na TK sa zúčastní čestná riaditeľka Božidara Turzonovová, výkonný riaditeľ Tomáš Klenovský a umelecký riaditeľ Vladimír Štric.
Bratislava, DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13
Text, Zvuk
7. septembra - utorok
11.00 Slávnostný ceremoniál pri príležitosti 5. výročia vzniku Tímu pre integráciu síl NATO
Na podujatí sa zúčastní minister obrany SR Jaroslav Naď spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom
Korčokom. Po skončení ceremoniálu bude priestor na vyhlásenie ministrov a zahraničných hostí pre médiá.
Bratislava, Kasárne Vajnory, Regrútska 1
Text, Zvuk
7. septembra - utorok
11.30 HORECA konferencia a Jesenné stretnutie hotelierov
11.30 h - brífing
Trnava, hotel Holiday Inn
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Text, Zvuk
7. septembra - utorok
13.30 Privítanie nových mestských policajtov za účasti primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a náčelníka mestskej
polície Miroslava Antala. Súčasťou programu je skladanie sľubu, odovzdanie osvedčení o odbornej príprave a odovzdanie odznakov
novým mestským policajtom.
Bratislava, Primaciálny palác, nádvorie
Text, Zvuk
7. septembra - utorok
14.00 Online TK na tému "Prognóza vývoja sclerosis multiplex na Slovensku do roku 2030"
https://youtu.be/HSHu1Cbe8PA
8. septembra - streda
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Námestovo
Námestovo
8. septembra - streda
10.00 Stretnutie s Petrom Dvorským
na stretnutí sa zúčastní aj generálny riaditeľ SND Matej Drlička, riaditeľ Opery SND Lubor Cukr, šéfdramaturg Opery SND Jozef
Červenka a za Free cool in Iveta Malachovská.
Bratislava, SND, nová budova, 1. poschodie, Opera klub
Text, Zvuk
8. septembra - streda
11.00 TK Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR - spomienkové podujatia
Téma: Priebeh spomienkových podujatí k výročiu prijatia tzv. Židovského kódexu. Na TK bude informovať predseda ústredného zväzu
Richard Duda.
Bratislava, hotel Mamaisom Residence, Šulekova 20
8. septembra - streda
13.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
Trnava, Úrad TTSK, parlamentná miestnosť, Starohájska 10
8. septembra - streda
17.00 Slávnostné otvorenie výstavy Židovský kódex, temný príbeh histórie
80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch. Výstava potrvá do 8. októbra.
Bratislava, Univerzitná knižnica, výstavná sála, Michalská 1
8. septembra - streda
19.00 Premiéra kinokoncertu Obchod na Korze
Bratislava, Štrkovecké jazero, amfiteáter
8. septembra - streda
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19.00 Cez umenie k detskému srdcu - predstavenie kalendára na rok 2022
Podujatie Nadácie Detského kardiocentra. Súčasťou večer bude aj dražba umeleckých diel popredných umelcov, ktorí vytvorili diela
špeciálne pre tento kalendár.
Bratislava, Tower 5, Kalinčiakova 33
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Revúca
Revúca
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
9. septembra - štvrtok
09.00 Workshop Fit for 55 a slovenská energetika
Podujatie organizuje Slovenský plynárenský priemysel a poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel.
Bratislava, SPP, kongresová sála Dunaj, Mlynské nivy 44/c
Text, Zvuk
9. septembra - štvrtok
09.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Téma: Slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ
Košice, UPJŠ LF, seminárna miestnosť, 2. poschodie, pri posluchárňach nad aulou LF, Trieda SNP 1
10.30 h - Slávnostné uvedenie CSVM do prevádzky
Košice, UPJŠ LF, III. sekcia, 3. poschodie, vedľa dekanátu
9. septembra - štvrtok
10.00 TK pri príležitosti otvorenia stavby Elektrická stanica Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur, priamo v Elektrickej stanici, (48.626694 17.068472)
Text, Zvuk, Foto
9. septembra - štvrtok
13.00 Medzinárodná konferencia Priemysel na odchode?
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Téma: Vplyv rastúcich cien elektrickej energie na priemysel; Prístupy ku kompenzácii nepriamych nákladov rastúcej ceny povoleniek
CO2; Budúcnosť kompenzácií nepriamych nákladov povoleniek vo vzťahu k návrhu uhlíkového cla.
Bratislava, Radisson blu Carlton hotel, Hviezdoslavovo námestie 3
Text, Zvuk
9. septembra - štvrtok
14.00 TK o výsledkoch prieskumu: Ako Slováci nakladajú s cigaretovými ohorkami a uvedenie informačnej kampane, ktorá má edukovať
dospelú verejnosť o správnom nakladaní s týmto odpadom. Na TK bude informovať predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj
Droba, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher a z agentúry Actly, ktorá odprezentuje
výsledky prieskumu o správaní fajčiarov Tatiana Rosová.
Bratislava, kaviareň Adriana, budova Rosum, Bajkalská 19 B
9. septembra - štvrtok
15.00 Vernisáž obrazov členov Českého spolu v Košiciach: Akvarely 2021
Košice, klubové priestory ČS, Hlavná 68
9. septembra - štvrtok
15.00 TK divadla Nová scéna
Téma: Premiéra pôvodného slovenského muzikálu Jánošík (premiéra 16. a 17. septembra). Na TK budú informovať tvorcovia muzikálu.
Bratislava, divadlo NS, Štúdio Olympia, vchod z Kollárovho námestia
9. septembra - štvrtok
18.30 Čítanie mien obetí holokaustu
Podujatie bude aj online.
Bratislava, Mestské divadlo DPOH, Laurinská ulica
9. septembra - štvrtok
19.00 Slávnostné znovuotvorenie Strediska kultúry Vajnorská
Vystúpi Peter Nagy, The Pastels, Juraj Bača, Tamara Kramar...
Bratislava, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
9. septembra - štvrtok
19.00 Vernisáž Amazing Planet a uvedenie novej knihy Filipa Kuliseva ZOOM 3 - Príbehy fotografií
Knihu uvedie bývalý stíhací a stíhací-bombardovací pilot, prvý kozmonaut Slovenskej republiky Ivan Bella a slovenská astrobiologička a
riaditeľa simulovaných marťanských a mesačných misií na výskumnej stanici Hi-SAS v USA Michaela Musilová. Večerom bude
sprevádzať Peter Sklár. Výstava potrvá do 22. septembra.
Bratislava, Bratislavský hrad, Západná terasa
Text, Zvuk
10. septembra - piatok
Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislava
10. septembra - piatok
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City Sounds festival (10. - 11. septembra)
Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1
10. septembra - piatok
10.00 Online diskusia: Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku?
- Ako nastaviť legislatívu, aby rešpektovala záujem občanov a samospráv a zároveň nebola bariérou v rozvoji OZE? Pomohli by
udržateľné kritériá pre rozvoj obnoviteľnej energie? Ako ich správne nastaviť? a Ako dosiahnuť, aby účasť verejnosti pri povoľovacích
konaniach bola aktívna a konštruktívna?
10. septembra - piatok
10.00 Prezentácia poštovej známky Návšteva pápeža Františka na Slovensku, spojená s jej požehnaním
Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1
10. septembra - piatok
12.00 Podujatie Jarmok na golfe (10. - 12. septembra)
Trnava, golfový areál, Kamenný Mlyn 11
10. septembra - piatok
18.00 Koncert bez bariér v podaní Slovenského komorného orchestra
Bratislava, Slovenská filharmónia, stĺpová sieň, bezbariérový vstup: služobný vchod SF, Medená 3
11. septembra - sobota
Rímske hry - 24. ročník celodennej zážitkovo-vzdelávacej súťaže
Bratislava, UNESCO lokalita - Antická Gerulata MMB, Rusovce
11. septembra - sobota
10.00 Podujatie Remeslobranie vo Vlkolínci
Cieľom podujatia je priblíženie tradícií, ktoré po generácie dedili potomkovia pôvodných osídlení na Liptove.
Ružomberok, Vlkolínec
Text
11. septembra - sobota
19.00 Prvý abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v 93. sezóne
Bratislava, námestie pred Pradiarňou, Páričkova
12. septembra - nedeľa
00.00 Deň s modrotlačou - Mišena Juhász: módna prehliadka
Michalovce, Zemplínske múzeum
12. septembra - nedeľa
09.00 Deň ľudových tradícií a Pirohy 2021
Svidník, areál skanzenu
12. septembra - nedeľa
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15.30 Program Apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku:
15.30 h - prílet a oficiálne prijatie
Bratislava, Letisko M. R. Štefánika
16.30 h - Ekumenické stretnutie a príhovor pápeža Františka
Bratislava, Apoštolská nunciatúra
17.30 h - súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej
Bratislava, Apoštolská nunciatúra
Text, Video, Zvuk, Foto, Live
Autor: LT
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Aktualizovaný týždenný prehľad udalostí v SR na 36. týždeň
3. 9. 2021, 16:51, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové
slová: Lekárska Fakulta UPJŠ

6. septembra - pondelok
08.30 Festival Dotyky a spojenia (6. - 12. septembra)
Martin
6. septembra - pondelok
09.00 Hlavné pojednávanie s obžalovaným Dobroslavom T.
Bratislava, Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10
6. septembra - pondelok
10.00 TK neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara - Liečebný dom Machnáč
Téma: Podanie návrhu na vyvlastnenie Liečebného domu Machnáč
Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, Dvorana, Námestie SNP 33
6. septembra - pondelok
10.00 Celoslovenské zhromaždenie sociálnych podnikov
11.10 h - Brífing
Banská Bystrica, okresný úrad, kongresová sála, Námestie Ľ. Štúra 1
6. septembra - pondelok
10.00 TK Združenia miest a obcí vranovského regiónu a petičného výboru - optimalizácia
Téma: Optimalizácia siete nemocníc.
Vranov nad Topľou, Nemocnica Svet zdravia, areál
6. septembra - pondelok
10.30 TK pri príležitosti spustenia projektu Učiteľ Slovenska 2021
Na TK bude informovať Zuzana Labašová z Komenského inštitútu, víťazka ceny Učiteľ Slovenska 2020 Iveta Barková a ambasádor
projektu Daniel Hevier
Bratislava, priestory Búdky 22, Búdková ulica 22
6. septembra - pondelok
11.00 TK Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja - návšteva pápeža
Téma: Najaktuálnejšie informácie o návšteve pápeža Františka v Prešove v utorok 14. septembra
Prešov, pred mestskou športovou halou
6. septembra - pondelok
11.30 TK na tému: Slovensko na svetovej výstave Expo Dubaj 2020
Slovenskú účasť na Expo Dubaj odprezentuje: minister hospodárstva SR Richard Sulík, minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal,
generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika, generálna komisárka expozície SR na Expo Dubaj 2020 Miroslava Valovičová, prorektor
Vysokej školy výtvarných umení Stanislav Stankoci, prezident spoločnosti Matador Group Štefan Rosina, šéfdizajnér konceptu
vodíkového automobilu Branislav Maukš, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozef Živčák,
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riaditeľka simulovanej vesmírnej stanice HI-SEAS Michaela Musilová a špecialista na technológie civilnej a vojenskej simulácie, Virtual
Reality Media Pavol Grman.
Bratislava, Aurelium - Centrum vedy CVTI SR, Bojnická 3
6. septembra - pondelok
13.00 Novinárska projekcia a TK pri príležitosti uvedenia filmu David Ondříček: Zátopek
Na TK sa zúčastní režisér a producent David Ondříček a producenti filmu Kryštof Mucha a Maroš Hečko.
Bratislava, Eurovea, Cinema city, sála 2
6. septembra - pondelok
14.00 TK Ľudovej strany Naše Slovensko - podpora športových klubov
Téma: Strana predložila návrh zákona pre podporu športových klubov, občianskych združení aj cirkví
Banská Bystrica, sídlo strany, Nový Svet 5667/63
7. septembra - utorok
09.00 Hlavné pojednávanie s obžalovaným Dobroslavom T.
Bratislava, Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10
7. septembra - utorok
09.00 TK pri príležitosti oficiálneho odovzdávania zrekonštruovaných priestorov sociálnych zariadení
Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN v Trnave
Trnava, reštaurácia Forhaus, Kapitulská 28
7. septembra - utorok
10.00 Slávnostné otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Otvorenie bude spojené s prezentáciou technológií a trendov v liečebnej rehabilitácií.
Bratislava, Nemocnica Sanom, Nobelova 18
7. septembra - utorok
10.00 Haraburdy alebo bazár nepotrebných vecí (7. - 11. septembra)
Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, Dielnička, Kammerhofská 2
7. septembra - utorok
10.00 TK za účasti obchodného riaditeľa spoločnosti Lidl Slavomíra Špánika
a Petry Csefalvayovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky
Téma: V jednej predajni Lidl odstránia v jeden deň všetky mikroténové vrecúška. Vymenia ich za ekosieťky, ktoré sú k životnému
prostrediu oveľa šetrnejšie.
Bratislava, predajňa, Ametystová 6
7. septembra - utorok
10.00 Mimoriadne rokovanie výboru NR SR pre kultúru a médiá
Predseda výboru Kristián Čekovský na základe požiadavky členov výboru zvolal jeho mimoriadne rokovanie. Témou bude obmedzovanie
výkonu novinárskej práce na pôde Generálnej prokuratúry SR. Na rokovanie je pozvaný generálny prokurátor Maroš Žilinka.
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Bratislava, Národná rada SR, Námestie A. Dubčeka 1
7. septembra - utorok
10.00 Otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore FBLR
Otvorenie bude spojené s prezentáciou technológií a trendov v liečebnej rehabilitácii.
Bratislava, Nobelova 18
Text
7. septembra - utorok
10.00 Medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021 ciele a nástroje ich zabezpečenia (7.-8. septembra)
Banská Bystrica, hotel Dixon
7. septembra - utorok
10.00 TK Inštitútu pre verejné otázky a Medzinárodného vyšehradského fondu - uvedenie publikácie
Téma: Uvedenie publikácie V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a nové výzvy
Bratislava, Open gallery, Baštová 5
7. septembra - utorok
10.00 TK občianskeho združenia Lesokruhy
Téma: Názory na plánované legislatívne zmeny ohľadom národných parkov - prezentácia výsledkov prieskumu agentúry AKO medzi
obyvateľmi žijúcimi na území národných parkov.
Banská Bystrica, hotel Národný dom
7. septembra - utorok
10.00 TK Ligy za duševné zdravie
Téma: Prieskum - Postoje k duševnému zdraviu - Slovensko 2021
Bratislava, MARK BBDO, reklamná agentúra, Zámocká 5
7. septembra - utorok
10.30 Stretnutie s médiami na tému: Dedičné finančné chyby Slovákov
Prieskum agentúry Focus a nadácie Partners, pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti.
Bratislava, reštaurácia Korzo, Hviezdoslavovo námestie
7. septembra - utorok
11.00 TK organizátorov 16. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany
Na TK sa zúčastní čestná riaditeľka Božidara Turzonovová, výkonný riaditeľ Tomáš Klenovský a umelecký riaditeľ Vladimír Štric.
Bratislava, DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13
7. septembra - utorok
11.00 Slávnostný ceremoniál pri príležitosti 5. výročia vzniku Tímu pre integráciu síl NATO
Na podujatí sa zúčastní minister obrany SR Jaroslav Naď spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom
Korčokom. Po skončení ceremoniálu bude priestor na vyhlásenie ministrov a zahraničných hostí pre médiá.
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Bratislava, Kasárne Vajnory, Regrútska 1
7. septembra - utorok
11.30 HORECA konferencia a Jesenné stretnutie hotelierov
11.30 h - brífing
Trnava, hotel Holiday Inn
7. septembra - utorok
13.30 Privítanie nových mestských policajtov za účasti primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a náčelníka mestskej
polície Miroslava Antala. Súčasťou programu je skladanie sľubu, odovzdanie osvedčení o odbornej príprave a odovzdanie odznakov
novým mestským policajtom.
Bratislava, Primaciálny palác, nádvorie
7. septembra - utorok
14.00 Online TK na tému "Prognóza vývoja sclerosis multiplex na Slovensku do roku 2030"
https://youtu.be/HSHu1Cbe8PA
7. septembra - utorok
15.00 Diskusia o udržateľnej móde spojená s módnou prehliadkou
Organizuje Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
Bratislava, Primaciálny palác, Zrkadlová sieň
7. septembra - utorok
15.00 Brífing po skončení volebného XXXIV. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Téma: Aktuálna situácia v agropotravinárstve a jeho financovanie z pohľadu nového vedenia SPPK
Nitra, agrokomplex, pavilón K
7. septembra - utorok
17.00 Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Domu kultúry v Martine
za účasti primátora Martina Jána Danka
Martin, mestská časť Záturčie, dom kultúry, Záturčianska 1825
8. septembra - streda
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Námestovo
Námestovo
8. septembra - streda
10.00 Stretnutie s Petrom Dvorským
na stretnutí sa zúčastní aj generálny riaditeľ SND Matej Drlička, riaditeľ Opery SND Lubor Cukr, šéfdramaturg Opery SND Jozef
Červenka a za Free cool in Iveta Malachovská.
Bratislava, SND, nová budova, 1. poschodie, Opera klub
8. septembra - streda
11.00 TK Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR - spomienkové podujatia
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Téma: Priebeh spomienkových podujatí k výročiu prijatia tzv. Židovského kódexu. Na TK bude informovať predseda ústredného zväzu
Richard Duda.
Bratislava, hotel Mamaisom Residence, Šulekova 20
8. septembra - streda
13.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
Trnava, Úrad TTSK, parlamentná miestnosť, Starohájska 10
8. septembra - streda
17.00 Slávnostné otvorenie výstavy Židovský kódex, temný príbeh histórie
80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch. Výstava potrvá do 8. októbra.
Bratislava, Univerzitná knižnica, výstavná sála, Michalská 1
8. septembra - streda
19.00 Premiéra kinokoncertu Obchod na Korze
Bratislava, Štrkovecké jazero, amfiteáter
8. septembra - streda
19.00 Cez umenie k detskému srdcu - predstavenie kalendára na rok 2022
Podujatie Nadácie Detského kardiocentra. Súčasťou večer bude aj dražba umeleckých diel popredných umelcov, ktorí vytvorili diela
špeciálne pre tento kalendár.
Bratislava, Tower 5, Kalinčiakova 33
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Revúca
Revúca
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
9. septembra - štvrtok
09.00 Workshop Fit for 55 a slovenská energetika
Podujatie organizuje Slovenský plynárenský priemysel a poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel.
Bratislava, SPP, kongresová sála Dunaj, Mlynské nivy 44/c
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9. septembra - štvrtok
09.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Téma: Slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ
Košice, UPJŠ LF, seminárna miestnosť, 2. poschodie, pri posluchárňach nad aulou LF, Trieda SNP 1
10.30 h - Slávnostné uvedenie CSVM do prevádzky
Košice, UPJŠ LF, III. sekcia, 3. poschodie, vedľa dekanátu
9. septembra - štvrtok
10.00 TK pri príležitosti otvorenia stavby Elektrická stanica Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur, priamo v Elektrickej stanici, (48.626694 17.068472)
9. septembra - štvrtok
10.00 Rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1
9. septembra - štvrtok
12.00 TK Štátneho divadla Košice - premiéra baletu
Téma: Svetová premiéra nového autorského baletu Ondreja Šotha: Nureyev.
Košice, ŠDKE, historická budova, salónik, Hlavná 58
9. septembra - štvrtok
13.00 Medzinárodná konferencia Priemysel na odchode?
Téma: Vplyv rastúcich cien elektrickej energie na priemysel; Prístupy ku kompenzácii nepriamych nákladov rastúcej ceny povoleniek
CO2; Budúcnosť kompenzácií nepriamych nákladov povoleniek vo vzťahu k návrhu uhlíkového cla.
Bratislava, Radisson blu Carlton hotel, Hviezdoslavovo námestie 3
9. septembra - štvrtok
14.00 TK o výsledkoch prieskumu: Ako Slováci nakladajú s cigaretovými ohorkami a uvedenie informačnej kampane, ktorá má edukovať
dospelú verejnosť o správnom nakladaní s týmto odpadom. Na TK bude informovať predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj
Droba, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher a z agentúry Actly, ktorá odprezentuje
výsledky prieskumu o správaní fajčiarov Tatiana Rosová.
Bratislava, kaviareň Adriana, budova Rosum, Bajkalská 19 B
9. septembra - štvrtok
15.00 Vernisáž obrazov členov Českého spolu v Košiciach: Akvarely 2021
Košice, klubové priestory ČS, Hlavná 68
9. septembra - štvrtok
15.00 TK divadla Nová scéna
Téma: Premiéra pôvodného slovenského muzikálu Jánošík (premiéra 16. a 17. septembra). Na TK budú informovať tvorcovia muzikálu.
Bratislava, divadlo NS, Štúdio Olympia, vchod z Kollárovho námestia
9. septembra - štvrtok
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18.30 Čítanie mien obetí holokaustu
Podujatie bude aj online.
Bratislava, Mestské divadlo DPOH, Laurinská ulica
9. septembra - štvrtok
19.00 Slávnostné znovuotvorenie Strediska kultúry Vajnorská
Vystúpi Peter Nagy, The Pastels, Juraj Bača, Tamara Kramar...
Bratislava, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
9. septembra - štvrtok
19.00 Vernisáž Amazing Planet a uvedenie novej knihy Filipa Kuliseva ZOOM 3 - Príbehy fotografií
Knihu uvedie bývalý stíhací a stíhací-bombardovací pilot, prvý kozmonaut Slovenskej republiky Ivan Bella a slovenská astrobiologička a
riaditeľa simulovaných marťanských a mesačných misií na výskumnej stanici Hi-SAS v USA Michaela Musilová. Večerom bude
sprevádzať Peter Sklár. Výstava potrvá do 22. septembra.
Bratislava, Bratislavský hrad, Západná terasa
10. septembra - piatok
Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislava
10. septembra - piatok
City Sounds festival (10. - 11. septembra)
Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1
10. septembra - piatok
10.00 Online diskusia: Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku?
- Ako nastaviť legislatívu, aby rešpektovala záujem občanov a samospráv a zároveň nebola bariérou v rozvoji OZE? Pomohli by
udržateľné kritériá pre rozvoj obnoviteľnej energie? Ako ich správne nastaviť? a Ako dosiahnuť, aby účasť verejnosti pri povoľovacích
konaniach bola aktívna a konštruktívna?
10. septembra - piatok
10.00 Prezentácia poštovej známky Návšteva pápeža Františka na Slovensku, spojená s jej požehnaním
Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1
10. septembra - piatok
12.00 Podujatie Jarmok na golfe (10. - 12. septembra)
Trnava, golfový areál, Kamenný Mlyn 11
10. septembra - piatok
18.00 Koncert bez bariér v podaní Slovenského komorného orchestra
Bratislava, Slovenská filharmónia, stĺpová sieň, bezbariérový vstup: služobný vchod SF, Medená 3
11. septembra - sobota
Rímske hry - 24. ročník celodennej zážitkovo-vzdelávacej súťaže
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Bratislava, UNESCO lokalita - Antická Gerulata MMB, Rusovce
11. septembra - sobota
10.00 Podujatie Remeslobranie vo Vlkolínci
Cieľom podujatia je priblíženie tradícií, ktoré po generácie dedili potomkovia pôvodných osídlení na Liptove.
Ružomberok, Vlkolínec
11. septembra - sobota
19.00 Prvý abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v 93. sezóne
Bratislava, námestie pred Pradiarňou, Páričkova
12. septembra - nedeľa
00.00 Deň s modrotlačou - Mišena Juhász: módna prehliadka
Michalovce, Zemplínske múzeum
12. septembra - nedeľa
09.00 Deň ľudových tradícií a Pirohy 2021
Svidník, areál skanzenu
12. septembra - nedeľa
10.00 Podujatie Človek a príroda
Martin, Múzeum slovenskej dediny
12. septembra - nedeľa
15.30 Program Apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku:
15.30 h - prílet a oficiálne prijatie
Bratislava, Letisko M. R. Štefánika
16.30 h - Ekumenické stretnutie a príhovor pápeža Františka
Bratislava, Apoštolská nunciatúra
17.30 h - súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej
Bratislava, Apoštolská nunciatúra
lt lk
Autor: LK

Monitora s. r. o. | monitora.sk

53

KSK: Osobnosti a kolektívy si prevzali najvyššie verejné ocenenia kraja
4. 9. 2021, 19:57, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: LF
UPJŠ

KSK: Osobnosti a kolektívy si prevzali najvyššie verejné ocenenia kraja
Košice 4. septembra (TASR) – Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2020 získalo 19 osobností a
dva kolektívy. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa
predsedu KSK Anna Terezková.
Čestnú cenu predsedu KSK získali paralympionička Helena Kašická, učiteľka informatiky Angelika Hanesz, kolektív Strojníckej fakulty
Technickej univerzity Košice, marketingová manažérka, publicistka a aktivistka Ľudmila Kolesárová, generálny riaditeľ spoločnosti ESET
Richard Marko, in memoriam ošetrovateľka ranených Helena Mišurdová, herečka Eva Pavlíková, pedagogička a romistka Jurina
Rusnáková, včelár Tibor Vargapál a technologická inovátorka Mária Virčíková.
Cena predsedu KSK bola udelená právnikovi a pedagógovi Ladislavovi Oroszovi, bežeckej legende Jozefovi Plachému, prednostovi
Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice Jánovi Rosochovi, astrofyzikovi Norbertovi Wernerovi a združeniu Pre lepší život z
Rankoviec.
Cenu KSK získali akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová, herečka, režisérka a kultúrna producentka Ľubica Blaškovičová,
folkloristka Marcela Maniaková, pedagogička Viera Skoumalová a filmový režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko. Historickou
osobnosťou regiónu sa stal prvý župan Košickej župy Ján Rumann.
"Máme tu množstvo osobností, ktoré by sme mohli oceňovať aj každý druhý mesiac na takýchto galavečeroch, avšak naozaj musíme
vybrať raz do roka tie najväčšie. Myslím si, že tohto roku sa nám to naozaj podarilo," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Ako doplnila Terezková, ocenený režisér, rodák z Kojšova, Juraj Jakubisko, v rámci návštevy východného Slovenska zavíta aj do svojej
rodnej obce.
"V nedeľu (5. 9.) o 9.45 h sa bude presúvať do gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na koči, kde sa zúčastní
liturgie. Po skončení sa presunie do Izby tradícií a osobností pri chráme. Pri tejto príležitosti chce obec založiť pamätnú izbu Juraja
Jakubiska," priblížila Terezková.
KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a
pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v zahraničí.
man liv
Autor: MAN
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Osobnosti si prevzali najvyššie verejné ocenenia košického kraja
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.
Na archívnej snímke predseda KSK Rastislav Trnka. Foto: TASR František Iván
KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a
pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v zahraničí.
Autor TASR
včera 20:19
Košice 4. septembra (TASR) – Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2020 získalo 19 osobností a
dva kolektívy. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa
predsedu KSK Anna Terezková.
Čestnú cenu predsedu KSK získali paralympionička Helena Kašická, učiteľka informatiky Angelika Hanesz, kolektív Strojníckej fakulty
Technickej univerzity Košice, marketingová manažérka, publicistka a aktivistka Ľudmila Kolesárová, generálny riaditeľ spoločnosti ESET
Richard Marko, in memoriam ošetrovateľka ranených Helena Mišurdová, herečka Eva Pavlíková, pedagogička a romistka Jurina
Rusnáková, včelár Tibor Vargapál a technologická inovátorka Mária Virčíková.
Cena predsedu KSK bola udelená právnikovi a pedagógovi Ladislavovi Oroszovi, bežeckej legende Jozefovi Plachému, prednostovi
Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice Jánovi Rosochovi, astrofyzikovi Norbertovi Wernerovi a združeniu Pre lepší život z
Rankoviec.
Cenu KSK získali akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová, herečka, režisérka a kultúrna producentka Ľubica Blaškovičová,
folkloristka Marcela Maniaková, pedagogička Viera Skoumalová a filmový režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko. Historickou
osobnosťou regiónu sa stal prvý župan Košickej župy Ján Rumann.
"Máme tu množstvo osobností, ktoré by sme mohli oceňovať aj každý druhý mesiac na takýchto galavečeroch, avšak naozaj musíme
vybrať raz do roka tie najväčšie. Myslím si, že tohto roku sa nám to naozaj podarilo," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Ako doplnila Terezková, ocenený režisér, rodák z Kojšova, Juraj Jakubisko, v rámci návštevy východného Slovenska zavíta aj do svojej
rodnej obce.
"V nedeľu (5. 9.) o 9.45 h sa bude presúvať do gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na koči, kde sa zúčastní
liturgie. Po skončení sa presunie do Izby tradícií a osobností pri chráme. Pri tejto príležitosti chce obec založiť pamätnú izbu Juraja
Jakubiska," priblížila Terezková.
KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a
pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v zahraničí.
Prečítajte si aj:
Autor: TASR
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Nový náučný chodník v košickej botanickej záhrade spestrila aj lanová dráha pre deti
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Nový náučný chodník v košickej botanickej záhrade spestrila aj lanová dráha pre deti
SITA, TASR, včera 04:12
Botanická záhrada Košice.
Foto: Botanická záhrada Košice
„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v botanickej
záhrade a jeho celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z
ktorých je 33 pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom
prostredí, na trase chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness
zostavami pre dospelých aj pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Mártonfi s tým, že návštevníci chodníka sa dostanú aj do menej navštevovaných častí 30-hektárového areálu, ktoré poskytujú pekné
výhľady na mesto Košice
Najmladšia veková kategória určite ocení okrem iných zariadení aj lanovú dráhu s dĺžkou 25 metrov. Súčasťou mobiliáru je tiež
integrovaná solárna lavička, ktorá ponúka aj možnosť dobíjania mobilu a prístup na internet. Pre žiakov základných a stredných škôl sú v
rámci projektu pripravené pracovné listy, ktoré môžu využiť pri návšteve botanickej záhrady a spoznávaní drevín.
Autor: SITA, TASR
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Košická župa ocenila osobnosti kraja. Cenu si prevzal aj Juraj Jakubisko
5. 9. 2021, 10:40, Zdroj: kosice.dnes24.sk
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Vedeli ste, že režisér Juraj Jakubisko pochádza z Kojšova?
Zdroj: Facebook.com/Košický samosprávny kraj
Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2020 získalo 19 osobností a dva kolektívy. Slávnostné
odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.
Šport, veda aj umenie
Čestnú cenu predsedu KSK získali paralympionička Helena Kašická , učiteľka informatiky Angelika Hanesz , kolektív Strojníckej fakulty
Technickej univerzity Košice, marketingová manažérka, publicistka a aktivistka Ľudmila Kolesárová , generálny riaditeľ spoločnosti ESET
Richard Marko , in memoriam ošetrovateľka ranených Helena Mišurdová , herečka Eva Pavlíková , pedagogička a romistka Jurina
Rusnáková , včelár Tibor Vargapál a technologická inovátorka Mária Virčíková .
Cena predsedu KSK bola udelená právnikovi a pedagógovi Ladislavovi Oroszovi , bežeckej legende Jozefovi Plachému , prednostovi
Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice Jánovi Rosochovi , astrofyzikovi Norbertovi Wernerovi a združeniu Pre lepší život z
Rankoviec.
Ďalšie ceny
Cenu KSK získali akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová , herečka, režisérka a kultúrna producentka Ľubica Blaškovičová ,
folkloristka Marcela Maniaková , pedagogička Viera Skoumalová a filmový režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko . Historickou
osobnosťou regiónu sa stal prvý župan Košickej župy Ján Rumann .
„Máme tu množstvo osobností, ktoré by sme mohli oceňovať aj každý druhý mesiac na takýchto galavečeroch, avšak naozaj musíme
vybrať raz do roka tie najväčšie. Myslím si, že tohto roku sa nám to naozaj podarilo,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Ako doplnila Terezková, ocenený režisér, rodák z Kojšova, Juraj Jakubisko, v rámci návštevy východného Slovenska zavíta aj do svojej
rodnej obce. V nedeľu sa zúčastnil v gréckokatolíckom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla liturgie a navštívil aj Izbu tradícií a osobností
pri chráme. Pri tejto príležitosti chce tiež obec založiť pamätnú izbu Juraja Jakubiska.
KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a
pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v zahraničí.
Zdroj: TASR
Autor: Global24 s.r.o.
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KSK: Osobnosti a kolektívy si prevzali najvyššie verejné ocenenia kraja
Košice 4. septembra (TASR) – Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2020 získalo 19 osobností a
dva kolektívy. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa
predsedu KSK Anna Terezková. Čestnú cenu predsedu KSK získali paralympionička Helena Kašická, učiteľka informatiky Angelika
Hanesz, kolektív Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice, marketingová manažérka, publicistka a aktivistka Ľudmila Kolesárová,
generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko, in memoriam ošetrovateľka ranených Helena Mišurdová, herečka Eva Pavlíková,
pedagogička a romistka Jurina Rusnáková, včelár Tibor Vargapál a technologická inovátorka Mária Virčíková. Cena predsedu KSK bola
udelená právnikovi a pedagógovi Ladislavovi Oroszovi, bežeckej legende Jozefovi Plachému, prednostovi Združenej tkanivovej banky LF
UPJŠ a UNLP Košice Jánovi Rosochovi, astrofyzikovi Norbertovi Wernerovi a združeniu Pre lepší život z Rankoviec. Cenu KSK získali
akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová, herečka, režisérka a kultúrna producentka Ľubica Blaškovičová, folkloristka Marcela
Maniaková, pedagogička Viera Skoumalová a filmový režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko. Historickou osobnosťou regiónu
sa stal prvý župan Košickej župy Ján Rumann. "Máme tu množstvo osobností, ktoré by sme mohli oceňovať aj každý druhý mesiac na
takýchto galavečeroch, avšak naozaj musíme vybrať raz do roka tie najväčšie. Myslím si, že tohto roku sa nám to naozaj podarilo,"
povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Ako doplnila Terezková, ocenený režisér, rodák z Kojšova, Juraj Jakubisko, v rámci návštevy
východného Slovenska zavíta aj do svojej rodnej obce. "V nedeľu (5. 9.) o 9.45 h sa bude presúvať do gréckokatolíckeho chrámu sv.
apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na koči, kde sa zúčastní liturgie. Po skončení sa presunie do Izby tradícií a osobností pri chráme. Pri
tejto príležitosti chce obec založiť pamätnú izbu Juraja Jakubiska," priblížila Terezková. KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé
kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v
zahraničí. man liv
Autor: TASR
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Košická župa ocenila osobnosti kraja. Cenu si prevzal aj Juraj Jakubisko
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Vedeli ste, že režisér Juraj Jakubisko pochádza z Kojšova?
Zdroj: Facebook.com/Košický samosprávny kraj
Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2020 získalo 19 osobností a dva kolektívy. Slávnostné
odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.
Šport, veda aj umenie
Čestnú cenu predsedu KSK získali paralympionička Helena Kašická , učiteľka informatiky Angelika Hanesz , kolektív Strojníckej fakulty
Technickej univerzity Košice, marketingová manažérka, publicistka a aktivistka Ľudmila Kolesárová , generálny riaditeľ spoločnosti ESET
Richard Marko , in memoriam ošetrovateľka ranených Helena Mišurdová , herečka Eva Pavlíková , pedagogička a romistka Jurina
Rusnáková , včelár Tibor Vargapál a technologická inovátorka Mária Virčíková .
Cena predsedu KSK bola udelená právnikovi a pedagógovi Ladislavovi Oroszovi , bežeckej legende Jozefovi Plachému , prednostovi
Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice Jánovi Rosochovi , astrofyzikovi Norbertovi Wernerovi a združeniu Pre lepší život z
Rankoviec.
Ďalšie ceny
Cenu KSK získali akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová , herečka, režisérka a kultúrna producentka Ľubica Blaškovičová ,
folkloristka Marcela Maniaková , pedagogička Viera Skoumalová a filmový režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko . Historickou
osobnosťou regiónu sa stal prvý župan Košickej župy Ján Rumann .
„Máme tu množstvo osobností, ktoré by sme mohli oceňovať aj každý druhý mesiac na takýchto galavečeroch, avšak naozaj musíme
vybrať raz do roka tie najväčšie. Myslím si, že tohto roku sa nám to naozaj podarilo,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Ako doplnila Terezková, ocenený režisér, rodák z Kojšova, Juraj Jakubisko, v rámci návštevy východného Slovenska zavíta aj do svojej
rodnej obce. V nedeľu sa zúčastnil v gréckokatolíckom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla liturgie a navštívil aj Izbu tradícií a osobností
pri chráme. Pri tejto príležitosti chce tiež obec založiť pamätnú izbu Juraja Jakubiska.
KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a
pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v zahraničí.
Zdroj: TASR
Autor: Global24 s.r.o.
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Spolu za zdravý a krásny úsmev
Seminár / Workshop
9. 9. 2021 10:00 - 9. 9. 2021 18:00
Už začiatkom septembra sa uskutoční 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na Slovensku, ktorá je známa pod
menom Spolu za zdravý a krásny úsmev. Roadshow organizovaná Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva odštartuje rovnako
ako minulý rok - 2. septembra v Bratislave, následne odkiaľ vycestujú budúci zubári do ďalších 18 slovenských miest. Hlavnou
myšlienkou projektu je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku zubného kazu,
zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti.
“Ústne zdravie je súčasťou celkového zdravia, no aj napriek tomu si mnohí túto skutočnosť neuvedomujú. Neliečený zubný kaz okrem
nepríjemnej bolesti spôsobuje v pokročilejších štádiách infekciu okolitých tkanív, odkiaľ sa šíri do celého tela a pacienti s ťažkým zápalom
ďasien majú napríklad väčšie riziko vzniku srdcového infarktu či mozgovej príhody,“ hovorí prezidentka SSŠZL Simona Mareková. Ako
dodáva, prevencia je do určitej miery veľmi jednoduchá a lacná, no aj napriek tomu sú ochorenia ústnej dutiny - zubný kaz či
parodontitída, tými najčastejšími chronickými ochoreniami…
Toto podujatie Slovenského spolku študentov zubného lekárstva by nebolo ani tento rok možné bez hlavného partnera Curaprox,
odborných garantov - Slovenskej komory zubných lekárov a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a ďalších sponzorských partnerov.
„Cieľom roadshow je naučiť ľudí všetkých vekových kategórií za pomoci inštruktáže s klasickou zubnou kefkou, medzizubnou kefkou,
elektrickou sonickou kefkou či takzvanou single kefkou správnu techniku čistenia zubov. Po minulé ročníky projektu sa našim kolegom
zakaždým podarilo zaškoliť cez sedemtisíc občanov, čo je vynikajúce číslo, a veríme, že tento rok budeme v týchto číslach pokračovať.
Každý vyškolený človek si okrem inštruktáže, za ktorú sa v ambulanciách zvykne platiť desiatky eur, naviac vďaka našim partnerom,
odnesie zubnú kefku a zubnú pastu úplne zadarmo,“ konštatuje hlavný organizátor projektu Samuel Tkáč.
Inštruktáž správnej techniky čistenia zubov prebehne na modeli umelého chrupu a v exteriéri, u ľudí, ktorí budú mať záujem prebehne aj
praktická inštruktáž aj v ústach. Všetci študenti sú kompletne zaočkovaní a budú po celý čas dodržiavať odporúčané hygienické
opatrenia, preto sa záujemcovia o inštruktáž nemusia ničoho obávať.
Stánky študentov zubného lekárstva počas celoslovenskej roadshow môžu záujemcovia navštíviť:
2.9. v Bratislave (Eurovea)
3.9 v Trnave (Trojičné námestie) a v Nitre (OC Mlyny)
4.9. v Piešťanoch (Aupark) a v Bojniciach (pod zámkom)
5.9. v Trenčíne (Mierové námestie) a vo Zvolene (Europa SC)
6.9. v Žiline (Námestie Andreja Hlinku) a v Banskej Bystrici (Europa SC)
7.9. v Liptovskom Mikuláši (Námestie osloboditeľov) a na Hrebienku
8.9. v Poprade (Forum) a v Spišskej Novej Vsi (Letná ulica)
9.9. v Bardejovských kúpeľoch a v Michalovciach (Námestie Osloboditeľov (pri pošte))
10.9. vo Svidníku (Pešia zóna) a v Humennom (Námestie slobody (pri malej fontáne))
11.9. v Prešove (OC Novum)
a celú roadshow ukončíme v Košiciach - 12.9. na Hlavnej ulici pri Immaculate
Dátum ukončenia akcie dňa 12. septembra v Košiciach nie je náhodou. Tento deň vyhlásila Council of European Dentists (CED) za
Európsky deň ústneho zdravia. „Ľudia sa nás častokrát pýtajú – čo je na čistení zubov taká ,veda‘? Žiaľ, veľmi často sme svedkami toho,
že stav orálnej hygieny u mnohých pacientov nie je dostatočný a zároveň si nie sú vedomí aké možné riziká to môže obnášať. Sme si
vedomí, že sa táto téma celkovo berie na ľahkú váhu a mnohí ľudia napr. vôbec nepovažujú vypľúvanie krvi pri čistení zubov za problém.
Kladiem si pri tom otázku, ak by sme krvácali na iných miestach na tele, tiež by sme pri tom kývli rukou? Uvedomujeme si vážnosť
súčasnej situácie spojenej s ochorením COVID-19 nielen na Slovensku, ale aj na celom svete, a o to viac si musíme uvedomiť, že ani v
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týchto časoch nemôžeme odkladať ústnu hygienu na vedľajšiu koľaj. Zároveň si treba uvedomiť, že nikdy nie je príliš skoro ani príliš
neskoro začať sa starať o svoje ústne zdravie,“ konštatuje jedna z hlavných organizátorov a študentka Lekárskej fakulty UPJŠ v
Košiciach, Katarína Vendeľová, podľa ktorej sa medici počas predchádzajúcich ročníkov mohli presvedčiť, že individuálny prístup spojený
s praktickou inštruktážou má oveľa väčší efekt ako teoretické prednášky.
Celú logistiku budú mať na starosti dva tímy organizátorov, ktoré dodávkovými vozidlami precestujú celé Slovensko. Súčasťou projektu je
dokopy takmer 80 študentov, ktorí sa budú v jednotlivých mestách podieľať na praktických školeniach pre účastníkov.
Ako vznikla táto myšlienka?
Predchodcom projektu SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSMY ÚSMEV bol projekt ‚Dni zdravého úsmevu‘, ktorý prebiehal v roku 2011 v
Košiciach. Študenti zubného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ v rámci neho inštruovali o správnej ústnej hygiene, pričom sa preukázal
prínos a dôležitosť tejto akcie. Myšlienku preto chceli šíriť aj do ďalších miest a osloviť tak oveľa viac ľudí, takže pripravili pred ôsmimi
rokmi prvú celoslovenskú roadshow, ktorú odvtedy každoročne opakujú a bezplatne pri nej inštruujú záujemcov o správnej ústnej
hygiene.
Ako inštruktáž prebieha?
Cieľom roadshow je naučiť ľudí všetkých vekových kategórií za pomoci inštruktáže s klasickou zubnou kefkou, elektrickou sonickou
kefkou, medzizubnou kefkou či takzvanou single kefkou správnu techniku čistenia zubov. Každý vyškolený človek si okrem bezplatnej
inštruktáže odnesie vďaka partnerom podujatia domov zadarmo aj zubnú kefku a zubnú pastu.
Bojujme spolu za zdravý a krásny úsmev!
GPS: N 48.75515265621231 / E 21.913257901293953
Autor: Informačný portál mesta Michalovce
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Univerzitné pracoviská
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Týždenný prehľad udalostí v SR na 36. týždeň
3. 9. 2021, 12:24, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové
slová: Univerzitná knižnica

6. septembra - pondelok
08.30 Festival Dotyky a spojenia (6. - 12. septembra)
Martin
6. septembra - pondelok
09.00 Hlavné pojednávanie s obžalovaným Dobroslavom T.
Bratislava, Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10
Text, Zvuk
6. septembra - pondelok
10.00 TK neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara - Liečebný dom Machnáč
Téma: Podanie návrhu na vyvlastnenie Liečebného domu Machnáč
Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, Dvorana, Námestie SNP 33
6. septembra - pondelok
10.00 Celoslovenské zhromaždenie sociálnych podnikov
11.10 h - Brífing
Banská Bystrica, Okresný úrad, kongresová sála, Námestie Ľ. Štúra 1
Text, Zvuk
6. septembra - pondelok
10.30 TK pri príležitosti spustenia projektu Učiteľ Slovenska 2021
Na TK bude informovať Zuzana Labašová z Komenského inštitútu, víťazka ceny Učiteľ Slovenska 2020 Iveta Barková a ambasádor
projektu Daniel Hevier
Bratislava, priestory Búdky 22, Búdková ulica 22
Text
6. septembra - pondelok
11.30 TK na tému: Slovensko na svetovej výstave Expo Dubaj 2020
Slovenskú účasť na Expo Dubaj odprezentuje: minister hospodárstva SR Richard Sulík, minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal,
generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika, generálna komisárka expozície SR na Expo Dubaj 2020 Miroslava Valovičová, prorektor
Vysokej školy výtvarných umení Stanislav Stankoci, prezident spoločnosti Matador Group Štefan Rosina, šéfdizajnér konceptu
vodíkového automobilu Branislav Maukš, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozef Živčák,
riaditeľka simulovanej vesmírnej stanice HI-SEAS Michaela Musilová a špecialista na technológie civilnej a vojenskej simulácie, Virtual
Reality Media Pavol Grman.
Bratislava, Aurelium - Centrum vedy CVTI SR, Bojnická 3
Text, Zvuk
6. septembra - pondelok
13.00 Novinárska projekcia a TK pri príležitosti uvedenia filmu David Ondříček: Zátopek
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Na TK sa zúčastní režisér a producent David Ondříček a producenti filmu Kryštof Mucha a Maroš Hečko.
Bratislava, Eurovea, Cinema city, sála 2
6. septembra - pondelok
14.00 TK Ľudovej strany Naše Slovensko - podpora športových klubov
Téma: Strana predložila návrh zákona pre podporu športových klubov, občianskych združení aj cirkví
Banská Bystrica, sídlo strany, Nový Svet 5667/63
7. septembra - utorok
09.00 Hlavné pojednávanie s obžalovaným Dobroslavom T.
Bratislava, Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10
Text, Zvuk
7. septembra - utorok
09.00 TK pri príležitosti oficiálneho odovzdávania zrekonštruovaných priestorov sociálnych zariadení
Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN v Trnave
Trnava, reštaurácia Forhaus, Kapitulská 28
7. septembra - utorok
10.00 Slávnostné otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Otvorenie bude spojené s prezentáciou technológií a trendov v liečebnej rehabilitácií.
Bratislava, Nemocnica Sanom, Nobelova 18
7. septembra - utorok
10.00 Haraburdy alebo bazár nepotrebných vecí (7. - 11. septembra)
Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, Dielnička, Kammerhofská 2
7. septembra - utorok
10.00 TK za účasti obchodného riaditeľa spoločnosti Lidl Slavomíra Špánika
a Petry Csefalvayovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky
Téma: V jednej predajni Lidl odstránia v jeden deň všetky mikroténové vrecúška. Vymenia ich za ekosieťky, ktoré sú k životnému
prostrediu oveľa šetrnejšie.
Bratislava, predajňa, Ametystová 6
7. septembra - utorok
10.00 Otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore FBLR
Otvorenie bude spojené s prezentáciou technológií a trendov v liečebnej rehabilitácii.
Bratislava, Nobelova 18
Text
7. septembra - utorok
10.00 Medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021 ciele a nástroje ich zabezpečenia (7.-8. septembra)
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Banská Bystrica, hotel Dixon
7. septembra - utorok
10.00 TK Inštitútu pre verejné otázky a Medzinárodného vyšehradského fondu - uvedenie publikácie
Téma: Uvedenie publikácie V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a nové výzvy
Bratislava, Open gallery, Baštová 5
7. septembra - utorok
10.00 TK občianskeho združenia Lesokruhy
Téma: Názory na plánované legislatívne zmeny ohľadom národných parkov - prezentácia výsledkov prieskumu agentúry AKO medzi
obyvateľmi žijúcimi na území národných parkov.
Banská Bystrica, hotel Národný dom
7. septembra - utorok
10.00 TK Ligy za duševné zdravie
Téma: Prieskum - Postoje k duševnému zdraviu - Slovensko 2021
Bratislava, MARK BBDO, reklamná agentúra, Zámocká 5
7. septembra - utorok
10.30 Stretnutie s médiami na tému: Dedičné finančné chyby Slovákov
Prieskum agentúry Focus a nadácie Partners, pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti.
Bratislava, reštaurácia Korzo, Hviezdoslavovo námestie
Text
7. septembra - utorok
11.00 TK organizátorov 16. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany
Na TK sa zúčastní čestná riaditeľka Božidara Turzonovová, výkonný riaditeľ Tomáš Klenovský a umelecký riaditeľ Vladimír Štric.
Bratislava, DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13
Text, Zvuk
7. septembra - utorok
11.00 Slávnostný ceremoniál pri príležitosti 5. výročia vzniku Tímu pre integráciu síl NATO
Na podujatí sa zúčastní minister obrany SR Jaroslav Naď spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom
Korčokom. Po skončení ceremoniálu bude priestor na vyhlásenie ministrov a zahraničných hostí pre médiá.
Bratislava, Kasárne Vajnory, Regrútska 1
Text, Zvuk
7. septembra - utorok
11.30 HORECA konferencia a Jesenné stretnutie hotelierov
11.30 h - brífing
Trnava, hotel Holiday Inn
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Text, Zvuk
7. septembra - utorok
13.30 Privítanie nových mestských policajtov za účasti primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a náčelníka mestskej
polície Miroslava Antala. Súčasťou programu je skladanie sľubu, odovzdanie osvedčení o odbornej príprave a odovzdanie odznakov
novým mestským policajtom.
Bratislava, Primaciálny palác, nádvorie
Text, Zvuk
7. septembra - utorok
14.00 Online TK na tému "Prognóza vývoja sclerosis multiplex na Slovensku do roku 2030"
https://youtu.be/HSHu1Cbe8PA
8. septembra - streda
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Námestovo
Námestovo
8. septembra - streda
10.00 Stretnutie s Petrom Dvorským
na stretnutí sa zúčastní aj generálny riaditeľ SND Matej Drlička, riaditeľ Opery SND Lubor Cukr, šéfdramaturg Opery SND Jozef
Červenka a za Free cool in Iveta Malachovská.
Bratislava, SND, nová budova, 1. poschodie, Opera klub
Text, Zvuk
8. septembra - streda
11.00 TK Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR - spomienkové podujatia
Téma: Priebeh spomienkových podujatí k výročiu prijatia tzv. Židovského kódexu. Na TK bude informovať predseda ústredného zväzu
Richard Duda.
Bratislava, hotel Mamaisom Residence, Šulekova 20
8. septembra - streda
13.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
Trnava, Úrad TTSK, parlamentná miestnosť, Starohájska 10
8. septembra - streda
17.00 Slávnostné otvorenie výstavy Židovský kódex, temný príbeh histórie
80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch. Výstava potrvá do 8. októbra.
Bratislava, Univerzitná knižnica, výstavná sála, Michalská 1
8. septembra - streda
19.00 Premiéra kinokoncertu Obchod na Korze
Bratislava, Štrkovecké jazero, amfiteáter
8. septembra - streda
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19.00 Cez umenie k detskému srdcu - predstavenie kalendára na rok 2022
Podujatie Nadácie Detského kardiocentra. Súčasťou večer bude aj dražba umeleckých diel popredných umelcov, ktorí vytvorili diela
špeciálne pre tento kalendár.
Bratislava, Tower 5, Kalinčiakova 33
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Revúca
Revúca
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
9. septembra - štvrtok
09.00 Workshop Fit for 55 a slovenská energetika
Podujatie organizuje Slovenský plynárenský priemysel a poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel.
Bratislava, SPP, kongresová sála Dunaj, Mlynské nivy 44/c
Text, Zvuk
9. septembra - štvrtok
09.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Téma: Slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ
Košice, UPJŠ LF, seminárna miestnosť, 2. poschodie, pri posluchárňach nad aulou LF, Trieda SNP 1
10.30 h - Slávnostné uvedenie CSVM do prevádzky
Košice, UPJŠ LF, III. sekcia, 3. poschodie, vedľa dekanátu
9. septembra - štvrtok
10.00 TK pri príležitosti otvorenia stavby Elektrická stanica Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur, priamo v Elektrickej stanici, (48.626694 17.068472)
Text, Zvuk, Foto
9. septembra - štvrtok
13.00 Medzinárodná konferencia Priemysel na odchode?
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Téma: Vplyv rastúcich cien elektrickej energie na priemysel; Prístupy ku kompenzácii nepriamych nákladov rastúcej ceny povoleniek
CO2; Budúcnosť kompenzácií nepriamych nákladov povoleniek vo vzťahu k návrhu uhlíkového cla.
Bratislava, Radisson blu Carlton hotel, Hviezdoslavovo námestie 3
Text, Zvuk
9. septembra - štvrtok
14.00 TK o výsledkoch prieskumu: Ako Slováci nakladajú s cigaretovými ohorkami a uvedenie informačnej kampane, ktorá má edukovať
dospelú verejnosť o správnom nakladaní s týmto odpadom. Na TK bude informovať predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj
Droba, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher a z agentúry Actly, ktorá odprezentuje
výsledky prieskumu o správaní fajčiarov Tatiana Rosová.
Bratislava, kaviareň Adriana, budova Rosum, Bajkalská 19 B
9. septembra - štvrtok
15.00 Vernisáž obrazov členov Českého spolu v Košiciach: Akvarely 2021
Košice, klubové priestory ČS, Hlavná 68
9. septembra - štvrtok
15.00 TK divadla Nová scéna
Téma: Premiéra pôvodného slovenského muzikálu Jánošík (premiéra 16. a 17. septembra). Na TK budú informovať tvorcovia muzikálu.
Bratislava, divadlo NS, Štúdio Olympia, vchod z Kollárovho námestia
9. septembra - štvrtok
18.30 Čítanie mien obetí holokaustu
Podujatie bude aj online.
Bratislava, Mestské divadlo DPOH, Laurinská ulica
9. septembra - štvrtok
19.00 Slávnostné znovuotvorenie Strediska kultúry Vajnorská
Vystúpi Peter Nagy, The Pastels, Juraj Bača, Tamara Kramar...
Bratislava, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
9. septembra - štvrtok
19.00 Vernisáž Amazing Planet a uvedenie novej knihy Filipa Kuliseva ZOOM 3 - Príbehy fotografií
Knihu uvedie bývalý stíhací a stíhací-bombardovací pilot, prvý kozmonaut Slovenskej republiky Ivan Bella a slovenská astrobiologička a
riaditeľa simulovaných marťanských a mesačných misií na výskumnej stanici Hi-SAS v USA Michaela Musilová. Večerom bude
sprevádzať Peter Sklár. Výstava potrvá do 22. septembra.
Bratislava, Bratislavský hrad, Západná terasa
Text, Zvuk
10. septembra - piatok
Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislava
10. septembra - piatok
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City Sounds festival (10. - 11. septembra)
Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1
10. septembra - piatok
10.00 Online diskusia: Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku?
- Ako nastaviť legislatívu, aby rešpektovala záujem občanov a samospráv a zároveň nebola bariérou v rozvoji OZE? Pomohli by
udržateľné kritériá pre rozvoj obnoviteľnej energie? Ako ich správne nastaviť? a Ako dosiahnuť, aby účasť verejnosti pri povoľovacích
konaniach bola aktívna a konštruktívna?
10. septembra - piatok
10.00 Prezentácia poštovej známky Návšteva pápeža Františka na Slovensku, spojená s jej požehnaním
Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1
10. septembra - piatok
12.00 Podujatie Jarmok na golfe (10. - 12. septembra)
Trnava, golfový areál, Kamenný Mlyn 11
10. septembra - piatok
18.00 Koncert bez bariér v podaní Slovenského komorného orchestra
Bratislava, Slovenská filharmónia, stĺpová sieň, bezbariérový vstup: služobný vchod SF, Medená 3
11. septembra - sobota
Rímske hry - 24. ročník celodennej zážitkovo-vzdelávacej súťaže
Bratislava, UNESCO lokalita - Antická Gerulata MMB, Rusovce
11. septembra - sobota
10.00 Podujatie Remeslobranie vo Vlkolínci
Cieľom podujatia je priblíženie tradícií, ktoré po generácie dedili potomkovia pôvodných osídlení na Liptove.
Ružomberok, Vlkolínec
Text
11. septembra - sobota
19.00 Prvý abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v 93. sezóne
Bratislava, námestie pred Pradiarňou, Páričkova
12. septembra - nedeľa
00.00 Deň s modrotlačou - Mišena Juhász: módna prehliadka
Michalovce, Zemplínske múzeum
12. septembra - nedeľa
09.00 Deň ľudových tradícií a Pirohy 2021
Svidník, areál skanzenu
12. septembra - nedeľa
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15.30 Program Apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku:
15.30 h - prílet a oficiálne prijatie
Bratislava, Letisko M. R. Štefánika
16.30 h - Ekumenické stretnutie a príhovor pápeža Františka
Bratislava, Apoštolská nunciatúra
17.30 h - súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej
Bratislava, Apoštolská nunciatúra
Text, Video, Zvuk, Foto, Live
Autor: LT
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Aktualizovaný týždenný prehľad udalostí v SR na 36. týždeň
3. 9. 2021, 16:51, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové
slová: Univerzitná knižnica

6. septembra - pondelok
08.30 Festival Dotyky a spojenia (6. - 12. septembra)
Martin
6. septembra - pondelok
09.00 Hlavné pojednávanie s obžalovaným Dobroslavom T.
Bratislava, Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10
6. septembra - pondelok
10.00 TK neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara - Liečebný dom Machnáč
Téma: Podanie návrhu na vyvlastnenie Liečebného domu Machnáč
Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, Dvorana, Námestie SNP 33
6. septembra - pondelok
10.00 Celoslovenské zhromaždenie sociálnych podnikov
11.10 h - Brífing
Banská Bystrica, okresný úrad, kongresová sála, Námestie Ľ. Štúra 1
6. septembra - pondelok
10.00 TK Združenia miest a obcí vranovského regiónu a petičného výboru - optimalizácia
Téma: Optimalizácia siete nemocníc.
Vranov nad Topľou, Nemocnica Svet zdravia, areál
6. septembra - pondelok
10.30 TK pri príležitosti spustenia projektu Učiteľ Slovenska 2021
Na TK bude informovať Zuzana Labašová z Komenského inštitútu, víťazka ceny Učiteľ Slovenska 2020 Iveta Barková a ambasádor
projektu Daniel Hevier
Bratislava, priestory Búdky 22, Búdková ulica 22
6. septembra - pondelok
11.00 TK Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja - návšteva pápeža
Téma: Najaktuálnejšie informácie o návšteve pápeža Františka v Prešove v utorok 14. septembra
Prešov, pred mestskou športovou halou
6. septembra - pondelok
11.30 TK na tému: Slovensko na svetovej výstave Expo Dubaj 2020
Slovenskú účasť na Expo Dubaj odprezentuje: minister hospodárstva SR Richard Sulík, minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal,
generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika, generálna komisárka expozície SR na Expo Dubaj 2020 Miroslava Valovičová, prorektor
Vysokej školy výtvarných umení Stanislav Stankoci, prezident spoločnosti Matador Group Štefan Rosina, šéfdizajnér konceptu
vodíkového automobilu Branislav Maukš, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozef Živčák,
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riaditeľka simulovanej vesmírnej stanice HI-SEAS Michaela Musilová a špecialista na technológie civilnej a vojenskej simulácie, Virtual
Reality Media Pavol Grman.
Bratislava, Aurelium - Centrum vedy CVTI SR, Bojnická 3
6. septembra - pondelok
13.00 Novinárska projekcia a TK pri príležitosti uvedenia filmu David Ondříček: Zátopek
Na TK sa zúčastní režisér a producent David Ondříček a producenti filmu Kryštof Mucha a Maroš Hečko.
Bratislava, Eurovea, Cinema city, sála 2
6. septembra - pondelok
14.00 TK Ľudovej strany Naše Slovensko - podpora športových klubov
Téma: Strana predložila návrh zákona pre podporu športových klubov, občianskych združení aj cirkví
Banská Bystrica, sídlo strany, Nový Svet 5667/63
7. septembra - utorok
09.00 Hlavné pojednávanie s obžalovaným Dobroslavom T.
Bratislava, Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10
7. septembra - utorok
09.00 TK pri príležitosti oficiálneho odovzdávania zrekonštruovaných priestorov sociálnych zariadení
Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN v Trnave
Trnava, reštaurácia Forhaus, Kapitulská 28
7. septembra - utorok
10.00 Slávnostné otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Otvorenie bude spojené s prezentáciou technológií a trendov v liečebnej rehabilitácií.
Bratislava, Nemocnica Sanom, Nobelova 18
7. septembra - utorok
10.00 Haraburdy alebo bazár nepotrebných vecí (7. - 11. septembra)
Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, Dielnička, Kammerhofská 2
7. septembra - utorok
10.00 TK za účasti obchodného riaditeľa spoločnosti Lidl Slavomíra Špánika
a Petry Csefalvayovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky
Téma: V jednej predajni Lidl odstránia v jeden deň všetky mikroténové vrecúška. Vymenia ich za ekosieťky, ktoré sú k životnému
prostrediu oveľa šetrnejšie.
Bratislava, predajňa, Ametystová 6
7. septembra - utorok
10.00 Mimoriadne rokovanie výboru NR SR pre kultúru a médiá
Predseda výboru Kristián Čekovský na základe požiadavky členov výboru zvolal jeho mimoriadne rokovanie. Témou bude obmedzovanie
výkonu novinárskej práce na pôde Generálnej prokuratúry SR. Na rokovanie je pozvaný generálny prokurátor Maroš Žilinka.
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Bratislava, Národná rada SR, Námestie A. Dubčeka 1
7. septembra - utorok
10.00 Otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore FBLR
Otvorenie bude spojené s prezentáciou technológií a trendov v liečebnej rehabilitácii.
Bratislava, Nobelova 18
Text
7. septembra - utorok
10.00 Medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021 ciele a nástroje ich zabezpečenia (7.-8. septembra)
Banská Bystrica, hotel Dixon
7. septembra - utorok
10.00 TK Inštitútu pre verejné otázky a Medzinárodného vyšehradského fondu - uvedenie publikácie
Téma: Uvedenie publikácie V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a nové výzvy
Bratislava, Open gallery, Baštová 5
7. septembra - utorok
10.00 TK občianskeho združenia Lesokruhy
Téma: Názory na plánované legislatívne zmeny ohľadom národných parkov - prezentácia výsledkov prieskumu agentúry AKO medzi
obyvateľmi žijúcimi na území národných parkov.
Banská Bystrica, hotel Národný dom
7. septembra - utorok
10.00 TK Ligy za duševné zdravie
Téma: Prieskum - Postoje k duševnému zdraviu - Slovensko 2021
Bratislava, MARK BBDO, reklamná agentúra, Zámocká 5
7. septembra - utorok
10.30 Stretnutie s médiami na tému: Dedičné finančné chyby Slovákov
Prieskum agentúry Focus a nadácie Partners, pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti.
Bratislava, reštaurácia Korzo, Hviezdoslavovo námestie
7. septembra - utorok
11.00 TK organizátorov 16. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany
Na TK sa zúčastní čestná riaditeľka Božidara Turzonovová, výkonný riaditeľ Tomáš Klenovský a umelecký riaditeľ Vladimír Štric.
Bratislava, DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13
7. septembra - utorok
11.00 Slávnostný ceremoniál pri príležitosti 5. výročia vzniku Tímu pre integráciu síl NATO
Na podujatí sa zúčastní minister obrany SR Jaroslav Naď spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom
Korčokom. Po skončení ceremoniálu bude priestor na vyhlásenie ministrov a zahraničných hostí pre médiá.
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Bratislava, Kasárne Vajnory, Regrútska 1
7. septembra - utorok
11.30 HORECA konferencia a Jesenné stretnutie hotelierov
11.30 h - brífing
Trnava, hotel Holiday Inn
7. septembra - utorok
13.30 Privítanie nových mestských policajtov za účasti primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a náčelníka mestskej
polície Miroslava Antala. Súčasťou programu je skladanie sľubu, odovzdanie osvedčení o odbornej príprave a odovzdanie odznakov
novým mestským policajtom.
Bratislava, Primaciálny palác, nádvorie
7. septembra - utorok
14.00 Online TK na tému "Prognóza vývoja sclerosis multiplex na Slovensku do roku 2030"
https://youtu.be/HSHu1Cbe8PA
7. septembra - utorok
15.00 Diskusia o udržateľnej móde spojená s módnou prehliadkou
Organizuje Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
Bratislava, Primaciálny palác, Zrkadlová sieň
7. septembra - utorok
15.00 Brífing po skončení volebného XXXIV. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Téma: Aktuálna situácia v agropotravinárstve a jeho financovanie z pohľadu nového vedenia SPPK
Nitra, agrokomplex, pavilón K
7. septembra - utorok
17.00 Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Domu kultúry v Martine
za účasti primátora Martina Jána Danka
Martin, mestská časť Záturčie, dom kultúry, Záturčianska 1825
8. septembra - streda
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Námestovo
Námestovo
8. septembra - streda
10.00 Stretnutie s Petrom Dvorským
na stretnutí sa zúčastní aj generálny riaditeľ SND Matej Drlička, riaditeľ Opery SND Lubor Cukr, šéfdramaturg Opery SND Jozef
Červenka a za Free cool in Iveta Malachovská.
Bratislava, SND, nová budova, 1. poschodie, Opera klub
8. septembra - streda
11.00 TK Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR - spomienkové podujatia
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Téma: Priebeh spomienkových podujatí k výročiu prijatia tzv. Židovského kódexu. Na TK bude informovať predseda ústredného zväzu
Richard Duda.
Bratislava, hotel Mamaisom Residence, Šulekova 20
8. septembra - streda
13.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
Trnava, Úrad TTSK, parlamentná miestnosť, Starohájska 10
8. septembra - streda
17.00 Slávnostné otvorenie výstavy Židovský kódex, temný príbeh histórie
80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch. Výstava potrvá do 8. októbra.
Bratislava, Univerzitná knižnica, výstavná sála, Michalská 1
8. septembra - streda
19.00 Premiéra kinokoncertu Obchod na Korze
Bratislava, Štrkovecké jazero, amfiteáter
8. septembra - streda
19.00 Cez umenie k detskému srdcu - predstavenie kalendára na rok 2022
Podujatie Nadácie Detského kardiocentra. Súčasťou večer bude aj dražba umeleckých diel popredných umelcov, ktorí vytvorili diela
špeciálne pre tento kalendár.
Bratislava, Tower 5, Kalinčiakova 33
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Revúca
Revúca
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto
9. septembra - štvrtok
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
9. septembra - štvrtok
09.00 Workshop Fit for 55 a slovenská energetika
Podujatie organizuje Slovenský plynárenský priemysel a poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel.
Bratislava, SPP, kongresová sála Dunaj, Mlynské nivy 44/c
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9. septembra - štvrtok
09.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Téma: Slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ
Košice, UPJŠ LF, seminárna miestnosť, 2. poschodie, pri posluchárňach nad aulou LF, Trieda SNP 1
10.30 h - Slávnostné uvedenie CSVM do prevádzky
Košice, UPJŠ LF, III. sekcia, 3. poschodie, vedľa dekanátu
9. septembra - štvrtok
10.00 TK pri príležitosti otvorenia stavby Elektrická stanica Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur, priamo v Elektrickej stanici, (48.626694 17.068472)
9. septembra - štvrtok
10.00 Rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1
9. septembra - štvrtok
12.00 TK Štátneho divadla Košice - premiéra baletu
Téma: Svetová premiéra nového autorského baletu Ondreja Šotha: Nureyev.
Košice, ŠDKE, historická budova, salónik, Hlavná 58
9. septembra - štvrtok
13.00 Medzinárodná konferencia Priemysel na odchode?
Téma: Vplyv rastúcich cien elektrickej energie na priemysel; Prístupy ku kompenzácii nepriamych nákladov rastúcej ceny povoleniek
CO2; Budúcnosť kompenzácií nepriamych nákladov povoleniek vo vzťahu k návrhu uhlíkového cla.
Bratislava, Radisson blu Carlton hotel, Hviezdoslavovo námestie 3
9. septembra - štvrtok
14.00 TK o výsledkoch prieskumu: Ako Slováci nakladajú s cigaretovými ohorkami a uvedenie informačnej kampane, ktorá má edukovať
dospelú verejnosť o správnom nakladaní s týmto odpadom. Na TK bude informovať predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj
Droba, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher a z agentúry Actly, ktorá odprezentuje
výsledky prieskumu o správaní fajčiarov Tatiana Rosová.
Bratislava, kaviareň Adriana, budova Rosum, Bajkalská 19 B
9. septembra - štvrtok
15.00 Vernisáž obrazov členov Českého spolu v Košiciach: Akvarely 2021
Košice, klubové priestory ČS, Hlavná 68
9. septembra - štvrtok
15.00 TK divadla Nová scéna
Téma: Premiéra pôvodného slovenského muzikálu Jánošík (premiéra 16. a 17. septembra). Na TK budú informovať tvorcovia muzikálu.
Bratislava, divadlo NS, Štúdio Olympia, vchod z Kollárovho námestia
9. septembra - štvrtok
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18.30 Čítanie mien obetí holokaustu
Podujatie bude aj online.
Bratislava, Mestské divadlo DPOH, Laurinská ulica
9. septembra - štvrtok
19.00 Slávnostné znovuotvorenie Strediska kultúry Vajnorská
Vystúpi Peter Nagy, The Pastels, Juraj Bača, Tamara Kramar...
Bratislava, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
9. septembra - štvrtok
19.00 Vernisáž Amazing Planet a uvedenie novej knihy Filipa Kuliseva ZOOM 3 - Príbehy fotografií
Knihu uvedie bývalý stíhací a stíhací-bombardovací pilot, prvý kozmonaut Slovenskej republiky Ivan Bella a slovenská astrobiologička a
riaditeľa simulovaných marťanských a mesačných misií na výskumnej stanici Hi-SAS v USA Michaela Musilová. Večerom bude
sprevádzať Peter Sklár. Výstava potrvá do 22. septembra.
Bratislava, Bratislavský hrad, Západná terasa
10. septembra - piatok
Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislava
10. septembra - piatok
City Sounds festival (10. - 11. septembra)
Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1
10. septembra - piatok
10.00 Online diskusia: Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku?
- Ako nastaviť legislatívu, aby rešpektovala záujem občanov a samospráv a zároveň nebola bariérou v rozvoji OZE? Pomohli by
udržateľné kritériá pre rozvoj obnoviteľnej energie? Ako ich správne nastaviť? a Ako dosiahnuť, aby účasť verejnosti pri povoľovacích
konaniach bola aktívna a konštruktívna?
10. septembra - piatok
10.00 Prezentácia poštovej známky Návšteva pápeža Františka na Slovensku, spojená s jej požehnaním
Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1
10. septembra - piatok
12.00 Podujatie Jarmok na golfe (10. - 12. septembra)
Trnava, golfový areál, Kamenný Mlyn 11
10. septembra - piatok
18.00 Koncert bez bariér v podaní Slovenského komorného orchestra
Bratislava, Slovenská filharmónia, stĺpová sieň, bezbariérový vstup: služobný vchod SF, Medená 3
11. septembra - sobota
Rímske hry - 24. ročník celodennej zážitkovo-vzdelávacej súťaže
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Bratislava, UNESCO lokalita - Antická Gerulata MMB, Rusovce
11. septembra - sobota
10.00 Podujatie Remeslobranie vo Vlkolínci
Cieľom podujatia je priblíženie tradícií, ktoré po generácie dedili potomkovia pôvodných osídlení na Liptove.
Ružomberok, Vlkolínec
11. septembra - sobota
19.00 Prvý abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v 93. sezóne
Bratislava, námestie pred Pradiarňou, Páričkova
12. septembra - nedeľa
00.00 Deň s modrotlačou - Mišena Juhász: módna prehliadka
Michalovce, Zemplínske múzeum
12. septembra - nedeľa
09.00 Deň ľudových tradícií a Pirohy 2021
Svidník, areál skanzenu
12. septembra - nedeľa
10.00 Podujatie Človek a príroda
Martin, Múzeum slovenskej dediny
12. septembra - nedeľa
15.30 Program Apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku:
15.30 h - prílet a oficiálne prijatie
Bratislava, Letisko M. R. Štefánika
16.30 h - Ekumenické stretnutie a príhovor pápeža Františka
Bratislava, Apoštolská nunciatúra
17.30 h - súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej
Bratislava, Apoštolská nunciatúra
lt lk
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