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Predbežný prehľad udalostí na štvrtok 9. septembra
8. 9. 2021, 9:52, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:
predpoludním: L. Bittner
popoludní: I. Matejička
---------------------------------------------------------------Službukonajúci technik: 0905/505 721
---------------------------------------------------------------E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58
dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190
---------------------------------------------------------------Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Netradičný Trnavský jarmok (9. - 12. septembra)
Trnava
08.00 31. snem Združenia miest a obcí Slovenska
Senec, hotel Senec, Slnečné jazerá
08.00 Odstraňovanie nelegálnych objektov na Ružíne
Margecany, Počkaj Beach
08.30 Ústavnoprávny výbor NR SR
Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1
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
09.00 TK spoločnosti Unilabs Slovensko - prieskum o očkovaní
Téma: Veľká štúdia a prieskum o očkovaní: tvorba protilátok, vedľajšie účinky i obavy ľudí
Bratislava, hotel Bratislava, Seberíniho ulica
09.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach - otvorenie centra
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
10.00 TK pri príležitosti otvorenia stavby Elektrická stanica Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur, priamo v Elektrickej stanici, (48.626694 17.068472)
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10.00 Rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1
10.00 Osádzanie Kameňov zmiznutých (Stolpersteine) a TK OZ Antikomplex.sk pri príležitosti 10. výročia osádzania kameňov
Kamene pripomínajú a ctia pamiatky obetí holokaustu a nacistického režimu.
10.00 - TK a položenie Kameňa zmiznutých pre Emila Pásztora, Kúpeľná 3
10.30 - osádzanie kameňov pre Jozefa a Lea Frankla, Panská 6
10.45 - TK
Bratislava, Baudelaire bar, Panská 6
10.00 Celoslovenská spomienková tryzna Nezabudnutí susedia
10.00 h - rozozvučanie sirén a zvonov
10.01 h - minúta ticha
10.02 h - príhovor preživšieho, profesora MUDr. Pavla Traubnera
10.10 h - príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, čítanie mien obetí holokaustu, zapálenie sviečok, položenie
kamienkov, čítanie mien záchrancov, modlitba za zomretých - Kadiš
Martin, Židovský cintorín, pred Domom smútku, Sklabinská 3
10.00 Infoseminár k výzve Terra Incognita
Informácie spojené s predkladaním žiadostí a požiadavky, ktoré treba pri príprave projektu splniť. Podujatie organizuje Krajská
organizácia pre cestovný ruch Košice Región Turizmus.
Michalovce
11.00 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Bratislava, NR SR, miestnosť č. 147a, Námestie A. Dubčeka 1
13.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto, mestský úrad, veľká zasadačka, 1. poschodie, Námestie slobody 27
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, hotel Radisson blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3
13.00 Slovenská asociácie cystickej fibrózy odovzdá Centru CF dva prístroje na diagnostiku a monitoring liečby cystickej fibrózy
Košice, UNLP, Centrum CF pre dospelých, Rastislavova ulica
13.00 Podujatie Ministerstva dopravy a výstavby SR "Kam na vysokú školu - Študuj dopravu"
Vrútky, parkovisko pri železničnej stanici
13.00 Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia - program
13.00 h - kladenie vencov
Bratislava, Rybné námestie
16.00 h - kladenie vencov
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17.00 h - koncert Bruno Walter Chamber Orchestra
18.00 h - otvorenie výstavy malieb Felixa Nussbauma
Sereď, Múzeum holokaustu
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
Bratislava, kaviareň Adriana, budova Rosum, Bajkalská 19B
14.00 Spomienková slávnosť Martina Benku spojená s udeľovaním Ceny Martina Benku za roky 2019 a 2020
pri príležitosti 133. výročia narodenia umelca
Martin, Slovenské národné múzeum, Etnografické múzeum
14.00 Webinár: Výsledky z prieskumu Skutočne zdravej školy o vzťahu detí základných a stredných škôl
k zdravému životnému štýlu a stravovaniu
Registrácia na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetaTmsonplpoTByap4YPHyr5APpJVfXyIVQZ_2CfHBagHpyg/viewform
14.00 39. schôdza Národnej rady SR
Poslanci na schôdzi žiadajú prerokovať: Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na
vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR (tlač 674).
Bratislava, rokovacia sála NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
15.00 TK divadla Nová scéna - premiéra muzikálu Jánošík
Téma: Premiéra pôvodného slovenského muzikálu Jánošík (16. a 17. septembra). Na TK budú informovať tvorcovia muzikálu.
Bratislava, divadlo, Štúdio Olympia, vchod z Kollárovho námestia
15.30 Celoslovenské stretnutie vidieka - zhromaždenie na podporu vidieka a vidieckeho obyvateľstva
Organizuje Slovenská lesnícka komora.
Banská Bystrica, pri Pamätníku SNP
16.00 TK galérie Átrium - otvorenie výstavy a prezentácia katalógu
Téma: Otvorenie výstavy 15 rokov galérie Átrium a prezentácia jubilejného katalógu. Na TK sa zúčastnia aj kurátori výstavy Peter
Popelka a Laco Cuper.
Prešov, galéria Átrium, Floriánova 4
18.00 Dúbravský galavečer kultúry a športu - oceňovanie osobností Dúbravky
Bratislava, dom kultúry
18.30 Čítanie mien obetí holokaustu
Podujatie bude aj online.
Bratislava, Mestské divadlo DPOH, Laurinská ulica
19.00 Slávnostné znovuotvorenie Strediska kultúry Vajnorská
Vystúpi Peter Nagy, The Pastels, Juraj Bača, Tamara Kramar...
Bratislava, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
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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
19.00 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 na Slovensku - otvárací ceremoniál v hosťujúcom meste Spišské Podhradie
Téma: Dedičstvo pre všetkých
Spišské Podhradie, pred mestským úradom, Mariánske námestie
Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
kh
Autor: LT
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Doplnený prehľad udalostí na štvrtok 9. septembra
8. 9. 2021, 17:15, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:
predpoludním: L. Bittner
popoludní: I. Matejička
---------------------------------------------------------------Službukonajúci technik: 0905/505 721
---------------------------------------------------------------E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58
dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190
---------------------------------------------------------------Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Netradičný Trnavský jarmok (9. - 12. septembra)
Trnava
08.00 31. snem Združenia miest a obcí Slovenska + TK
14.00 h - tlačová konferencia o výsledkoch snemu
Senec, hotel Senec, Slnečné jazerá
08.00 Odstraňovanie nelegálnych objektov na Ružíne
Margecany, Počkaj Beach
08.30 Ústavnoprávny výbor NR SR
Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1
08.45 Predseda NR SR Boris Kollár prijme predsedu Parlamentu Švédskeho kráľovstva Andreasa Norléna + brífing
08.45 h - príchod zástupcov médií
Bratislavský hrad, Čestné nádvorie
09.25 h - príchod predsedu Parlamentu Švédska (Riksdagu), krátky fototermín pred vlajkami, zápis do knihy hostí
Bratislavský hrad, bývalá Sieň federácie
09.30 h - prijatie predsedom Národnej rady SR, krátky vstup médií na začiatku rokovania
Bratislavský hrad, veľká rokovacia sála
10.15 h - brífing
Bratislava, Bratislavský hrad, bývalá Sieň federácie
Text
09.00 Workshop Fit for 55 a slovenská energetika
Podujatie organizuje Slovenský plynárenský priemysel a poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel.
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Bratislava, SPP, kongresová sála Dunaj, Mlynské nivy 44/c
Text
09.00 TK spoločnosti Unilabs Slovensko - prieskum o očkovaní
Téma: Veľká štúdia a prieskum o očkovaní: tvorba protilátok, vedľajšie účinky i obavy ľudí
Bratislava, hotel Bratislava, Seberíniho ulica
Text
09.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach - otvorenie centra
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
Text, Zvuk
10.00 TK pri príležitosti otvorenia stavby Elektrická stanica Borský Svätý Jur
Za účasti podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka.
Borský Svätý Jur, elektrická stanica, stavenisko (48.626694 17.068472)
Text, Zvuk, Foto
10.00 Rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1
10.00 Osádzanie Kameňov zmiznutých (Stolpersteine) a TK OZ Antikomplex.sk pri príležitosti 10. výročia osádzania kameňov
Kamene pripomínajú a ctia pamiatky obetí holokaustu a nacistického režimu.
10.00 - TK a položenie Kameňa zmiznutých pre Emila Pásztora, Kúpeľná 3
10.30 - osádzanie kameňov pre Jozefa a Lea Frankla, Panská 6
10.45 - TK
Bratislava, Baudelaire bar, Panská 6
Foto
10.00 Celoslovenská spomienková tryzna Nezabudnutí susedia
10.00 h - rozozvučanie sirén a zvonov
10.01 h - minúta ticha
10.02 h - príhovor preživšieho, profesora MUDr. Pavla Traubnera
10.10 h - príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, čítanie mien obetí holokaustu, zapálenie sviečok, položenie
kamienkov, čítanie mien záchrancov, modlitba za zomretých - Kadiš
Martin, Židovský cintorín, pred Domom smútku, Sklabinská 3
10.00 Infoseminár k výzve Terra Incognita
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Informácie spojené s predkladaním žiadostí a požiadavky, ktoré treba pri príprave projektu splniť. Podujatie organizuje Krajská
organizácia pre cestovný ruch Košice Región Turizmus.
Michalovce
10.00 Brífing podpredsedu NR SR Gábora Grendela a predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa Jána Pálffyho
Téma: Podujatia organizované Národnou radou SR pri príležitosti 80. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu vtedajším slovenským
parlamentom. Jedným z podujatí bude otvorenie výstavy vo foyeri NR SR (9. septembra).
Bratislava, NR SR, foyer, Námestie A. Dubčeka 1
10.00 TK Odborového združenia KOVO
Téma: Pripravované verejné protestné aktivity OZ KOVO
Bratislava, centrála združenia, Miletičova 24
Text, Zvuk
10.40 Predseda vlády SR Eduard Heger sa stretne s predsedom parlamentu Švédskeho kráľovstva Andreasom Norlénom
Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, vstup médií na Úrad vlády SR je cez hlavný vchod z Námestia slobody
11.00 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Bratislava, NR SR, miestnosť č. 147a, Námestie A. Dubčeka 1
11.00 TK poslanca Národnej rady SR za hnutie OĽANO Györgyho Gyimesiho - národnostné komunity
Téma: Posilňujeme práva národnostných komunít
Bratislava, foyer NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
11.00 TK ministra vnútra SR Romana Mikulca
Téma: Vedenie Policajného zboru po odchode Petra Kovaříka.
Bratislava, MV SR, Pribinova 2
Text, Zvuk
13.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto, mestský úrad, veľká zasadačka, 1. poschodie, Námestie slobody 27
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.
Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík vystúpi v paneli o 15.00 h.
Bratislava, hotel Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3
Text
13.00 Slovenská asociácia cystickej fibrózy odovzdá Centru CF dva prístroje na diagnostiku a monitoring liečby cystickej fibrózy
Košice, UNLP, Centrum CF pre dospelých, Rastislavova ulica
Text, Foto
13.00 Podujatie Ministerstva dopravy a výstavby SR "Kam na vysokú školu - Študuj dopravu"
Vrútky, parkovisko pri železničnej stanici
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Text
13.00 Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera + príhovor
13.00 h - kladenie vencov
Bratislava, Rybné námestie
16.00 h - kladenie vencov
17.00 h - koncert Bruno Walter Chamber Orchestra
18.00 h - otvorenie výstavy malieb Felixa Nussbauma
Sereď, Múzeum holokaustu
Text, Zvuk
13.00 Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal bude diskutovať s generálnym riaditeľom ŠFRB Tomášom Lamprechtom
s generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania Tomášom Lamprechtom o aktuálnych témach a rozvoji v oblasti nájomného
bývania a bytovej politiky. Hovoriť budú taktiež o plánovanom EXPO v Dubaji, či o vysokorýchlostnej železničnej trati V4.
Link na livestream / FB udalosť: https://fb.me/e/3SBRNDXza
Text
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
Bratislava, kaviareň Adriana, budova Rosum, Bajkalská 19B
14.00 Spomienková slávnosť Martina Benku spojená s udeľovaním Ceny Martina Benku za roky 2019 a 2020
pri príležitosti 133. výročia narodenia umelca
Martin, Slovenské národné múzeum, Etnografické múzeum
Text
14.00 Webinár: Výsledky z prieskumu Skutočne zdravej školy o vzťahu detí základných a stredných škôl
k zdravému životnému štýlu a stravovaniu
Registrácia na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetaTmsonplpoTByap4YPHyr5APpJVfXyIVQZ_2CfHBagHpyg/viewform
14.00 39. schôdza Národnej rady SR
Poslanci na schôdzi žiadajú prerokovať: Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na
vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR (tlač 674).
Bratislava, rokovacia sála NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
Text, Zvuk
14.00 Brífing Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty UK - reforma národných parkov
Téma: Akademické inštitúcie podporujú reformu národných parkov
Bratislava, Úrad SAV, zasadačka č. 119, prízemie, Štefánikova 49
Text, Zvuk
15.00 TK divadla Nová scéna
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Téma: Premiéra pôvodného slovenského muzikálu Jánošík (16. a 17. septembra). Na TK budú informovať tvorcovia muzikálu.
Bratislava, divadlo, Štúdio Olympia, vchod z Kollárovho námestia
Text, Zvuk
15.30 Celoslovenské stretnutie vidieka - zhromaždenie na podporu vidieka a vidieckeho obyvateľstva
Organizuje Slovenská lesnícka komora.
Banská Bystrica, pri Pamätníku SNP
Text, Zvuk
16.00 TK galérie Átrium
Téma: Otvorenie výstavy 15 rokov galérie Átrium a prezentácia jubilejného katalógu. Na TK sa zúčastnia aj kurátori výstavy Peter
Popelka a Laco Cuper.
Prešov, galéria Átrium, Floriánova 4
18.30 Čítanie mien obetí holokaustu za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera
Podujatie bude aj online.
Bratislava, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská ulica
Foto
19.00 Slávnostné znovuotvorenie Strediska kultúry Vajnorská
Vystúpi Peter Nagy, The Pastels, Juraj Bača, Tamara Kramar...
Bratislava, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
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
19.00 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 na Slovensku - otvárací ceremoniál v hosťujúcom meste Spišské Podhradie
Téma: Dedičstvo pre všetkých
Spišské Podhradie, pred mestským úradom, Mariánske námestie
Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
kh lt
Autor: LT
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Vypočul som si epidemiologičku A. Bražinovú a úprimne, prišlo mi zle!
8. 9. 2021, 9:09, Zdroj: ferro.blog.pravda.sk
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Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Užívateľov za deň: 56.1 tis. GRP: 1,25 OTS: 0,01 AVE: 851 Eur

Samozrejme, kde inde som si ju mohol vypočuť, ak nie v najcovidovofilskom médiu , akým SME.sk bezpochyby je!
Samozrejme, že sa jednalo o diskusiu na najvyššej „novinárskej“ úrovni denníka SME.sk a jej „novinárky“ Zuzany Kovačič Hanzelovej,
ktorá si samozrejme svojich hostí „neselektuje“ a vyberá si ich tak, aby bola vo výbere odborníkov, čo „najpluralitnejšia“!!!
K. Hanzelová si nezavolá do diskusnej relácie na tému C-19 napr. MUDr. Jána Lakotu, samostatného vedeckého pracovníka
Biomedicínskeho centra SAV a Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV Slovenskej republiky a prečo? Nuž to bude úplne
jasné z obsahu tohto môjho názorového článku.
Alebo napr. aj Doc. MUDr. Pavla Töröka, CSc. anestéziológa, univerzitného pedagóga pôsobiaceho na Klinike anestéziológie a
intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb v Košiciach.
Nie, Z. K. Hanzelová sa „demokraticky“ rozhodla, že dnes v dobe kedy „urputne“, umelo začína akási tretia vlna C-19, si do štúdia zavolá
a „tvrdo“ vyspovedá Doc. MUDr. Alexandru Bražinovú, PhD., MPH – zástupkyňu prednostky ústavu epidemiológie LF UK Bratislava a
jednu z najhlavnejších postáv nášho „Covidbira“, ktoré pôsobí pri Úrade „vlády“ SR od počiatku Covid „pandémie“ a ktorá i napriek tomu,
že ju ľud Slovenska nikdy v priamych voľbách nevolil, tak ona si dovolí svojimi odporúčaniami a Covid strašením riadiť ich životy
prostredníctvom dnešnej Covid apartheidnej Chuntovlády lebo, ako sa títo dnešní Covidchuntovládcovia neustále alibisticky vyjadrujú,
vyhovárajú, že oni konajú len to, čo povedia odborníci!
Tu je potrebné ešte zaradiť takého V. Krčméryho, P. Sabaku alebo napr. aj takého matematika R. Kollára…!
Ani neviem, kde mám začať lebo to, čo tieto dve dámy v predmetnom videu doslova Covid vystrájajú, je niečo neskutočné!
Nuž nezačnem úplne od začiatku, ale prehupnem sa zhruba do 9:00 minúty tohto videa, keď „novinárka“ Z.K. Hanzelová dáva A.
Bražinovej takúto svoju sugestívnu otázku – „Veľa sa hovorí o tom, že tá tretia vlna bude vlna nezaočkovaných (!) a aj hlavne kvôli tomu
čo hovoríte. Tak naozaj si má človek teraz predstaviť tú tretiu vlnu, ktorá sa už podľa všetkého začala už na Slovensku, tak že tí čo sú
nezaočkovaní, tak proste všetci sa nakazia v horizonte pár mesiacov a mnohí z nich zomrú?“
A Alexandra Bražinová bez akéhokoľvek rozmyslu okamžite odpovedá takto – „Áno, zhruba tak!“
Pýtam sa, čo toto má znamenať?! Čo je toto za vyjadrenie sa vraj naj odborníka na epidemiológiu?!
Nie je toto predovšetkým obzvlášť závažný trestný čin šírenia brutálne závažnej poplašnej správy?!
Aký dôkaz má A. Bražinová v rukách, keď sa takto jasne vyjadrí, že akási tretia vlna C-19 doslova a do písmena pozabíja drvivú väčšinu
nezaočkovaného slovenského ľudstva?!
Toto je niečo tak nehorázne, že podľa môjho názoru by A. Bražinová už k danej téme nemala nikdy verejne vystúpiť a okamžite by mala
opustiť aj „pandemický“ poradný zbor „vlády“ SR lebo, ak v takomto Covid „pandemickom“ poradnom zbore sedí viacero takých Covid
odborníkov, tak o mesiac budeme opäť všetci sedieť doma zavretí a to absolútne bezdôvodne, tak ako sme doma sedeli, úplne zdraví po
väčšiu časť tohto roka do leta 2021 a to sme tu mali vraj nebezpečnejší variant C-19, na počiatku to bol dokonca úplne nový a nepoznaný
C-19, nemali sme podľa týchto odborníkov žiadne liečivá, len ich akési R-O-R a o akejsi „zázračnej“ vakcíne vtedy svet ešte ani
nechyroval a ľudia začali zomierať vraj na C-19, až na jeseň, v zime a na jar rokov 21/22 nie výhradne preto, že Covid, ale podľa môjho
hlbokého presvedčenia preto lebo hlavne vplyvom takýchto odborníkov na boj s „pandémiou“ C-19 boli pozatvárané všetky ambulancie
prvého styku pacienta so svojim lekárom a následne im chudákom už nebolo pomoci!!!
Veľkú časť tohto rozhovoru preskočím lebo toto počúvať je naozaj na šľak trafenie, nie to ešte opisovať ako A. Bražinová len straší a
straší, ale nepredložila ani jednu relevantnú štúdiu, aby obhájila tieto svoje Covid strašenia, len o nich rozprávala v zmysle, že existuje
niekoľko takých štúdií a pod.!!!
Rázom sa prehupnem do zhruba 20:00 minúty, keď „novinárka“ od riešenia „boja“ proti C-19 „absolútne nezávislá“, kladie A. Bražinovej
takúto „chúlostivú“, opäť silne sugestívnu otázku – „Čo hovoríte na ten nápad niektorých osobností, aby do RTVS išli diskutovať
alternatívni vedci, hoci ja teda si myslím, že to takto asi nemáme nazývať a tak zjednodušene to tak nazvime, ako nejaká alternatíva. Vy
by ste šli do takejto diskusie?“
A Alexandra Bražinová, ako „demokratka“ „prístupná“ na „pluralitu“ názorov odpovedá takto, pre mňa až diktátorsky – „Ja som už bola
oslovená a rovno som to odmietla “
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Takže občan SR, čo ešte viac chceš (?), nie je toto dôkaz, že dnes sa o zdraví našich občanoch nediskutuje s nikým lebo jediní, ktorí
majú „recept“ a hlavne „pravdu“, ako občanov SR dostať z pazúrov „pandémie“ C-19, majú len takí, akou je tato pani???!!!
Teda len C-očkovanie a nič iné! C-nezaočkovaných izolovať, nič im nedovoliť, jednoducho preradiť a prehlásiť ich za ľudí tej
najspodnejšej kategórie???!!!
Niečo neslýchané a v demokratickej spoločnosti NEPRÍPUSTNÉ!!!
Z uvedenej odpovede A. Bražinovej mi jasne vyplýva, že A. Bražinová pôjde do diskusie len sama so sebou lebo jedine s kým dokáže
diskutovať je ona samotná a to hlavne preto lebo všetko čo povie, si aj hneď schváli, ako pravdu pravdúcu!!!
Ja sa ďalej tomuto diktátorskému, hrubo manipulatívnemu videu plného bezdôvodného strašenia už ďalej venovať nebudem, teda už z
neho citovať nebudem lebo sa mi doslova trasú ruky na klávesnici z toho, že takýto a jej podobní ľudia, už viac ako rok a pol riadia naše
životy! Nech sa páči, nech nám dávajú rôzne odporúčania, ako by sme sa mali prípadne správať, aby sme nebodaj neumreli na C-19, ale
nech nám to povinne nenariaďujú!!!
NEMAJÚ

NA

TO

ŽIADNE

PRÁVO!!!

(Kto

má

pevné

nervy,

tak

nech

sa

páči

–

https://video.sme.sk/c/22736087/epidemiologicka-brazinova-diskusiu-s-odbornikmi-proti-ockovaniu-som-odmietla.html
Volám veľmi nahlas – PREČ S TAKÝMITO DIKTÁTORSKÝMI ODBORNÍKMI!!!
A ako píšem v úvode tohto môjho názorového článku z vyššie uvedeného je zrejme, prečo sa Alexandra Bražinová neposadí do jedného
štúdia, do živej debaty napr. s Jánom Lakotom alebo s kolegom s UPJŠ Košice – Pavlom Törökom.
To by bola doslova blamáž pre Alexandru Bražinovú a medicínska hanba na niekoľko respiračných sezón, možno aj na STO!!!
Dôležitý záver:
Záver bude tiež citátový.
Otázka:
„…predsa aj vy hovoríte, že pri tej Delte sa to všetko skracuje, je to rýchlejšie. Tak má ešte zmysel, aby naozaj tých celých 14 dní bol
človek v karanténe?“
Odpoveď:
„Ešte nemáme ucelené dôkazy zo štúdií, kde teda Delta prebehla s tých krajín, ale naozaj všetko svedčí preto, že tá doba sa skracuje a
teda s najväčšou pravdepodobnosťou tá tretia vlna bude kratšia, ako napríklad bola druhá vlna, pretože to všetko prebehne rýchlejšie…“
Otázka:
„Je zaujímavé, že spolu s Deltou prišli aj iné príznaky. Už neplatí, že iba vysoká horúčka a kašeľ. Čiže čo má človek sledovať teraz?
Nádchu?“
Odpoveď:
„ Áno je to nádcha, bolesť hrdla . To sú také veľmi časté príznaky pri Delta variante, bolesť hlavy teda nádcha spojená so sekréciou z
nosa, čo nie je častý príznak je to čo doteraz nám práve pomáhalo odlíšiť Covid a to je strata chuti a čuchu…“
Áno aj toto je citát z predmetnej „pluralitnej“ diskusie, kde sa Z.K. Hanzelová pýta a A. Bražinová odpovedá.
Z poslednej odpovede A. Bražinovej, teraz neviem či sa mám hlasno smiať alebo horko zaplakať?!
Bražinová jasne povedala, že sa pri Delta variante vlastne jedná o doteraz „bežnú“ nádchu, „bežné“ nachladenie“
Áno, aj mi sme toť nedávno mali doma jedno nachladenie, nádchu, bola zvýšená teplota asi 37,5 o C a neutekali sme ihneď na AG
nebodaj PCR testy! Ani sme nevolali lekára, nebodaj sanitku! (jednalo sa o osobu 49 ročnú! C-nezaočkovanú! Už takmer C-19 kritická
kategória!)
Nie, celkom bez stresu, bez paniky to spravili tri paraleny, horúci čaj s medom (samozrejme nie naraz!) a ide sa ďalej!
Ešte jednu vec si nemôžem a ani neodpustím. Je to toto:
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„…je vysoko infekčné ochorenie, ktoré postihuje hlavne dýchacie ústrojenstvo. Vyvoláva ju vírus, a ten sa dokáže šíriť vzduchom.
Prebieha mierne, niekedy sa však vážne komplikuje. V najťažších prípadoch môže usmrtiť…, … je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie
dýchacieho ústrojenstva. Prebieha akútne, pričom môže mať miernu a nekomplikovanú formu alebo zhoršenú komplikáciami…., .. má
schopnosť meniť svoje antigénne vlastnosti, teda štruktúru. Tieto mutácie jej umožňujú, že človek nie je po prekonaní jedného typu
imúnny na druhý . Tento iný a zmutovaný typ sa môže líšiť v závažnosti a v celkovom priebehu ochorenia…, … Jej vírusy sa šíria
vzduchom, ako kvapôčková infekcia, ale aj prostredníctvom kontaminovaných predmetov. Na nich prežívajú v niektorých prípadoch aj 48
hodín…, … Závažnosti prenosu praje aj veľmi krátka inkubačná doba.
Uvádza sa, že od nakazenia po vypuknutie prvých príznakov môže prejsť 12 hodín až 3 dni. Pričom akútne vzplanutie ochorenia z
úplného zdravia nasledujú príznaky ako je slabosť, únava, bolesť hlavy, celého tela, svalov a kĺbov. Ale aj zvýšená telesná teplota či
kašeľ, kýchanie a tvorba hlienov.“
Vieš Slovač čoho je toto definícia? Áno, je to definícia a popis doteraz známej v mnohých prípadoch aj nebezpečnej chrípky!!! Dávam do
pozornosti

aj

A.

Bražinovej

lebo

presne

toto

v

predmetnom

videu

povedala

o

Delta

variante

C-19!!!

–

https://zdravoteka.sk/choroby/chripka/
To znamená, že ak máme na počiatku tieto príznaky , nebolo by načim ihneď si aplikovať niektorí z doteraz známych liečiv na
prechladenie a chrípku, ako je mnou už vyššie spomínaný paralen alebo acylpyrín…?! A neutekať ihneď v takom stave na odberné
miesta AG resp. PCR testov?!
Nebolo by načim občanov SR ukľudniť a povedať im, že nech toto urobia (nasadiť liečivá, posteľ, teplý čaj a pod.!) a ak sa im stav
nezlepší do troch dní, tak až následne kontaktovať svojho všeobecného ambulantného lekára, tak ako sme to robili dlhé desaťročia, keď
sme mali príznaky, či už nachladenia alebo chrípky???!!!
Týmto v žiadnom prípade nezľahčujem akejkoľvek respiračné ochorenie, len chcem poukázať na to, že nie je nutné občanov takto strašiť,
ako to dnes robí A. Bražinová a spol, celá „vláda“ SR a jej koaličná chunta a všetky zapredanecké média!!!
A ešte aj toto Ti dávam do pozornosti Covidom vystrašená Slovač:
Nádcha je veľmi časté ochorenie horných ciest dýchacích, ktoré nie je vážne. Hoci, ani nádcha by sa nemala podceňovať. Ide o akútne
vírusové ochorenie, ktoré vyvoláva zápal. A ide o zápal sliznice nosovej dutiny, pričom sa prejavuje najmä opuchom tejto sliznice,
tvorbou hlienu a obmedzením priechodnosti nosa. To má za následok typické príznaky. Niekedy však môže nádcha vzniknúť aj na
podklade alergickej reakcie.
Ide o akútne vírusové ochorenie, ktoré vyvoláva zápal, a to sliznice nosovej dutiny, pričom sa prejavuje najmä opuchom, zvýšenou
tvorbou hlienu a obmedzením priechodnosti nosa.
Inkubačná doba nádchy je pomerne krátka a trvá 12 hodín až do 3 dní. Infekčná forma je aj pomerne ľahko nákazlivá. Dopomáha jej k
tomu fakt, že sa prenáša kvapôčkovou cestou, a teda kašľom, kýchaním ale aj priamym kontaktom. Ochorenie obvykle trvá 7 – 10 dní .
Celkovo existuje viac ako 70 rôznych druhov vírusov , ktoré môžu byť pôvodcom zápalu
Opuch sliznice zapríčiní sťažené dýchanie nosom a aj zmenu hlasu, Zvýšený výtok môže byť vodnatý, ale aj sfarbený a hustý, čiže
hnisavý. To je už príznakom infekcie. Opuch a zvýšená sekrécia spôsobia aj poruchu čuchu. Tá môže byť čiastočná ale aj úplná . Medzi
príznaky nádchy sa radí aj svrbenie v nose, kýchanie.
Prejavom zatekania je kašeľ. Infekcia sa takto môže rozšíriť aj do ostatných častí dýchacej sústavy. To môže spôsobiť bolesť hrdla alebo
svrbenie, či škriabanie. Sliznica hrdla je dôsledkom zápalu aj červená a opuchnutá. https://zdravoteka.sk/choroby/nadcha/
Takže Slovač, zbav sa Covid strachu, správaj sa obozretne, presne tak, ako si sa správala keď sme poznali „len“ „bežnú chrípku“ a
„bežné“ nachladenie – nádchu. Nestresuj, nepanikár, voľne dýchaj bez akýchkoľvek obmedzení (všade!) a hlavne never hneď všetkým
tým Covid strašeniam, ale zachovaj si zdravý rozum!!!
PERLIČKA – úplný záver!
Alexandra Bražinová bola dňa 16.3.2021 Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navrhnutá Vedeckej rade UPJŠ KE, Lekárskej
fakulty aby bola vymenovaná za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Epidemiológie a to, aj na základe
jej inauguračnej prednášky pod názvom „ Epidemiológia ako zdroj dôkazov pre rozhodovanie o zdraví populácie“ !!! –
https://www.upjs.sk/public/media/17805/Brazinova-sprava-IK-LF.pdf
Nuž k tomu už naozaj nemám žiaden komentár! Nech si každý občan SR o tomto urobí vlastný názor!
Mne osobne je z toho všetkého naozaj ZLE!!!
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Autor: ferro
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UNIZA na poprednej pozícii v zahraničnom hodnotení
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V rebríčku je celkovo zoradených 1 662 univerzít.
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa umiestnila na 1. zdieľanej pozícii z pomedzi slovenských univerzít v THE World University
Rankings 2022. V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom pre tvorbu rankingov univerzít sa UNIZA umiestnila medzi troma
najlepšími univerzitami na Slovensku.
Rebríček univerzít THE zahŕňa viac ako 1 600 univerzít z 99 krajín a teritórií, a tým sa zaraďuje medzi najrozsiahlejšie hodnotenia
univerzít. Rankingový systém THE používa 13 ukazovateľov, na základe ktorých sú univerzity hodnotené v oblasti výučby, výskumu,
medzinárodného pohľadu a transferu znalostí do praxe. UNIZA sa umiestnila na pozícii 1 001 – 1 200 svetového rebríčka.
Tohtoročný rebríček analyzoval viac ako 108 miliónov citácií z viac ako 14,4 milióna výskumných publikácií a zahŕňal odpovede na
prieskumy od takmer 22 000 vedcov z celého sveta.
V rebríčku je celkovo zoradených 1 662 univerzít. Ďalších 452 univerzít je uvedených so statusom „reportér“, čo znamená, že poskytli
údaje, ale nesplnili stanovené kritériá oprávnenosti na získanie hodnosti. UNIZA sa umiestnila na 1. zdieľanej pozícii v THE World
University Rankings 2022 spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tento britský rebríček patrí do trojky najstarších rebríčkov: ARWU (Šanghajský rebríček), QS World University Ranking (QS) a Times
Higher Education World University Rankings (THE WUR) a jeho súčastí. Ich hlavným cieľom je vytvoriť poradie najprestížnejších
vysokých škôl. „Umiestnenie v medzinárodnom rebríčku nám otvára dvere pri rozvoji medzinárodnej spolupráce a je dôležité aj z hľadiska
výberu univerzity z pohľadu zahraničných študentov a akademických pracovníkov,“ doplnil Jozef Jandačka, rektor UNIZA.
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Štartuje 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET
8. 9. 2021, 10:52, Zdroj: nextech.sk
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Tlačové správy
8.9.2021
0
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) už 24-krát spúšťa krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), na
ktoré srdečne pozýva žiakov so svojimi vedátorskými projektami.
Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska môžu svoje vedátorské projekty prihlasovať do 6. októbra
2021. Môžu tak urobiť so svojimi projektami v rámci jedenástich kategórií - Biológia, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo,
Chémia, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo a
Spoločenské vedy.
Žiaci prezentujú projekt formou postera odbornej hodnotiacej komisii individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Tí najúspešnejší z
krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 8. do 14. novembra
2021.
Termíny a miesta konania prezenčných krajských kôl FVAT AMAVET:
Nitriansky kraj: 15.10.2021, Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra
Trenčiansky kraj: 15.10.2021, Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske
Banskobystrický kraj: 15.10.2021, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Bratislavský a Trnavský kraj: 21.10.2021, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava
Žilinský kraj: 21.10.2021, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1 (rektorát), Žilina
Košický a Prešovský kraj: 22.10.2021, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice
Formu realizácie súťaže prispôsobia organizátori z Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) aktuálnym podmienkam COVID
automatu a budú o nej informovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk .
Ako informoval výkonný riaditeľ súťaže Dávid Richter, „Krajské kolá súťaže pripravujeme s ohľadom na podmienky, no najmä bezpečnosť
všetkých zúčastnených. Keďže na podujatiach dochádza k miešaniu žiakov z rôznych škôl, rozhodli sme sa pre režim OTP: očkovaní,
testovaní, po prekonaní COVID-19. Verím, že sa mladí vedátori v regiónoch budú môcť konečne stretnúť a aspoň čiastočne si vynahradiť
všetky online podujatia, ktoré sme im doteraz v AMAVET-e prinášali. O podmienkach a forme podujatí budeme informovať všetkých
prihlásených vedátorov na základe vývoja v ďalších týždňoch.“
Podrobné informácie o krajských kolách a registrácia sú dostupné na www.festivalvedy.sk .
Autor: Ján Nemec
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KOŠICE ONLINE , Dnes | 10:45
V košickom Kulturparku sa 14. a 15. septembra sa bude konať už tretí ročník najväčšej technologickej konferencie na Slovensku. Začne
sa medzinárodný inovačný a technologický veľtrh SLOVAKIATECH FORUM - EXPO KOŠICE 2021.
V košickom Kulturparku sa 14. a 15. septembra sa bude konať už tretí ročník najväčšej technologickej konferencie na Slovensku.
(Ilustračná fotografia) / SlovakiaTech
14. a 15. septembra 2021 sa v košickom Kulturparku otvoria brány 3. ročníka najväčšej technologickej konferencie na Slovensku a
medzinárodného inovačného a technologického veľtrhu SLOVAKIATECH FORUM - EXPO KOŠICE 2021.
Podujatie bude unikátnou príležitosťou pre stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov z oblasti vedy, výskumu, inovácií,
priemyselných technológií, dopravy, energetiky, životného prostredia, stravovania, kybernetickej bezpečenosti alebo vzdelávania.
Zároveň pôjde o jedinečnú možnosť prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských firiem.
Témou podujatia SlovakiaTech 2021 je Humanity meets Technology Technology meets Humanity Capital meets Ideas (Ľudskosť sa
stretáva s technológiou, kapitál sa stretáva s myšlienkami).
„Súčasné technológie ovplyvňujú naše životy v miere, ktorá bola kedysi nepredstaviteľná. Menia spôsob ako pracujeme, ako
nakupujeme, ako sa dopravujeme. Menia tvár našich miest a obcí, kancelárií a domácností. Zároveň prinášajú nové riešenia, ktoré nám
dokážu predĺžiť život, zlepšiť starostlivosť o svoje zdravie alebo zvýšiť kvalitu života, ktorý žijeme. Učia nás novým zručnostiam, ale
prinášajú aj nové výzvy, napríklad, ako sa brániť prílišnému zasahovaniu do nášho súkromia. Technológie môžu byť našim skvelým
pomocníkom, ak nájdeme spôsob ako ich ovládať bez toho, aby oni ovládli naše životy,“ hovorí prezident SlovakiaTech Forum – Expo
Juraj Miškov.
Na čo sa môžu tešiť študenti stredných, vysokých škôl a univerzít?
Humanity meets Technology: HUMANITY STAGE (veľké pódium pre cca 230 účastníkov)
Food evolution blok 14.9. dopoludnia:
Keynote spíker: Mark Post (NL) - expert na novú metódu výroby humánneho in vitro mäsa vypestovaného z kravských buniek.
Názov prezentácie: Ako chutí burger zo skúmavky?
Human evolution blok 14.9. popoludní:
Keynote spíker: Andrew Keen (USA) - jeden z najkontroverznejších komentátorov digitálnej revolúcie na svete a autor knihy How to fix
the Future.
Názov prezentácie: Ako opraviť budúcnosť.
Privacy evolution blok 15.9. dopoludnia:
Keynote spíker: Eduard Jenčo (SK) - expert na informačnú bezpečnosť a etický hacker. Ako prvý súdny znalec v IT v Slovenskej
republike získal oprávnenie na výkon činnosti vo všetkých 4 IT odvetviach. Aktualne sa podieľa sa na vytváraní práva v oblasti
informačných technológií v 7 krajinách. Pôsobil (a občas stále pôsobí - aj keď o tom nemôže hovoriť) ako externý expert pre vyšetrovacie
orgány a spravodajské organizácie po celom svete.
Názov prezentácie: Ako reálne sú hrozby kybernetického terorizmu a špionáže pri nasadzovaní inovácií v priemysle v Slovenskej
republike?
Navyše pripraví dva interaktívne workshopy – viac na strane 3 – Capital Stage, 15.9. popoludní.
Panelová diskusia: Post-truth a post-trust: doba, v ktorej žijeme (Prienik a normalizácia dezinformácií ako útok na pravdu, dôveru a
vzájomnú spolupatričnosť).
Témou podujatia SlovakiaTech 2021 je Humanity meets Technology Technology meets Humanity Capital meets Ideas (Ľudskosť sa
stretáva s technológiou, kapitál sa stretáva s myšlienkami). (Ilustračná fotografia) / SlovakiaTech
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Skills and Edu evolution blok 15.9. popoludní:
Vzdelávanie v oblasti digitálnych a iných zručností, rozšírená realita - VR / AR, IOT, Blockchain
• Ako menia technológie náš mozog a naše správanie?
• Ktoré zručnosti budú povinnou výbavou do budúcnosti?
• Prečo sa musí stať vzdelávanie celoživotnou úlohou?
• Je dôležitejšie poznať rozdiel medzi úrokom a úverom alebo rok bitky pri Moháči?
Keynote spíker: Harin Sellahewa (UK) - expert v oblasti umelej inteligencie. V súčastnosti sa zameriava na rozšírenú (AR) a virtuálnu
realitu (VR) s osobitným záujmom o ich využitie vo vzdelávaní.
Názov prezentácie: AR/VR vo vzdelávaní.
Spíker: Štefan Frimmer (SK) a jeho prezentácia: Finančná gramotnosť na školách (celospoločensky dôležitá téma nielen pre študentov).
Spíker: Mário Lelovský (SK) a jeho prezentácia: Výsledky celoslovenského testovania počítačovej (IT) gramotnosti študentov.
Panelová diskusia: Ako zabezpečiť, aby sa naši študenti okrem čítania a písania učili aj počítačovej a finančnej gramotnosti?
Technológie môžu byť našim skvelým pomocníkom, ak nájdeme spôsob ako ich ovládať bez toho, aby oni ovládli naše životy, hovorí
prezident SlovakiaTech Forum – Expo Juraj Miškov. (Ilustračná fotografia) / SlovakiaTech
Technology meets Humanity: TECHNOLOGY STAGE (veľké pódium pre cca 230 účastníkov)
Factory evolution blok 14.9. dopoludnia:
Panelová diskusia: Exportné stratégie v divokých dvadsiatych. Export a Technológie:
Limity slovenského technologického priemyslu a jeho globálneho exportného potenciálu (Vývoz slovenských technológií na globálny trh)
Retail evolution blok 14.9. popoludní:
Keynote spíker: Gerrie Smits (BE) - inovačný stratég a expert na digitálnu transformáciu firiem.
Okrem vytvárania povedomia prostredníctvom keynote prednášok a knihy Čo do pekla je blockchain (v origináli WTF is Blockchain),
pomáha organizáciám a vládam preskúmať možnosti blockchain technológie prostredníctvom workshopov a trajektórií dizajnu.
Názov prezentácie: Blockchain in retail is WTF (Wondorous and (possibly) Totally Fundamental)
Green evolution blok 15.9. dopoludnia:
Keynote spíker: Janjaap Ruijssenaars (NL) - architekt, urbanista a vynálezca medzinárodne uznávaný za inovatívne projekty, ako napr.
Gravity Energy – technika, ktorá využíva silu všadeprítomnej gravitácie.
Názov prezentácie: Tech loves Curiosity (Technológie milujú zvedavosť).
Mobility and Energy evolution blok 15.9. popoludní:
Keynote spíker: Štefan Klein (SK) - vynálezca, konštruktér, pilot a profesor dizajnu je autorom úplne nového konceptu lietajúceho auta
AirCar, na ktorom priletí do Košíc a ktoré bude zároveň po celý čas konferencie vystavené vo vstupnej hale budovy Alfa.
Názov prezentácie: Alternatívne projekty budúcnosti v doprave.
Panelová diskusia: Bude dopravu napájať vodík alebo elektrina? Akú budúcnosť čaká vodík v mobilite?
Na najmenšom z pódií - Capital Stage - s kapacitou cca 70 účastníkov budú prebiehať prezentácie, prípadové štúdie a panelové diskusie
medzi začínajúcimi podnikateľmi, start-upermi a investormi z fondov ponúkajúcimi venture a private equity kapitál. (Ilustračná fotografia) /
SlovakiaTech
Capital meets Ideas: CAPITAL STAGE
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15.9. dopoludnia:
Na najmenšom z pódií s kapacitou cca 70 účastníkov budú prebiehať prezentácie, prípadové štúdie a panelové diskusie medzi
začínajúcimi podnikateľmi, start-upermi a investormi z fondov ponúkajúcimi venture a private equity kapitál.
Témy:
Inovácie a podpora early stage projektov na Slovensku
Venture capital a late stage investície na Slovensku
Ako financovať firmy, ktorých hlavným cieľom nie je vytváranie zisku (neziskové organizácie,
občianske združenia, verejno-prospešná činnosť)
15.9. popoludní Interaktívne workshopy s etickým hackerom Eduardom Jenčom:
Safety and Privacy – Máme bezpečnosť a súkromie v našich rukách?
Získajte naspäť svoje súkromie - postupy ktoré sa nikde na internete nedočítate
Workshop, na ktorom sa naučíte ako chrániť seba, svoje súkromie a osobné údaje vo virtuálnom
svete
Ako zvládnuť kybernetickú a informačnú bezpečnosť vo Vašej organizácii?
Workshop určený pre právnické osoby o tom, ako chrániť svoje citlivé údaje
K sprievodným podujatiam SlovakiaTech 2021 bude patriť aj výstavná časť – EXPO GALÉRIA: Expozícia TUKE Technickej univerzity v
Košiciach, Expozícia UPJŠ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, expozície slovenských technologických firiem, rovnako aj
prezentácia priemyselných a kolaboratívnych robotov, ako aj prezentácia úplne nového AirCar naživo počas celej konferencie.
14.9. doobeda Workshopový pavilón Oskar (v areáli Kulturparku):
Vzdelávacie workshopy v spolupráci s Fakultou baníctva, ekológie riadenia a geotechnológií (TUKE)
Detailný program prílohou tejto správy o programe.
V rámci workshopu si študenti vyskúšajú interaktívny toolkit - aplikáciu s otázkami zameranými na dva významné prvky: zlato a kremík.
Bude to na spôsob kvízovej súťaže pre dva 10-členné tímy. (Ilustračná fotografia) / SlovakiaTech
Paralelný program: 14. september 2021, Pavilón OSCAR, Kulturpark, kapacita 20 ľudí
9.00 - 9.45
RM Schools kurz: Škola hrou - inovatívne vyučovanie
V rámci workshopu si študenti vyskúšajú interaktívny toolkit - aplikáciu s otázkami zameranými na dva významné prvky: zlato a kremík.
Bude to na spôsob kvízovej súťaže pre dva 10-členné tímy.
Aplikácia má zvýšiť u študentov povedomie o týchto materiáloch, kde sa nachádzajú, ako sa využívajú a ako ich je možné využiť v
cirkulárnej ekonomike zábavnou formou. Zároveň by mala u študentov podnietiť a podporiť záujem o nerastné suroviny a zdôrazniť im
dôležitosť tohto odvetvia.
10.00 - 10.30
3D Briefcase prezentácia kufríka
Kufrík projektu 3D Briefcase interaktívnou formou učí o nerastných surovinách, ktoré sú používané na výrobu predmetov, s ktorými každý
deň prichádzame do kontaktu. Kufrík v sebe ukrýva rôzne minerály a predmety, ktoré sú využité pri množstve zábavných aktivít.
10.45 - 11.30
Cirkulárna ekonomika surovín
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Cieľom workshopu je predstavenie najnovšieho trendu a ekonomického nástroja na pôde EÚ - cirkulárna ekonomika, známa tiež ako
obehové hospodárstvo.
Cieľom je osveta v danej oblasti a tiež zvýšenie povedomia u mladých ľudí, že všetko okolo nás si vyžaduje suroviny, ktoré sú však
nenahraditeľné a vyčerpateľné, zároveň skutočnosť, že sa nachádzame v situácii, kedy sú nevyhnutné nové prístupy, ako aj zmeny v
zmýšľaní, akým je práve obehové hospodárstvo.
11.40 - 12.00
Úspešný príbeh projektu LIMBRA
Limbra je projekt, kde sa snažíme veci vidieť zo širšieho pohľadu. A to nielen z pochopenia surovinového reťazca, ako sú jednotlivé
odvetvia nášho života úzko poprepájané s využitím surovín.
Limbra je aj o tom, ako je dôležité, aby mladí ľudia ostávali tam, kde sa narodili a vyštudovali a prinášali tak pridanú hodnotu nielen sebe,
ale aj svojim rodinám, priateľom a krajine.
A ešte oveľa oveľa viac. Tešíme sa na vás už 14. septembra v Košiciach, v priestoroch Kulturparku!
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Kúpiť lístok Iné termíny
Najvyšší čas naštartovať našu ekonomiku inováciami! Prichádza 3. ročník konferencie a veľtrhu SlovakiaTech Forum - Expo Košice 2021
V dňoch 14. - 15. septembra 2021 sa v košickom Kulturparku otvoria brány už 3. ročníka najväčšej technologickej konferencie na
Slovensku a medzinárodného inovačného a technologického veľtrhu SLOVAKIATECH FORUM - EXPO KOŠICE 2021. Podujatie bude
unikátnou príležitosťou pre 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 SlovakiaTech 2021 je: Humanity meets Technology /
Technology meets Humanity.
Ako uviedol prezident SlovakiaTechu Juraj Miškov, „počas 2 dní sa na 3 pódiách vystrieda viac ako stovka domácich a zahraničných
spíkrov z prostredia technologických firiem, startupov a investorov. Podľa Miškova, „Slovensko potrebuje po kríze naštartovať
inováciami!“ Zakladateľ SlovakiaTechu a bývalý minister hospodárstva 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“, myslí si zakladateľ podujatia venovanému inováciám a novým
technológiám Juraj Miškov.
Konferenčná časť SlovakiaTech 2021 bude naraz na troch pódiách:
HUMANITY MEETS TECHNOLOGY: - uvedie bloky: Food evolution, Human evolution, Privacy Evolution a Skills evolution.
FOOD EVOLUTION (14.9.2021, utorok, 9.00 hod.) predstaví vertikálne hydroponické poľnohospodárstvo, bioprodukciu, mäsové.
alternatívy, biohacking, úpravu génov a monitorovanie poľnohospodárskych plodín.
HUMAN EVOLUTION (14.9.2021, utorok, 13.00 hod.) predstaví zdravotnú starostlivosť, prediktívnu medicína, náhradné diely pre ľudí 3D tlač, implantáty pre ľudí - RFID mikročipy, wearables a genomiku.
PRIVACY EVOLUTION (15.9.2021, streda, 9.00 hod.) predstaví kybernetickú bezpečnosť, ochranu údajov, úniky dát, safe computing,
význam a použitie metaúdajov.
SKILLS EVOLUTION (15.9.2021, streda, 13.00 hod.) predstaví 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 (14.9.2021, utorok, 9.00 hod.) predstaví automatizáciu v priemysle, robotov, digitálne továrne, IOT, IOS, big
data a cloud computing.
RETAIL EVOLUTION (14.9.2021, utorok, 13.00 hod.) predstaví samoobslužný maloobchod, elektronický obchod, riešenia na mieru,
platobné riešenia a obchodné modely predplatného.
GREEN EVOLUTION (15.9.2021, streda, 9.00 hod.) predstaví zelené mestá, zelené budovy, zelené domy a zelenú energiu.
MOBILITY EVOLUTION (15.9.2021, streda, 13.00 hod.) predstaví E-mobilitu, vodíkovú mobilitu, mobilitu na poslednú míľu, drony,
vertikálny vzlet a pristátie (VTOL), technológie autonómnej jazdy a zdieľanú mobilitu.
CAPITAL MEETS IDEAS: - prinesie prednášky v blokoch: Ideas evolution, Capital evolution a prezentácie „From zero to hero".
Podľa výkonnej riaditeľky SlovakiaTechu Aleny Jerglovej, „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.“
K sprievodným podujatiam SlovakiaTech 2021 bude patriť aj výstavná časť - EXPO: Expozícia TUKE Technickej univerzity v Košiciach;
Expozícia UPJŠ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Expozícia STU Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako aj
WORKSHOPY a iné sprievodné aktivity.
Lákadlom 3. ročníka SlovakiaTech 2021 by mali byť hlavní zahraniční a domáci spríkri:
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Andrew Keen, označovaný za jedného zo „100 najviac prepojených mužov“ časopisu GQ. Je jedným z najznámejších a
najkontroverznejších komentátorov digitálnej revolúcie na svete. Napísal päť kníh vrátane najpredávanejšieho „Kultu amatéra“, „Internet
nie je odpoveďou“ a „Ako opraviť budúcnosť“. Režíroval a napísal film 2020 „Ako opraviť demokraciu“ a je moderátorom populárnych
podcastov „Keen On Capitalism“.
Mark Post, farmakológ a profesor vaskulárnej fyziológie na Maastrichtskej univerzite. V roku 2013 ako prvý na svete predložil dôkaz o
koncepcii kultivovaného mäsa a vyrobil hovädzí hamburger z kultivovaného mäsa metódou in vitro. Ľudia si podľa neho môžu v
budúcnosti „vypestovať“ svoje vlastné mäso, bez nutnosti ďalšieho zabíjania zvierat.
Heli Tiirmaa Klaar, špeciálna veľvyslankyňa pre kybernetickú diplomaciu a odborníčka kyberbezpečnosť z Ministerstva zahraničných vecí
Estónska. V rokoch 2012 až 2018 pôsobila ako vedúca koordinácie kybernetickej politiky v European Union External Action v Bruseli. V
minulosti pracovala ako estónska národná kybernetická koordinátorka a vypracovala prvú svetovú stratégiu kybernetickej bezpečnosti.
Gerrie Smits, odborník na digitálnu transformáciu a blockchain technológie pre firmy. Ako vraví, pomáha organizáciám ktoré už nie sú
„digitálne“. Snaží sa prinútiť ľudí, aby pochopili škodlivý vplyv na obchodné modely a na koncepty ako sú reputácia, správa vecí verejných
a dôvera, a dokonca aj vplyv na spôsob akým žijeme a pracujeme.
Christian Weinberger, hlavný poradca pre pokročilé priemyselné technológie a koordinátor vodíkovej mobility v Európskej komisii pre
vnútorný trh, priemysel, malé a stredné podniky a podnikanie.
Júlia Matejová, mladá košičanka, ktorá vytvorila jedinečnú rehabilitačnú aplikáciu pomáhajúcu pri rehabilitácii pacientov s obrnou lícneho
nervu. Projekt Face Rehab získal 1. miesto na celoeurópskom inovačnom dni v Paríži.
Štefan Klein, vynálezca, konštruktér, pilot a profesor dizajnu je autorom prelomového lietajúceho Aeromobilu. V súčasnosti finalizuje
prípravu svojho úplne nového konceptu lietajúceho auta AirCar, ktoré bude schopné letieť vo výške až 3 km a svojimi parametrami bude
podobné športovému automobilu. Letová rýchlosť bude 250 km/h a dolet až 1000 km. Na SlovakiaTechu premiérovo predstaví prvý
funkčný prototyp lietajúceho automobilu AirCar, ako aj víziu novej ekologickej dopravy v Bratislave.
Janjaap Ruijssenaars, medzinárodne uznávaný architekt, urbanista a vynálezca známy svojimi inovatívnymi projektmi, ako napríklad:
Gravity Energy - patentovaná technika, ktorá využíva všadeprítomnú silu gravitácie na výrobu elektrickej energie efektívnejším
spôsobom, Plávajúca posteľ - kus nábytku na magnetickom poli, ktorý bol ocenený najlepším vynálezom roka, Krajinný dom - nekonečná
budova bez konca alebo začiatku, ktorá môže byť vytlačená v 3D tlačiarni a Štvorcový dom – s revolučnou technológiou terasovitého
bývania.
Záštitu nad SlovakiaTech Forum - Expo 2021 prevzali: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo investícícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo
životného prostredia SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav
Trnka a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.
Organizátorom SlovakiaTech Forum - Expo je Slovak Invest Agency (SIA), nezisková organizácia – Slovenská agentúra pre podporu
malých a stredných investícií, vydavateľ publikácie Investor´s Guide Slovakia (investorská príručka). Odborným garantom je PhDr. Juraj
Miškov, prezident SlovakiaTech Forum - Expo a bývalý minister hospodárstva SR.
Podľa prezidenta SlovakiaTech Forum – Expo Juraja Miškova, „súčasné technológie ovplyvňujú naše životy v miere, ktorá bola kedysi
nepredstaviteľná. Menia spôsob ako pracujeme, ako nakupujeme, ako sa dopravujeme. Menia tvár našich miest a obcí, kancelárií a
domácností. Zároveň prinášajú nové riešenia, ktoré nám dokážu predĺžiť život, zlepšiť starostlivosť o svoje zdravie alebo zvýšiť kvalitu
života, ktorý žijeme. Učia nás novým zručnostiam, ale prinášajú aj nové výzvy, napríklad, ako sa brániť prílišnému zasahovaniu do nášho
súkromia. Technológie môžu byť našim skvelým pomocníkom, ak nájdeme spôsob ako ich ovládať bez toho, aby oni ovládli naše životy.“
Termín: 14. až 15. septembra 2021
Miesto: Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice
Program SlovakiaTech 2021 nájdete na www.slovakiatech.sk . Vstup na konferenciu je bezplatný! Podmienkou je on-line registrácia cez
stránku www.slovakiatech.sk .
Tešíme sa na Vašu účasť!
Miesto konania
14. 09. 2021 Utorok Košice Kasárne Kulturpark
14. 09. 2021 Utorok
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15. 09. 2021 Streda Košice Kasárne Kulturpark
15. 09. 2021 Streda
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UNIZA na poprednej pozícii v zahraničnom hodnotení
8. 9. 2021, 8:19, Zdroj: globalnews.sk

, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 9 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 28 Eur

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa umiestnila na 1. zdieľanej pozícii z pomedzi slovenských univerzít v THE World University
Rankings 2022. V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom pre tvorbu rankingov univerzít sa UNIZA umiestnila medzi troma
najlepšími univerzitami na Slovensku.
Zverejnené:
Upravené: 8. septembra 2021 o 8:19
6
Tweet
Tlačová správa
BRATISLAVA – Rebríček univerzít THE zahŕňa viac ako 1 600 univerzít z 99 krajín a teritórii, a tým sa zaraďuje medzi najrozsiahlejšie
hodnotenia univerzít. Rankingový systém THE používa 13 ukazovateľov, na základe ktorých sú univerzity hodnotené v oblasti výučby,
výskumu, medzinárodného pohľadu a transferu znalostí do praxe. UNIZA sa umiestnila na pozícii 1 001 – 1 200 svetového rebríčka.
Tohtoročný rebríček analyzoval viac ako 108 miliónov citácií z viac ako 14,4 milióna výskumných publikácií a zahŕňal odpovede na
prieskumy od takmer 22 000 vedcov z celého sveta.
V rebríčku je celkovo zoradených 1 662 univerzít. Ďalších 452 univerzít je uvedených so statusom „reportér“, čo znamená, že poskytli
údaje, ale nesplnili stanovené kritériá oprávnenosti na získanie hodnosti. UNIZA sa umiestnila na 1. zdieľanej pozícii v THE World
University Rankings 2022 spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Tento britský rebríček patrí do trojky najstarších rebríčkov: ARWU (Šanghajský rebríček), QS World University Ranking (QS) a Times
Higher Education World University Rankings (THE WUR) a jeho súčastí. Ich hlavným cieľom je vytvoriť poradie najprestížnejších
vysokých škôl. „Umiestnenie v medzinárodnom rebríčku nám otvára dvere pri rozvoji medzinárodnej spolupráce a je dôležité aj z hľadiska
výberu univerzity z pohľadu zahraničných študentov a akademických pracovníkov,“ doplnil Jozef Jandačka, rektor UNIZA.
Slovenský nezávislý denník a online médium
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Fakulty a ústavy UPJŠ
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Predbežný prehľad udalostí na štvrtok 9. septembra
8. 9. 2021, 9:52, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové
slová: Lekárska Fakulta UPJŠ

Vedúci vydania:
predpoludním: L. Bittner
popoludní: I. Matejička
---------------------------------------------------------------Službukonajúci technik: 0905/505 721
---------------------------------------------------------------E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58
dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190
---------------------------------------------------------------Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Netradičný Trnavský jarmok (9. - 12. septembra)
Trnava
08.00 31. snem Združenia miest a obcí Slovenska
Senec, hotel Senec, Slnečné jazerá
08.00 Odstraňovanie nelegálnych objektov na Ružíne
Margecany, Počkaj Beach
08.30 Ústavnoprávny výbor NR SR
Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1
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
09.00 TK spoločnosti Unilabs Slovensko - prieskum o očkovaní
Téma: Veľká štúdia a prieskum o očkovaní: tvorba protilátok, vedľajšie účinky i obavy ľudí
Bratislava, hotel Bratislava, Seberíniho ulica
09.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach - otvorenie centra
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
10.00 TK pri príležitosti otvorenia stavby Elektrická stanica Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur, priamo v Elektrickej stanici, (48.626694 17.068472)
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10.00 Rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1
10.00 Osádzanie Kameňov zmiznutých (Stolpersteine) a TK OZ Antikomplex.sk pri príležitosti 10. výročia osádzania kameňov
Kamene pripomínajú a ctia pamiatky obetí holokaustu a nacistického režimu.
10.00 - TK a položenie Kameňa zmiznutých pre Emila Pásztora, Kúpeľná 3
10.30 - osádzanie kameňov pre Jozefa a Lea Frankla, Panská 6
10.45 - TK
Bratislava, Baudelaire bar, Panská 6
10.00 Celoslovenská spomienková tryzna Nezabudnutí susedia
10.00 h - rozozvučanie sirén a zvonov
10.01 h - minúta ticha
10.02 h - príhovor preživšieho, profesora MUDr. Pavla Traubnera
10.10 h - príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, čítanie mien obetí holokaustu, zapálenie sviečok, položenie
kamienkov, čítanie mien záchrancov, modlitba za zomretých - Kadiš
Martin, Židovský cintorín, pred Domom smútku, Sklabinská 3
10.00 Infoseminár k výzve Terra Incognita
Informácie spojené s predkladaním žiadostí a požiadavky, ktoré treba pri príprave projektu splniť. Podujatie organizuje Krajská
organizácia pre cestovný ruch Košice Región Turizmus.
Michalovce
11.00 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Bratislava, NR SR, miestnosť č. 147a, Námestie A. Dubčeka 1
13.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto, mestský úrad, veľká zasadačka, 1. poschodie, Námestie slobody 27
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, hotel Radisson blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3
13.00 Slovenská asociácie cystickej fibrózy odovzdá Centru CF dva prístroje na diagnostiku a monitoring liečby cystickej fibrózy
Košice, UNLP, Centrum CF pre dospelých, Rastislavova ulica
13.00 Podujatie Ministerstva dopravy a výstavby SR "Kam na vysokú školu - Študuj dopravu"
Vrútky, parkovisko pri železničnej stanici
13.00 Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia - program
13.00 h - kladenie vencov
Bratislava, Rybné námestie
16.00 h - kladenie vencov
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17.00 h - koncert Bruno Walter Chamber Orchestra
18.00 h - otvorenie výstavy malieb Felixa Nussbauma
Sereď, Múzeum holokaustu
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
Bratislava, kaviareň Adriana, budova Rosum, Bajkalská 19B
14.00 Spomienková slávnosť Martina Benku spojená s udeľovaním Ceny Martina Benku za roky 2019 a 2020
pri príležitosti 133. výročia narodenia umelca
Martin, Slovenské národné múzeum, Etnografické múzeum
14.00 Webinár: Výsledky z prieskumu Skutočne zdravej školy o vzťahu detí základných a stredných škôl
k zdravému životnému štýlu a stravovaniu
Registrácia na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetaTmsonplpoTByap4YPHyr5APpJVfXyIVQZ_2CfHBagHpyg/viewform
14.00 39. schôdza Národnej rady SR
Poslanci na schôdzi žiadajú prerokovať: Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na
vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR (tlač 674).
Bratislava, rokovacia sála NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
15.00 TK divadla Nová scéna - premiéra muzikálu Jánošík
Téma: Premiéra pôvodného slovenského muzikálu Jánošík (16. a 17. septembra). Na TK budú informovať tvorcovia muzikálu.
Bratislava, divadlo, Štúdio Olympia, vchod z Kollárovho námestia
15.30 Celoslovenské stretnutie vidieka - zhromaždenie na podporu vidieka a vidieckeho obyvateľstva
Organizuje Slovenská lesnícka komora.
Banská Bystrica, pri Pamätníku SNP
16.00 TK galérie Átrium - otvorenie výstavy a prezentácia katalógu
Téma: Otvorenie výstavy 15 rokov galérie Átrium a prezentácia jubilejného katalógu. Na TK sa zúčastnia aj kurátori výstavy Peter
Popelka a Laco Cuper.
Prešov, galéria Átrium, Floriánova 4
18.00 Dúbravský galavečer kultúry a športu - oceňovanie osobností Dúbravky
Bratislava, dom kultúry
18.30 Čítanie mien obetí holokaustu
Podujatie bude aj online.
Bratislava, Mestské divadlo DPOH, Laurinská ulica
19.00 Slávnostné znovuotvorenie Strediska kultúry Vajnorská
Vystúpi Peter Nagy, The Pastels, Juraj Bača, Tamara Kramar...
Bratislava, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
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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
19.00 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 na Slovensku - otvárací ceremoniál v hosťujúcom meste Spišské Podhradie
Téma: Dedičstvo pre všetkých
Spišské Podhradie, pred mestským úradom, Mariánske námestie
Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
kh
Autor: LT
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Doplnený prehľad udalostí na štvrtok 9. septembra
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slová: Lekárska Fakulta UPJŠ

Vedúci vydania:
predpoludním: L. Bittner
popoludní: I. Matejička
---------------------------------------------------------------Službukonajúci technik: 0905/505 721
---------------------------------------------------------------E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58
dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190
---------------------------------------------------------------Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Netradičný Trnavský jarmok (9. - 12. septembra)
Trnava
08.00 31. snem Združenia miest a obcí Slovenska + TK
14.00 h - tlačová konferencia o výsledkoch snemu
Senec, hotel Senec, Slnečné jazerá
08.00 Odstraňovanie nelegálnych objektov na Ružíne
Margecany, Počkaj Beach
08.30 Ústavnoprávny výbor NR SR
Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1
08.45 Predseda NR SR Boris Kollár prijme predsedu Parlamentu Švédskeho kráľovstva Andreasa Norléna + brífing
08.45 h - príchod zástupcov médií
Bratislavský hrad, Čestné nádvorie
09.25 h - príchod predsedu Parlamentu Švédska (Riksdagu), krátky fototermín pred vlajkami, zápis do knihy hostí
Bratislavský hrad, bývalá Sieň federácie
09.30 h - prijatie predsedom Národnej rady SR, krátky vstup médií na začiatku rokovania
Bratislavský hrad, veľká rokovacia sála
10.15 h - brífing
Bratislava, Bratislavský hrad, bývalá Sieň federácie
Text
09.00 Workshop Fit for 55 a slovenská energetika
Podujatie organizuje Slovenský plynárenský priemysel a poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel.
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Bratislava, SPP, kongresová sála Dunaj, Mlynské nivy 44/c
Text
09.00 TK spoločnosti Unilabs Slovensko - prieskum o očkovaní
Téma: Veľká štúdia a prieskum o očkovaní: tvorba protilátok, vedľajšie účinky i obavy ľudí
Bratislava, hotel Bratislava, Seberíniho ulica
Text
09.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach - otvorenie centra
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
Text, Zvuk
10.00 TK pri príležitosti otvorenia stavby Elektrická stanica Borský Svätý Jur
Za účasti podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka.
Borský Svätý Jur, elektrická stanica, stavenisko (48.626694 17.068472)
Text, Zvuk, Foto
10.00 Rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1
10.00 Osádzanie Kameňov zmiznutých (Stolpersteine) a TK OZ Antikomplex.sk pri príležitosti 10. výročia osádzania kameňov
Kamene pripomínajú a ctia pamiatky obetí holokaustu a nacistického režimu.
10.00 - TK a položenie Kameňa zmiznutých pre Emila Pásztora, Kúpeľná 3
10.30 - osádzanie kameňov pre Jozefa a Lea Frankla, Panská 6
10.45 - TK
Bratislava, Baudelaire bar, Panská 6
Foto
10.00 Celoslovenská spomienková tryzna Nezabudnutí susedia
10.00 h - rozozvučanie sirén a zvonov
10.01 h - minúta ticha
10.02 h - príhovor preživšieho, profesora MUDr. Pavla Traubnera
10.10 h - príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, čítanie mien obetí holokaustu, zapálenie sviečok, položenie
kamienkov, čítanie mien záchrancov, modlitba za zomretých - Kadiš
Martin, Židovský cintorín, pred Domom smútku, Sklabinská 3
10.00 Infoseminár k výzve Terra Incognita
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Informácie spojené s predkladaním žiadostí a požiadavky, ktoré treba pri príprave projektu splniť. Podujatie organizuje Krajská
organizácia pre cestovný ruch Košice Región Turizmus.
Michalovce
10.00 Brífing podpredsedu NR SR Gábora Grendela a predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa Jána Pálffyho
Téma: Podujatia organizované Národnou radou SR pri príležitosti 80. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu vtedajším slovenským
parlamentom. Jedným z podujatí bude otvorenie výstavy vo foyeri NR SR (9. septembra).
Bratislava, NR SR, foyer, Námestie A. Dubčeka 1
10.00 TK Odborového združenia KOVO
Téma: Pripravované verejné protestné aktivity OZ KOVO
Bratislava, centrála združenia, Miletičova 24
Text, Zvuk
10.40 Predseda vlády SR Eduard Heger sa stretne s predsedom parlamentu Švédskeho kráľovstva Andreasom Norlénom
Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, vstup médií na Úrad vlády SR je cez hlavný vchod z Námestia slobody
11.00 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Bratislava, NR SR, miestnosť č. 147a, Námestie A. Dubčeka 1
11.00 TK poslanca Národnej rady SR za hnutie OĽANO Györgyho Gyimesiho - národnostné komunity
Téma: Posilňujeme práva národnostných komunít
Bratislava, foyer NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
11.00 TK ministra vnútra SR Romana Mikulca
Téma: Vedenie Policajného zboru po odchode Petra Kovaříka.
Bratislava, MV SR, Pribinova 2
Text, Zvuk
13.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto, mestský úrad, veľká zasadačka, 1. poschodie, Námestie slobody 27
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.
Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík vystúpi v paneli o 15.00 h.
Bratislava, hotel Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3
Text
13.00 Slovenská asociácia cystickej fibrózy odovzdá Centru CF dva prístroje na diagnostiku a monitoring liečby cystickej fibrózy
Košice, UNLP, Centrum CF pre dospelých, Rastislavova ulica
Text, Foto
13.00 Podujatie Ministerstva dopravy a výstavby SR "Kam na vysokú školu - Študuj dopravu"
Vrútky, parkovisko pri železničnej stanici
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Text
13.00 Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera + príhovor
13.00 h - kladenie vencov
Bratislava, Rybné námestie
16.00 h - kladenie vencov
17.00 h - koncert Bruno Walter Chamber Orchestra
18.00 h - otvorenie výstavy malieb Felixa Nussbauma
Sereď, Múzeum holokaustu
Text, Zvuk
13.00 Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal bude diskutovať s generálnym riaditeľom ŠFRB Tomášom Lamprechtom
s generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania Tomášom Lamprechtom o aktuálnych témach a rozvoji v oblasti nájomného
bývania a bytovej politiky. Hovoriť budú taktiež o plánovanom EXPO v Dubaji, či o vysokorýchlostnej železničnej trati V4.
Link na livestream / FB udalosť: https://fb.me/e/3SBRNDXza
Text
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
Bratislava, kaviareň Adriana, budova Rosum, Bajkalská 19B
14.00 Spomienková slávnosť Martina Benku spojená s udeľovaním Ceny Martina Benku za roky 2019 a 2020
pri príležitosti 133. výročia narodenia umelca
Martin, Slovenské národné múzeum, Etnografické múzeum
Text
14.00 Webinár: Výsledky z prieskumu Skutočne zdravej školy o vzťahu detí základných a stredných škôl
k zdravému životnému štýlu a stravovaniu
Registrácia na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetaTmsonplpoTByap4YPHyr5APpJVfXyIVQZ_2CfHBagHpyg/viewform
14.00 39. schôdza Národnej rady SR
Poslanci na schôdzi žiadajú prerokovať: Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na
vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR (tlač 674).
Bratislava, rokovacia sála NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
Text, Zvuk
14.00 Brífing Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty UK - reforma národných parkov
Téma: Akademické inštitúcie podporujú reformu národných parkov
Bratislava, Úrad SAV, zasadačka č. 119, prízemie, Štefánikova 49
Text, Zvuk
15.00 TK divadla Nová scéna
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Téma: Premiéra pôvodného slovenského muzikálu Jánošík (16. a 17. septembra). Na TK budú informovať tvorcovia muzikálu.
Bratislava, divadlo, Štúdio Olympia, vchod z Kollárovho námestia
Text, Zvuk
15.30 Celoslovenské stretnutie vidieka - zhromaždenie na podporu vidieka a vidieckeho obyvateľstva
Organizuje Slovenská lesnícka komora.
Banská Bystrica, pri Pamätníku SNP
Text, Zvuk
16.00 TK galérie Átrium
Téma: Otvorenie výstavy 15 rokov galérie Átrium a prezentácia jubilejného katalógu. Na TK sa zúčastnia aj kurátori výstavy Peter
Popelka a Laco Cuper.
Prešov, galéria Átrium, Floriánova 4
18.30 Čítanie mien obetí holokaustu za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera
Podujatie bude aj online.
Bratislava, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská ulica
Foto
19.00 Slávnostné znovuotvorenie Strediska kultúry Vajnorská
Vystúpi Peter Nagy, The Pastels, Juraj Bača, Tamara Kramar...
Bratislava, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
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
19.00 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 na Slovensku - otvárací ceremoniál v hosťujúcom meste Spišské Podhradie
Téma: Dedičstvo pre všetkých
Spišské Podhradie, pred mestským úradom, Mariánske námestie
Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
kh lt
Autor: LT
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Vypočul som si epidemiologičku A. Bražinovú a úprimne, prišlo mi zle!
8. 9. 2021, 9:09, Zdroj: ferro.blog.pravda.sk
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Vypočul som si epidemiologičku A. Bražinovú a úprimne, prišlo mi zle!
Samozrejme, kde inde som si ju mohol vypočuť, ak nie v najcovidovofilskom médiu , akým SME.sk bezpochyby je!
Samozrejme, že sa jednalo o diskusiu na najvyššej „novinárskej“ úrovni denníka SME.sk a jej „novinárky“ Zuzany Kovačič Hanzelovej,
ktorá si samozrejme svojich hostí „neselektuje“ a vyberá si ich tak, aby bola vo výbere odborníkov, čo „najpluralitnejšia“!!!
K. Hanzelová si nezavolá do diskusnej relácie na tému C-19 napr. MUDr. Jána Lakotu, samostatného vedeckého pracovníka
Biomedicínskeho centra SAV a Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV Slovenskej republiky a prečo? Nuž to bude úplne
jasné z obsahu tohto môjho názorového článku.
Alebo napr. aj Doc. MUDr. Pavla Töröka, CSc. anestéziológa, univerzitného pedagóga pôsobiaceho na Klinike anestéziológie a
intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb v Košiciach.
Nie, Z. K. Hanzelová sa „demokraticky“ rozhodla, že dnes v dobe kedy „urputne“, umelo začína akási tretia vlna C-19, si do štúdia zavolá
a „tvrdo“ vyspovedá Doc. MUDr. Alexandru Bražinovú, PhD., MPH – zástupkyňu prednostky ústavu epidemiológie LF UK Bratislava a
jednu z najhlavnejších postáv nášho „Covidbira“, ktoré pôsobí pri Úrade „vlády“ SR od počiatku Covid „pandémie“ a ktorá i napriek tomu,
že ju ľud Slovenska nikdy v priamych voľbách nevolil, tak ona si dovolí svojimi odporúčaniami a Covid strašením riadiť ich životy
prostredníctvom dnešnej Covid apartheidnej Chuntovlády lebo, ako sa títo dnešní Covidchuntovládcovia neustále alibisticky vyjadrujú,
vyhovárajú, že oni konajú len to, čo povedia odborníci!
Tu je potrebné ešte zaradiť takého V. Krčméryho, P. Sabaku alebo napr. aj takého matematika R. Kollára…!
Ani neviem, kde mám začať lebo to, čo tieto dve dámy v predmetnom videu doslova Covid vystrájajú, je niečo neskutočné!
Nuž nezačnem úplne od začiatku, ale prehupnem sa zhruba do 9:00 minúty tohto videa, keď „novinárka“ Z.K. Hanzelová dáva A.
Bražinovej takúto svoju sugestívnu otázku – „Veľa sa hovorí o tom, že tá tretia vlna bude vlna nezaočkovaných (!) a aj hlavne kvôli tomu
čo hovoríte. Tak naozaj si má človek teraz predstaviť tú tretiu vlnu, ktorá sa už podľa všetkého začala už na Slovensku, tak že tí čo sú
nezaočkovaní, tak proste všetci sa nakazia v horizonte pár mesiacov a mnohí z nich zomrú?“
A Alexandra Bražinová bez akéhokoľvek rozmyslu okamžite odpovedá takto – „Áno, zhruba tak!“
Pýtam sa, čo toto má znamenať?! Čo je toto za vyjadrenie sa vraj naj odborníka na epidemiológiu?!
Nie je toto predovšetkým obzvlášť závažný trestný čin šírenia brutálne závažnej poplašnej správy?!
Aký dôkaz má A. Bražinová v rukách, keď sa takto jasne vyjadrí, že akási tretia vlna C-19 doslova a do písmena pozabíja drvivú väčšinu
nezaočkovaného slovenského ľudstva?!
Toto je niečo tak nehorázne, že podľa môjho názoru by A. Bražinová už k danej téme nemala nikdy verejne vystúpiť a okamžite by mala
opustiť aj „pandemický“ poradný zbor „vlády“ SR lebo, ak v takomto Covid „pandemickom“ poradnom zbore sedí viacero takých Covid
odborníkov, tak o mesiac budeme opäť všetci sedieť doma zavretí a to absolútne bezdôvodne, tak ako sme doma sedeli, úplne zdraví po
väčšiu časť tohto roka do leta 2021 a to sme tu mali vraj nebezpečnejší variant C-19, na počiatku to bol dokonca úplne nový a nepoznaný
C-19, nemali sme podľa týchto odborníkov žiadne liečivá, len ich akési R-O-R a o akejsi „zázračnej“ vakcíne vtedy svet ešte ani
nechyroval a ľudia začali zomierať vraj na C-19, až na jeseň, v zime a na jar rokov 21/22 nie výhradne preto, že Covid, ale podľa môjho
hlbokého presvedčenia preto lebo hlavne vplyvom takýchto odborníkov na boj s „pandémiou“ C-19 boli pozatvárané všetky ambulancie
prvého styku pacienta so svojim lekárom a následne im chudákom už nebolo pomoci!!!
Veľkú časť tohto rozhovoru preskočím lebo toto počúvať je naozaj na šľak trafenie, nie to ešte opisovať ako A. Bražinová len straší a
straší, ale nepredložila ani jednu relevantnú štúdiu, aby obhájila tieto svoje Covid strašenia, len o nich rozprávala v zmysle, že existuje
niekoľko takých štúdií a pod.!!!
Rázom sa prehupnem do zhruba 20:00 minúty, keď „novinárka“ od riešenia „boja“ proti C-19 „absolútne nezávislá“, kladie A. Bražinovej
takúto „chúlostivú“, opäť silne sugestívnu otázku – „Čo hovoríte na ten nápad niektorých osobností, aby do RTVS išli diskutovať
alternatívni vedci, hoci ja teda si myslím, že to takto asi nemáme nazývať a tak zjednodušene to tak nazvime, ako nejaká alternatíva. Vy
by ste šli do takejto diskusie?“
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A Alexandra Bražinová, ako „demokratka“ „prístupná“ na „pluralitu“ názorov odpovedá takto, pre mňa až diktátorsky – „Ja som už bola
oslovená a rovno som to odmietla “
Takže občan SR, čo ešte viac chceš (?), nie je toto dôkaz, že dnes sa o zdraví našich občanoch nediskutuje s nikým lebo jediní, ktorí
majú „recept“ a hlavne „pravdu“, ako občanov SR dostať z pazúrov „pandémie“ C-19, majú len takí, akou je tato pani???!!!
Teda len C-očkovanie a nič iné! C-nezaočkovaných izolovať, nič im nedovoliť, jednoducho preradiť a prehlásiť ich za ľudí tej
najspodnejšej kategórie???!!!
Niečo neslýchané a v demokratickej spoločnosti NEPRÍPUSTNÉ!!!
Z uvedenej odpovede A. Bražinovej mi jasne vyplýva, že A. Bražinová pôjde do diskusie len sama so sebou lebo jedine s kým dokáže
diskutovať je ona samotná a to hlavne preto lebo všetko čo povie, si aj hneď schváli, ako pravdu pravdúcu!!!
Ja sa ďalej tomuto diktátorskému, hrubo manipulatívnemu videu plného bezdôvodného strašenia už ďalej venovať nebudem, teda už z
neho citovať nebudem lebo sa mi doslova trasú ruky na klávesnici z toho, že takýto a jej podobní ľudia, už viac ako rok a pol riadia naše
životy! Nech sa páči, nech nám dávajú rôzne odporúčania, ako by sme sa mali prípadne správať, aby sme nebodaj neumreli na C-19, ale
nech nám to povinne nenariaďujú!!!
NEMAJÚ

NA

TO

ŽIADNE

PRÁVO!!!

(Kto

má

pevné

nervy,

tak

nech

sa

páči

–

https://video.sme.sk/c/22736087/epidemiologicka-brazinova-diskusiu-s-odbornikmi-proti-ockovaniu-som-odmietla.html
Volám veľmi nahlas – PREČ S TAKÝMITO DIKTÁTORSKÝMI ODBORNÍKMI!!!
A ako píšem v úvode tohto môjho názorového článku z vyššie uvedeného je zrejme, prečo sa Alexandra Bražinová neposadí do jedného
štúdia, do živej debaty napr. s Jánom Lakotom alebo s kolegom s UPJŠ Košice – Pavlom Törökom.
To by bola doslova blamáž pre Alexandru Bražinovú a medicínska hanba na niekoľko respiračných sezón, možno aj na STO!!!
Dôležitý záver:
Záver bude tiež citátový.
Otázka:
„…predsa aj vy hovoríte, že pri tej Delte sa to všetko skracuje, je to rýchlejšie. Tak má ešte zmysel, aby naozaj tých celých 14 dní bol
človek v karanténe?“
Odpoveď:
„Ešte nemáme ucelené dôkazy zo štúdií, kde teda Delta prebehla s tých krajín, ale naozaj všetko svedčí preto, že tá doba sa skracuje a
teda s najväčšou pravdepodobnosťou tá tretia vlna bude kratšia, ako napríklad bola druhá vlna, pretože to všetko prebehne rýchlejšie…“
Otázka:
„Je zaujímavé, že spolu s Deltou prišli aj iné príznaky. Už neplatí, že iba vysoká horúčka a kašeľ. Čiže čo má človek sledovať teraz?
Nádchu?“
Odpoveď:
„ Áno je to nádcha, bolesť hrdla . To sú také veľmi časté príznaky pri Delta variante, bolesť hlavy teda nádcha spojená so sekréciou z
nosa, čo nie je častý príznak je to čo doteraz nám práve pomáhalo odlíšiť Covid a to je strata chuti a čuchu…“
Áno aj toto je citát z predmetnej „pluralitnej“ diskusie, kde sa Z.K. Hanzelová pýta a A. Bražinová odpovedá.
Z poslednej odpovede A. Bražinovej, teraz neviem či sa mám hlasno smiať alebo horko zaplakať?!
Bražinová jasne povedala, že sa pri Delta variante vlastne jedná o doteraz „bežnú“ nádchu, „bežné“ nachladenie“
Áno, aj mi sme toť nedávno mali doma jedno nachladenie, nádchu, bola zvýšená teplota asi 37,5 o C a neutekali sme ihneď na AG
nebodaj PCR testy! Ani sme nevolali lekára, nebodaj sanitku! (jednalo sa o osobu 49 ročnú! C-nezaočkovanú! Už takmer C-19 kritická
kategória!)
Nie, celkom bez stresu, bez paniky to spravili tri paraleny, horúci čaj s medom (samozrejme nie naraz!) a ide sa ďalej!
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Ešte jednu vec si nemôžem a ani neodpustím. Je to toto:
„…je vysoko infekčné ochorenie, ktoré postihuje hlavne dýchacie ústrojenstvo. Vyvoláva ju vírus, a ten sa dokáže šíriť vzduchom.
Prebieha mierne, niekedy sa však vážne komplikuje. V najťažších prípadoch môže usmrtiť…, … je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie
dýchacieho ústrojenstva. Prebieha akútne, pričom môže mať miernu a nekomplikovanú formu alebo zhoršenú komplikáciami…., .. má
schopnosť meniť svoje antigénne vlastnosti, teda štruktúru. Tieto mutácie jej umožňujú, že človek nie je po prekonaní jedného typu
imúnny na druhý . Tento iný a zmutovaný typ sa môže líšiť v závažnosti a v celkovom priebehu ochorenia…, … Jej vírusy sa šíria
vzduchom, ako kvapôčková infekcia, ale aj prostredníctvom kontaminovaných predmetov. Na nich prežívajú v niektorých prípadoch aj 48
hodín…, … Závažnosti prenosu praje aj veľmi krátka inkubačná doba.
Uvádza sa, že od nakazenia po vypuknutie prvých príznakov môže prejsť 12 hodín až 3 dni. Pričom akútne vzplanutie ochorenia z
úplného zdravia nasledujú príznaky ako je slabosť, únava, bolesť hlavy, celého tela, svalov a kĺbov. Ale aj zvýšená telesná teplota či
kašeľ, kýchanie a tvorba hlienov.“
Vieš Slovač čoho je toto definícia? Áno, je to definícia a popis doteraz známej v mnohých prípadoch aj nebezpečnej chrípky!!! Dávam do
pozornosti

aj
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Bražinovej
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C-19!!!

–

https://zdravoteka.sk/choroby/chripka/
To znamená, že ak máme na počiatku tieto príznaky , nebolo by načim ihneď si aplikovať niektorí z doteraz známych liečiv na
prechladenie a chrípku, ako je mnou už vyššie spomínaný paralen alebo acylpyrín…?! A neutekať ihneď v takom stave na odberné
miesta AG resp. PCR testov?!
Nebolo by načim občanov SR ukľudniť a povedať im, že nech toto urobia (nasadiť liečivá, posteľ, teplý čaj a pod.!) a ak sa im stav
nezlepší do troch dní, tak až následne kontaktovať svojho všeobecného ambulantného lekára, tak ako sme to robili dlhé desaťročia, keď
sme mali príznaky, či už nachladenia alebo chrípky???!!!
Týmto v žiadnom prípade nezľahčujem akejkoľvek respiračné ochorenie, len chcem poukázať na to, že nie je nutné občanov takto strašiť,
ako to dnes robí A. Bražinová a spol, celá „vláda“ SR a jej koaličná chunta a všetky zapredanecké média!!!
A ešte aj toto Ti dávam do pozornosti Covidom vystrašená Slovač:
Nádcha je veľmi časté ochorenie horných ciest dýchacích, ktoré nie je vážne. Hoci, ani nádcha by sa nemala podceňovať. Ide o akútne
vírusové ochorenie, ktoré vyvoláva zápal. A ide o zápal sliznice nosovej dutiny, pričom sa prejavuje najmä opuchom tejto sliznice,
tvorbou hlienu a obmedzením priechodnosti nosa. To má za následok typické príznaky. Niekedy však môže nádcha vzniknúť aj na
podklade alergickej reakcie.
Ide o akútne vírusové ochorenie, ktoré vyvoláva zápal, a to sliznice nosovej dutiny, pričom sa prejavuje najmä opuchom, zvýšenou
tvorbou hlienu a obmedzením priechodnosti nosa.
Inkubačná doba nádchy je pomerne krátka a trvá 12 hodín až do 3 dní. Infekčná forma je aj pomerne ľahko nákazlivá. Dopomáha jej k
tomu fakt, že sa prenáša kvapôčkovou cestou, a teda kašľom, kýchaním ale aj priamym kontaktom. Ochorenie obvykle trvá 7 – 10 dní .
Celkovo existuje viac ako 70 rôznych druhov vírusov , ktoré môžu byť pôvodcom zápalu
Opuch sliznice zapríčiní sťažené dýchanie nosom a aj zmenu hlasu, Zvýšený výtok môže byť vodnatý, ale aj sfarbený a hustý, čiže
hnisavý. To je už príznakom infekcie. Opuch a zvýšená sekrécia spôsobia aj poruchu čuchu. Tá môže byť čiastočná ale aj úplná . Medzi
príznaky nádchy sa radí aj svrbenie v nose, kýchanie.
Prejavom zatekania je kašeľ. Infekcia sa takto môže rozšíriť aj do ostatných častí dýchacej sústavy. To môže spôsobiť bolesť hrdla alebo
svrbenie, či škriabanie. Sliznica hrdla je dôsledkom zápalu aj červená a opuchnutá. https://zdravoteka.sk/choroby/nadcha/
Takže Slovač, zbav sa Covid strachu, správaj sa obozretne, presne tak, ako si sa správala keď sme poznali „len“ „bežnú chrípku“ a
„bežné“ nachladenie – nádchu. Nestresuj, nepanikár, voľne dýchaj bez akýchkoľvek obmedzení (všade!) a hlavne never hneď všetkým
tým Covid strašeniam, ale zachovaj si zdravý rozum!!!
PERLIČKA – úplný záver!
Alexandra Bražinová bola dňa 16.3.2021 Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navrhnutá Vedeckej rade UPJŠ KE, Lekárskej
fakulty aby bola vymenovaná za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Epidemiológie a to, aj na základe
jej inauguračnej prednášky pod názvom „ Epidemiológia ako zdroj dôkazov pre rozhodovanie o zdraví populácie“ !!! –
https://www.upjs.sk/public/media/17805/Brazinova-sprava-IK-LF.pdf
Nuž k tomu už naozaj nemám žiaden komentár! Nech si každý občan SR o tomto urobí vlastný názor!
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Mne osobne je z toho všetkého naozaj ZLE!!!
https://orsr.sk/vypis.asp?ID=169817&SID=2&P=1
Autor: ferro
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Štartuje 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET
Tlačové správy
8.9.2021
0
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) už 24-krát spúšťa krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), na
ktoré srdečne pozýva žiakov so svojimi vedátorskými projektami.
Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska môžu svoje vedátorské projekty prihlasovať do 6. októbra
2021. Môžu tak urobiť so svojimi projektami v rámci jedenástich kategórií - Biológia, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo,
Chémia, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo a
Spoločenské vedy.
Žiaci prezentujú projekt formou postera odbornej hodnotiacej komisii individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Tí najúspešnejší z
krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 8. do 14. novembra
2021.
Termíny a miesta konania prezenčných krajských kôl FVAT AMAVET:
Nitriansky kraj: 15.10.2021, Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra
Trenčiansky kraj: 15.10.2021, Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske
Banskobystrický kraj: 15.10.2021, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Bratislavský a Trnavský kraj: 21.10.2021, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava
Žilinský kraj: 21.10.2021, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1 (rektorát), Žilina
Košický a Prešovský kraj: 22.10.2021, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice
Formu realizácie súťaže prispôsobia organizátori z Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) aktuálnym podmienkam COVID
automatu a budú o nej informovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk .
Ako informoval výkonný riaditeľ súťaže Dávid Richter, „Krajské kolá súťaže pripravujeme s ohľadom na podmienky, no najmä bezpečnosť
všetkých zúčastnených. Keďže na podujatiach dochádza k miešaniu žiakov z rôznych škôl, rozhodli sme sa pre režim OTP: očkovaní,
testovaní, po prekonaní COVID-19. Verím, že sa mladí vedátori v regiónoch budú môcť konečne stretnúť a aspoň čiastočne si vynahradiť
všetky online podujatia, ktoré sme im doteraz v AMAVET-e prinášali. O podmienkach a forme podujatí budeme informovať všetkých
prihlásených vedátorov na základe vývoja v ďalších týždňoch.“
Podrobné informácie o krajských kolách a registrácia sú dostupné na www.festivalvedy.sk .
Autor: Ján Nemec
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