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Neobjavená planéta  
  10. 10. 2021, 19:55, Relácia: Televízne noviny, Stanica: Markíza, Vydavateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol.

s.r.o., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
GRP: 7,50 OTS: 0,08 AVE: 41999 Eur 

Patrik Švajda, moderátor:

Ak ju objavia, prepíšu učebnice.

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka:

Podľa niektorých vedcov sme o krok bližšie k objaveniu deviatej planéty našej slnečnej sústavy.

Patrik Švajda, moderátor:

Ak existuje bude omnoho bližšie ako sme si mysleli.

Jozef Demeter, redaktor:

O tom, že je v našej slnečnej sústave ešte jedna veľká planéta sa špekuluje už desaťročia. V posledných rokoch však tieto teórie silnejú.
Vedci sú zmätení z niektorých vesmírnych telies za Neptúnom. Ich dráhy jednoducho nesedia a správajú sa tak akoby ich ovplyvňovala
gravitácia nejakého obrovského objektu.

Štefan Parimucha, astrofyzik UPJŠ v Košiciach:

Posledný výskum, ktorý bol publikovaný pred pár dňami odhalil 460 nových telies, ktoré sa tam nachádzajú a z nich niekoľko má dráhy,
ktoré sú dalo by sa povedať veľmi excentrické.

Jozef Demeter, redaktor:

V inom výskume sa zamerali na ďalších 11 takýchto objektov a vyšli im zaujímavé čísla.

Pavol Bobík, astrofyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV:

Pravdepodobnosť, že tieto anomálie v orbitoch sú spôsobené deviatou planétou je 99,6 %.

Štefan Parimucha, astrofyzik UPJŠ v Košiciach:

Určite tam budú nejakú štatistické vplyvy spôsobené chybou merania, vplyvy ostatných telies, ktoré tam sú a zrejme tam bude aj to
ďalšie teleso. Je celkom možné, že tá deviata planéta existuje.

Jozef Demeter, redaktor:

Vedci doteraz odhadovali, že deviata planéta by okolo Slnka mohla obiehať raz za 18 000 rokov. Podľa nových štúdií je však omnoho
bližšie.

Pavol Bobík, astrofyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV:

Tých 7 400 rokov má obežnú dráhu a tiež im vyšlo, že je to objekt, ktorý je šesťkrát ťažší ako Zem, takže to buď bude nejaká super veľká
kamenná Zem alebo nejaký menší Neptún.

Štefan Parimucha, astrofyzik UPJŠ v Košiciach:

Je to na pomery vesmíru veľmi malé teleso a je ďaleko od Slnka, čiže je veľmi tmavé, odráža veľmi málo slnečného svetla.

Jozef Demeter, redaktor:

Navyše sa zdá, že sa ukrýva vo svetle hviezd a nájsť ju preto nie je jednoduché. Vedci sa však zhodujú na tom, že ak existuje čoskoro ju
objavíme. Už o dva roky začnú fungovať nové špičkové teleskopy.

Štefan Parimucha, astrofyzik UPJŠ v Košiciach:

Ktoré budú mať omnoho väčší výkon v prehľadávaní celej oblohy.

Pavol Bobík, astrofyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV:
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Vyzerá to so zlepšujúcou sa technikou veľmi nádejne.

Štefan Parimucha, astrofyzik UPJŠ v Košiciach:

Určite by to prepísalo učebnice astronómie minimálne.

Jozef Demeter, redaktor:

Jozef Demeter, Televízia Markíza
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Správy  
  10. 10. 2021, 15:00, Relácia: Správy, Stanica: TA3, Vydavateľ: C.E.N., s.r.o., Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
GRP: 0,31 OTS: 0,00 AVE: 10353 Eur 

[strojový prepis] … široké. Na od materiálovej fyziky sa presuňme k teoretickej fyzike o kvantovej fyzike. Kto je ďalším nominantom a
ďalším nominantom? Máme Martinák mýtov, ktoré kvantovým fyzikom na ústave fyzikálnych vied univerzity Pavla Jozefa Šafárika v…

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/595920439/619d513058c86b91294d?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzY1MjEyNTIsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NTk1OTIwNDM5LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.jLi2UgEImjna4SHnhBIaJHpm2pGtGLwkPhu6jJjxsnI


Monitora s. r. o. | monitora.sk 6

Na výpadok Facebooku sme reagovali ako na výpadok elektriny, vraví psychologička  
  9. 10. 2021, Zdroj: Denník SME, Strana: 15, Vydavateľ: Petit Press, Autor: Lenka Haniková, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vytlačených: 26 767 ks GRP: 5,25 OTS: 0,05 AVE: 2095 Eur 

Sociálne siete Facebook, Messenger či Instagram mali v pondelok najdlhší výpadok v histórii. Počas šiestich hodín ich nefunkčnosti
zaznamenala rekordnú návštevnosť sociálna sieť Twitter, kde Facebook svoj výpadok nahlásil. Twitter humorne privítal ľudí slovami
„vitajte doslova všetci“. Výpadok Facebooku okrem potreby väčšej konkurencie na technologickom trhu ukázal aj ľudskú zraniteľnosť a to,
ako sme zvyknutí, že jednoduchým klikom na ikonku v mobile máme hneď k dispozícii fotografie, správy či príspevky od svojich známych.
Podľa psychologičky Lenky Abrinkovej z I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach v úvode výpadku sietí mohli ľudia cítiť šok, prekvapenie až podozrievavosť.

Čo počas viac ako šesťhodinového výpadku prežívali ľudia, ktorí sú zvyknutí permanentne využívať sociálne siete?

- Tie emócie sa môžu rôzniť. Pre niektorých to mohla byť vo výsledku pozitívna emócia – zistili, že čas plynie pomalšie, že je fajn byť sám
so sebou. Mohli sa pustiť do vecí, ktoré dlho odkladali, necítili tlak, že musia všetko sledovať a byť v obraze, pretože sa to objektívne
nedalo. Avšak niektorí ľudia, naopak, mohli cítiť nepríjemné emócie – v úvode to mohli byť pocity šoku, prekvapenia až podozrievavosti
zo straty kontroly nad svojím „účtom“. Pocity straty kontaktu, sociálnej izolácie, prázdnoty, neistoty alebo nervozity, že zrazu neviem, čo
mám robiť alebo čo sa bude diať ďalej. Mohol byť prítomný aj hnev na nefunkčné aplikácie a neschopnosť odborníkov dať to do poriadku.

V niektorých domácnostiach je pravdepodobné, že sa ľudia medzi sebou rozprávajú menej, viac času trávia „prilepení" k telefónu,
sledujú, čo sa deje na sociálnych sieťach, píšu si s rôznymi ľuďmi...

- Ak je pre nich prirodzené doma veľa nekomunikovať a nezdieľať medzi sebou svoje pocity, tak je pravdepodobné, že počas výpadku
nedošlo u takýchto ľudí k obratu o 180 stupňov s tým, že budeme sa teraz šesť hodín rozprávať a doháňať, čo sme zameškali. Skôr mohli
voliť náhradné samotárskejšie aktivity – pustiť si televíziu, čítať, surfovať po iných stránkach na internete, hrať hry a podobne. Avšak
mohlo dôjsť k uvedomeniu si, ako vlastne doma fungujeme a či sa nám toto naše fungovanie páči. Alebo by sme spolunažívanie možno
chceli mať aj trochu inak – smerom k častejšiemu vzájomnému kontaktu.

Môžeme považovať sociálne siete aj za akýsi únik od reálneho života, ktorý v pondelok na niekoľko hodín jednoducho nebol možný?

- Úplne by som nesúhlasila, že sociálne siete sú únik od reálneho sveta, najmä v tomto pandemickom období. Je to proste nástroj
kontaktu s druhými ako každý iný. Ak ho rozumne používate, bude vám dobre slúžiť, ak ho rozumne nepoužívate, môže vám škodiť.

Ktoré skupiny ľudí sú v tomto prípade náchylnejšie na negatívne emócie, keď nemajú odrazu sociálne siete k dispozícii?

- Myslím si, že to závisí od konkrétneho človeka a konkrétnej situácie a nie od veku a od diagnózy. Deti vedia rýchlo prepnúť do inej
zmysluplnej aktivity, ktorú mu ako náhradu rodičia môžu ponúknuť, a prispôsobiť sa aktuálnej situácii.

Niektorí ľudia v mojom okolí na výpadok reagovali tak, že mi písali SMS, či mám správu na Messengeri a či mi to funguje alebo majú
problém len oni.

- Pocity prekvapenia, že niečo, čo denno-denne používam a čo mi slúži dobre, vyvolali prirodzenú reakciu zvedavosti, či to, čo sa deje
mne, sa deje aj ostatným. Keď vám vypadne elektrina v byte, idete sa pozrieť na chodbu alebo zaklopete susedom, či to majú podobne
ako vy alebo je chyba len u vás. Získavate tým informáciu, ako a či je vo vašich rukách danú situáciu riešiť, a podľa toho následne
konáte. Takisto získavate pocit istoty a znižuje sa vám napätie a úzkosť z neočakávanej a neznámej situácie.

Čo by ste poradili ľuďom, ktorí sú zvyknutí na permanentné využívanie sociálnych sietí, v takomto prípade robiť, na čo sa zamerať?

- Odporúčam, aby ľudia vnímali takýto výpadok ako príležitosť na rozhliadnutie sa okolo seba, na zastavenie sa v uponáhľanej dobe, na
oddych alebo ako možnosť dohnať voľnočasové aktivity, koníčky, nedočítané knihy alebo seriály. Takisto je to aj dobrý tréning trpezlivosti
najmä v tejto dobe, keď sme zvyknutí získať všetko, čo chceme, jedným klikom.

Odporúčam takisto mať nainštalované viaceré aplikácie, cez ktoré viete komunikovať s ľuďmi cez internet, na trhu ich je momentálne
veľa. Netreba zabúdať, že došlo len k výpadku určitých sociálnych sietí, takže možnosť komunikovať cez esemesky alebo telefonicky tu
stále je.

V prípadoch výpadku takisto odporúčam čítať relevantné spravodajské zdroje, ktoré ľuďom poskytnú detailnejšie informácie aj ohľadom
takejto situácie.

Psychologička Lenka Abrinková si nemyslí, že v čase pandémie sú sociálne siete únikom z reality.

ZDROJ: ARCHÍV LENKA ABRINKOVÁ
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Dendrologický chodník v Botanickej záhrade v Košiciach  
  8. 10. 2021, 13:06, Zdroj: reginavychod.rtvs.sk , Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 280.8 tis. GRP: 6,24 OTS: 0,06 AVE: 893 Eur 

08. 10. 2021 13:06 | Aktuálne na východe

Facebook Instagram

Košická Botanická záhrada UPJŠ má novú atrakciu. Je ňou dendrologický náučný chodník, ktorý je inovatívnou formou edukácie. Dáva
si za cieľ budovať – predovšetkým u mladšej generácie – vzťah k prírode a životnému prostrediu. Návštevníci sa po tomto chodníku
dostanú aj do menej navštevovaných častí 30-hektárového areálu a zaujímavý je aj tým, že kreatívne prepája vzdelávanie s relaxom v
príjemnom prostredí botanickej záhrady. Na jeho výstavbu aj spôsob financovania sa Tonka Dešková opýtala riaditeľa košickej
Botanickej záhrady Pavla Mártonfiho:

dendrologicky_chodnik_vBZ1;des Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nový dendrologický náučný chodník v košickej Botanickej záhrade predstavuje na takmer dvojkilometrovej trase 80 botanických druhov
alebo kultivarov drevín, 47 z nich je cudzokrajných. Na jeho trase návštevníci – okrem interaktívnych edukačných tabúľ – nájdu aj
exteriérové fitness zostavy a mobiliár pre deti. Tonka Dešková sa po chodníku prešla s botanikom Martinom Pizňakom:

dendrologicky_chodnik_vBZ2;des Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??
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Jazykové okienko: trpezlivo trpieť  
  8. 10. 2021, 13:15, Zdroj: reginavychod.rtvs.sk , Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 280.8 tis. GRP: 6,24 OTS: 0,06 AVE: 366 Eur 

O tom, ako správe používať slová trpezlivo a trpieť, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských
filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

JO_trpezlivo_trpiet;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??
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Patrik Fotta

Reportér

Pochádza z Košíc, kde zároveň študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ. Od roku 2014 pôsobil ako športový redaktor v denníku Korzár. V
roku 2020 sa stal členom Košickej športovej akadémie. Píše predovšetkým o hokeji, hádzanej, basketbale, či atletike. Ako reportér sa
zúčastnil na MS v hokeji 2019 a šesťkrát na Medzinárodnom maratóne mieru. Aktívne sa venuje futbalu a tenisu.
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Kraj by mosty aj obnovoval, no nemá za čo, vraví župan. A z výzvy dostanú len drobné  
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Na najhoršie úseky treba 700 miliónov.

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä
na východnom Slovensku.

Opraviť musíme 150 mostov, ale eurofondy stačia len na dva, kritizuje Trnka Tak dopadol most pri Kysaku. Zavreli ho a samovoľne sa
zrútil. (zdroj: TASR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Štát dáva župám možnosť uchádzať sa o európske finančné zdroje a pokryť nimi rekonštrukcie mostov.

Tie sú v katastrofálnom stave, hlavne na východnom Slovensku.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) Slovenskej republiky nedávno po svojej kontrole skonštatoval, že terajší systém opravy mostov je
nastavený neúčinne.

V správe z kontroly kladie NKÚ dôraz na nedostatočné financovanie, ktoré si musia župy riešiť z vlastných zdrojov, úverov a prípadných
výziev z operačných programov Európskej únie.

Viac sa téme venoval Kristián Sabo.

Očkovanie na východe sa nehýbe. Príde zlom, očakávajú analytici Analytici očakávajú, že plniace sa nemocnice v ďalších dňoch
presvedčia ľudí, aby sa nechali očkovať. (zdroj: TASR/AP)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Záujem sa neznižuje ani nezvyšuje. Taký je aktuálny obraz o očkovaní zhruba od polovice augusta až do
dnešných dní.

Krivka očkovania sa od jarných mesiacov výrazne prepadla.

Pre porovnanie, zatiaľ čo v polovici mája na prvú dávku vakcíny čakalo približne 215-tisíc ľudí, v polovici septembra to bolo už len 3 672
ľudí.

Ako vyzerá aktuálny stav zaočkovanosti na východe a čo si o tom myslia analytici či vedec Pavol Čekan, sa dočítate v článku Lenky
Hanikovej.

Po zdravotníkoch počas očkovania pokrikovali antivaxeri. Polícia ich začala strážiť Pracovníci mobilných očkovacích centier budú
chránení. (zdroj: FB/KSK)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Polícia už chráni zdravotníkov pri mobilných očkovacích miestach.

Dôvodom sú ataky na zdravotnícky personál a antivaxerské postoje. Policajti im majú zabrániť a zabezpečiť nerušený priebeh vakcinácie.

Rezort vnútra prichádza s týmto opatrením po tom, ako napríklad antivaxeri protestovali pred bytom infektológa Pavla Jarčušku.

Ako to bude v praxi vyzerať v Košickom aj Prešovskom kraji a aký trest útočníkom hrozí, zisťoval Kristián Sabo.

Na kolaps Facebooku sme reagovali ako na výpadok elektriny, vraví psychologička Psychologička Lenka Abrinková si nemyslí, že v čase
pandémie sú sociálne siete únikom z reality. (zdroj: Archív L. A.)

Sociálne siete Facebook, Messenger či Instagram mali v pondelok najdlhší výpadok v histórii.

Ich šesťhodinový výpadok okrem potreby väčšej konkurencie na technologickom trhu ukázal aj ľudskú zraniteľnosť.

Lenka Haniková sa pýtala psychologičky Lenky Abrinkovej z I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako tento výpadok sietí prežívali tí, ktorí sú zvyknutí používať sociálne siete
denno-denne.

Má vyše sto ton, motor pre ponorky a volali ho bubny tajgy. Rušeň Sergej je rarita Rušeň Sergej v plnej paráde. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Upiekli mu tortu, zapálili na nej sviečku. Rušeň Sergej oslávil polstoročnicu.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/591368460/44576b0637da5f6c7113?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzY1MjEyNTIsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NTkxMzY4NDYwLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.e_jxDtoUHwPrAhBHZOiSoSjkhBj8bqDsCDwLTmAAR58
https://korzar.sme.sk/c/22758800/kraj-by-mosty-aj-obnovoval-no-nema-za-co-vravi-zupan-a-z-vyzvy-dostanu-len-drobne.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 12

Keď ho pred vyše šiestimi rokmi priviezli do humenského rušňového depa, bol v dezolátnom stave a ani zďaleka nepripomínal výkonný
stroj, ktorý takmer tridsať rokov ťahal po našich koľajniciach vozne.

Dnes je z neho výstavný kus.

Na časy jeho najväčšej slávy i drinu, ktorú bolo treba na nepojazdnom kuse odpracovať, zaspomínala Jana Otriová.

Bardejov už mal byť čierny, je medzi najhoršími okresmi. Ostáva bordový V rizikovej kategórii 50 plus v okrese Bardejov nakazených
pribúda pomalšie. (zdroj: Ilustračné - TASR)

BARDEJOV. V Bardejovskom okrese, ktorý bol medzi prvými na východe v bordovej farbe, je stále zlá situácia a pozitívnych prípadov
pribúda.

Regionálni hygienici evidovali začiatkom mesiaca takmer 450 aktívnych prípadov ochorenia covid-19. Minulý týždeň tam nákaza narástla
o 57 percent v porovnaní s predošlým týždňom.

„Počet testovaných nás zaraďuje medzi najhoršie okresy,“ hovorí regionálna hygienička Ivana Klobušovská.

Bardejovský okres tak mal byť podľa dát a pre rýchle šírenie vírusu medzi mladými ľuďmi preradený do čiernej farby.

Prečo sa tak zatiaľ nestalo, sa pýtala Lenka Haniková.

Remišová chce od Polačeka ospravedlnenie za spílenie jej bilbordu Tak vyzeral sporný bilbord tesne pred odstránením. (zdroj:
Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Pred týždňom v piatok sa na seba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) a
primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) usmievali a podávali si ruky.

O sedem dní neskôr sú vzťahy medzi líderkou vládnej strany a prvým mužom Košíc menej priateľské.

Dôvodom je štvrtkové odstraňovanie prvých nelegálnych bilbordov v meste, ktoré má prekvapivú dohru.

Po odpovediach na to, či bol, alebo nebol bilbord s reklamou strany Za ľudí legálny a čo na o hovoria zainteresované subjekty, pátrala
Jana Ogurčáková.

Pokúšal sa uhasiť chatu, zranil sa Zásah hasičov pri požiari chaty v Čani. (zdroj: HaZZ)

ČAŇA. Chata na Záhradnej ulici v obci Čaňa v okrese Košice-okolie začala horieť v piatok predpoludním. V priebehu niekoľkých minút
bola celá v plameňoch.

Vyrazili k nej všetky zložky integrovaného záchranného systému

Požiaru sa bližšie venoval Kristián Sabo.

Ďalšie správy Zlodej chcel pred políciou ujsť, po pár metroch ho dobehli. (zdroj: FB Polícia SR - Košický kraj)

Rumun pílil nadránom katalyzátor z auta, prišla si po neho polícia. V Košiciach je podobných prípadov viac

Čech vykradol herňu v Snine, vzal celú dennú tržbu. Vošiel cez nezamknuté dvere

Polovica infikovaných je z východu, Prešovský kraj ďalej rastie. Covid má 15 obetí

V Humennom už očkovať z ulice nebudú, opätovne otvoria očkovacie centrum

Humenné bude bordové. Zatvorí plaváreň, kultúrne podujatia presunie na iný termín

Šport Novým sponzorom FC Košice bude silná maďarská spoločnosť. (zdroj: FC Košice)

Košice predstavili zvučného zahraničného sponzora. Známy je aj zo sveta F1. Otvára nám to nové možnosti, vraví prezident klubu

Volejbalistov Prešova rozčúlila dotácia hokejistom. Nech je to spravodlivé, tvrdia

Naturalizácia Osetíncov? Takú bilanciu sme nemali ani za Československa

https://monitora.sk/
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Recept na dnes Špagety s krevetami a cesnakom. Vyskúšajte aj menej obvyklé mäso. Recept nájdete po kliknutí na fotografiu. (zdroj:
pexels.com)

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .

Autor: Daniela Marcinová

https://monitora.sk/
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tlačová správa

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award vstúpilo do svojho tretieho ročníka a verejnosti prináša možnosť hlasovať v Cene
verejnosti. Jedného z hlasujúcich navyše čaká špeciálna výhra, pobyt na Lomnickom štíte spojený s gastronomickým zážitkom a
prehliadkou astronomického observatória. Hlasovanie je dostupné na adrese cenaverejnosti.sk.

ESET Science Award je ocenenie výnimočných vedcov, ktoré už po tretí krát vyhlási laureátov v kategórii Výnimočná osobnosť
slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolsky pedagóg. Práve v hlavnej kategórii Výnimočná
osobnosť slovenskej vedy dáva verejnosti možnosť vybrať svojho vedeckého favorita. Hlasovať je možné až do 16. októbra (do poludnia
12:00 hod) na stránke www.cenaverejnosti.sk .

„Zapojením verejnosti do hlasovania sa snažíme o to, aby sa aj tí, čo sa bežne o vedu nezaujímajú, zoznámili s výnimočnými vedcami a
vedkyňami. V minulých ročníkoch sa do ankety zapojili tisíce ľudí, ktorí si prečítali o práci našej vedeckej špičky," vysvetľuje rolu Ceny
verejnosti Richard Marko, CEO spoločnosti ESET.

Hlasujúci majú navyše šancu vyhrať výnimočnú cenu, ktorou je pobyt na Lomnickom štíte pre dve osoby spojený s gastronomickým
zážitkom a súkromnou prehliadkou astronomického observatória.

Hlasovanie verejnosti je doplnkom k vyhláseniu laureáta hlavnej kategórie, ktorého na základe náročných kritérií vyberie medzinárodná
komisia. Tej už druhý rok predsedá držiteľ Nobelovej ceny, legendárny astrofyzik a popredný odborník na gravitačnú fyziku, profesor Kip
Thorne, ktorý sa osobne zúčastní aj slávnostného odovzdávania cien. Spolu s ním budú o laureátoch rozhodovať ďalší medzinárodne
uznávaní vedci – biologička Fiona Watt, chemička a filantropka Hana Dvořáková, profesor anorganickej chémie Ralf Riedel a profesor
matematiky Tibor Krisztin.

Partnerom Ceny verejnosti 2021 je RTVS, ktorá slávnostný galavečer vyhlásenia laureátov všetkých troch kategórií, ako aj víťaza tohto
ročníka Ceny verejnosti, naživo odvysiela v sobotu 16. októbra o 20:30 na Dvojke.

Hlasovanie prebieha v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy:

Imrich Barák – pôsobí na Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa mikrobiálnej genetike a
špecificky bunkovému deleniu, sporulácii a bunkovej smrti.

Ján Dusza – pôsobí na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Venuje sa výskumu progresívnych
keramických materiálov.

Martin Gmitra – pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je expertom na teóriu funkcionálu
hustoty a venuje sa štúdiu elektrónovej štruktúry atomárne tenkých materiálov.

Katarína Mikušová – pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa výskumu tuberkulózy a špecificky
bunkovému obalu mykobaktérie, ktorý slúži ako ochranná vrstva Kochovho bacilu.

Jozef Ukropec – pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa výskumu v oblasti intergratívnej
fyziológie cvičenia v kontexte chronických ochorení. Špecificky sa zaoberá mechanizmami adaptačnej odpovede organizmu na cvičenie a
tvorbou tepla v hnedom tukovom tkanive, ktoré majú potenciál v prevencii a liečbe chronických ochorení u človeka.

Viac informácií nájdete na webe www.esetscienceaward.sk

Autor: tlačová správa
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Na výpadok Facebooku sme reagovali ako na výpadok elektriny, vraví psychologička  
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Vidí dobrý tréning i šancu zamyslieť sa.

Sociálne siete Facebook, Messenger či Instagram mali v pondelok najdlhší výpadok v histórii. Počas šiestich hodín ich nefunkčnosti
zaznamenala rekordnú návštevnosť sociálna sieť Twitter, kde Facebook svoj výpadok nahlásil. Twitter humorne privítal ľudí slovami
„vitajte doslova všetci“.

Výpadok Facebooku okrem potreby väčšej konkurencie na technologickom trhu ukázal aj ľudskú zraniteľnosť a to, ako sme zvyknutí, že
jednoduchým klikom na ikonku v mobile máme hneď k dispozícii fotografie, správy či príspevky od svojich známych.

Podľa psychologičky Lenky Abrinkovej z I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach v úvode výpadku sietí mohli ľudia cítiť šok, prekvapenie až podozrievavosť.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokSociálne siete spôsobujú, že mnohí dospelí sa správajú ako deti, vraví odborníčka Čítajte

Čo počas viac ako šesťhodinového výpadku prežívali ľudia, ktorí sú zvyknutí permanentne využívať sociálne siete?

((piano))

- Tie emócie sa môžu rôzniť. Pre niektorých to mohla byť vo výsledku pozitívna emócia – zistili, že čas plynie pomalšie, že je fajn byť sám
so sebou. Mohli sa pustiť do vecí, ktoré dlho odkladali, necítili tlak, že musia všetko sledovať a byť v obraze, pretože sa to objektívne
nedalo. Avšak niektorí ľudia, naopak, mohli cítiť nepríjemné emócie – v úvode to mohli byť pocity šoku, prekvapenia až podozrievavosti
zo straty kontroly nad svojím „účtom“. Pocity straty kontaktu, sociálnej izolácie, prázdnoty, neistoty alebo nervozity, že zrazu neviem, čo
mám robiť alebo čo sa bude diať ďalej. Mohol byť prítomný aj hnev na nefunkčné aplikácie a neschopnosť odborníkov dať to do poriadku.

V niektorých domácnostiach je pravdepodobné, že sa ľudia medzi sebou rozprávajú menej, viac času trávia „prilepení" k telefónu,
sledujú, čo sa deje na sociálnych sieťach, píšu si s rôznymi ľuďmi...

- Ak je pre nich prirodzené doma veľa nekomunikovať a nezdieľať medzi sebou svoje pocity, tak je pravdepodobné, že počas výpadku
nedošlo u takýchto ľudí k obratu o 180 stupňov s tým, že budeme sa teraz šesť hodín rozprávať a doháňať, čo sme zameškali. Skôr mohli
voliť náhradné samotárskejšie aktivity – pustiť si televíziu, čítať, surfovať po iných stránkach na internete, hrať hry a podobne. Avšak
mohlo dôjsť k uvedomeniu si, ako vlastne doma fungujeme a či sa nám toto naše fungovanie páči. Alebo by sme spolunažívanie možno
chceli mať aj trochu inak – smerom k častejšiemu vzájomnému kontaktu.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokFacebook a Instagram mali globálny výpadok, poznáme príčinu Čítajte

Môžeme považovať sociálne siete aj za akýsi únik od reálneho života, ktorý v pondelok na niekoľko hodín jednoducho nebol možný?

- Úplne by som nesúhlasila, že sociálne siete sú únik od reálneho sveta, najmä v tomto pandemickom období. Je to proste nástroj
kontaktu s druhými ako každý iný. Ak ho rozumne používate, bude vám dobre slúžiť, ak ho rozumne nepoužívate, môže vám škodiť.

Ktoré skupiny ľudí sú v tomto prípade náchylnejšie na negatívne emócie, keď nemajú odrazu sociálne siete k dispozícii?

- Myslím si, že to závisí od konkrétneho človeka a konkrétnej situácie a nie od veku a od diagnózy. Deti vedia rýchlo prepnúť do inej
zmysluplnej aktivity, ktorú mu ako náhradu rodičia môžu ponúknuť, a prispôsobiť sa aktuálnej situácii.

Niektorí ľudia v mojom okolí na výpadok reagovali tak, že mi písali SMS, či mám správu na Messengeri a či mi to funguje alebo majú
problém len oni.

- Pocity prekvapenia, že niečo, čo denno-denne používam a čo mi slúži dobre, vyvolali prirodzenú reakciu zvedavosti, či to, čo sa deje
mne, sa deje aj ostatným. Keď vám vypadne elektrina v byte, idete sa pozrieť na chodbu alebo zaklopete susedom, či to majú podobne
ako vy alebo je chyba len u vás. Získavate tým informáciu, ako a či je vo vašich rukách danú situáciu riešiť, a podľa toho následne
konáte. Takisto získavate pocit istoty a znižuje sa vám napätie a úzkosť z neočakávanej a neznámej situácie.

Čo by ste poradili ľuďom, ktorí sú zvyknutí na permanentné využívanie sociálnych sietí, v takomto prípade robiť, na čo sa zamerať?

- Odporúčam, aby ľudia vnímali takýto výpadok ako príležitosť na rozhliadnutie sa okolo seba, na zastavenie sa v uponáhľanej dobe, na
oddych alebo ako možnosť dohnať voľnočasové aktivity, koníčky, nedočítané knihy alebo seriály. Takisto je to aj dobrý tréning trpezlivosti
najmä v tejto dobe, keď sme zvyknutí získať všetko, čo chceme, jedným klikom.
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Odporúčam takisto mať nainštalované viaceré aplikácie, cez ktoré viete komunikovať s ľuďmi cez internet, na trhu ich je momentálne
veľa. Netreba zabúdať, že došlo len k výpadku určitých sociálnych sietí, takže možnosť komunikovať cez esemesky alebo telefonicky tu
stále je.

V prípadoch výpadku takisto odporúčam čítať relevantné spravodajské zdroje, ktoré ľuďom poskytnú detailnejšie informácie aj ohľadom
takejto situácie.

Autor: Lenka Haniková

https://monitora.sk/
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Hlasujte za výnimočných vedcov v Cene verejnosti ocenenia ESET Science Award a vyhrajte pobyt na Lomnickom
štíte  

  10. 10. 2021, 9:45, Zdroj: touchit.sk , Vydavateľ: touchIT, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové
slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 21.9 tis. GRP: 0,49 OTS: 0,00 AVE: 522 Eur 

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award vstúpilo do svojho tretieho ročníka a verejnosti prináša možnosť hlasovať v Cene
verejnosti. Jedného z hlasujúcich navyše čaká špeciálna výhra, pobyt na Lomnickom štíte spojený s gastronomickým zážitkom a
prehliadkou astronomického observatória. Hlasovanie je dostupné na adrese cenaverejnosti.sk.

ESET Science Award je ocenenie výnimočných vedcov, ktoré už po tretí krát vyhlási laureátov v kategórii Výnimočná osobnosť
slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolsky pedagóg. Práve v hlavnej kategórii Výnimočná
osobnosť slovenskej vedy dáva verejnosti možnosť vybrať svojho vedeckého favorita. Hlasovať je možné až do 16. októbra (do poludnia
12:00 hod) na stránke www.cenaverejnosti.sk.

„Zapojením verejnosti do hlasovania sa snažíme o to, aby sa aj tí, čo sa bežne o vedu nezaujímajú, zoznámili s výnimočnými vedcami a
vedkyňami. V minulých ročníkoch sa do ankety zapojili tisíce ľudí, ktorí si prečítali o práci našej vedeckej špičky,“ vysvetľuje rolu Ceny
verejnosti Richard Marko, CEO spoločnosti ESET.

Hlasujúci majú navyše šancu vyhrať výnimočnú cenu, ktorou je pobyt na Lomnickom štíte pre dve osoby spojený s gastronomickým
zážitkom a súkromnou prehliadkou astronomického observatória.

Hlasovanie verejnosti je doplnkom k vyhláseniu laureáta hlavnej kategórie, ktorého na základe náročných kritérií vyberie medzinárodná
komisia. Tej už druhý rok predsedá držiteľ Nobelovej ceny, legendárny astrofyzik a popredný odborník na gravitačnú fyziku, profesor Kip
Thorne, ktorý sa osobne zúčastní aj slávnostného odovzdávania cien. Spolu s ním budú o laureátoch rozhodovať ďalší medzinárodne
uznávaní vedci – biologička Fiona Watt, chemička a filantropka Hana Dvořáková, profesor anorganickej chémie Ralf Riedel a profesor
matematiky Tibor Krisztin.

Partnerom Ceny verejnosti 2021 je RTVS, ktorá slávnostný galavečer vyhlásenia laureátov všetkých troch kategórií, ako aj víťaza tohto
ročníka Ceny verejnosti, naživo odvysiela v sobotu 16. októbra o 20:30 na Dvojke.

Hlasovanie prebieha v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy:

Imrich Barák – pôsobí na Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa mikrobiálnej genetike a
špecificky bunkovému deleniu, sporulácii a bunkovej smrti.

Ján Dusza – pôsobí na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Venuje sa výskumu progresívnych
keramických materiálov.

Martin Gmitra – pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je expertom na teóriu funkcionálu
hustoty a venuje sa štúdiu elektrónovej štruktúry atomárne tenkých materiálov.

Katarína Mikušová – pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa výskumu tuberkulózy a špecificky
bunkovému obalu mykobaktérie, ktorý slúži ako ochranná vrstva Kochovho bacilu.

Jozef Ukropec – pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa výskumu v oblasti intergratívnej
fyziológie cvičenia v kontexte chronických ochorení. Špecificky sa zaoberá mechanizmami adaptačnej odpovede organizmu na cvičenie a
tvorbou tepla v hnedom tukovom tkanive, ktoré majú potenciál v prevencii a liečbe chronických ochorení u človeka.

Viac informácií nájdete na webe www.esetscienceaward.sk

Značky:

Autor: redakcia touchIT
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Tento víkend sa hrá tretie a štvrté kolo 1. ligy žien, Mladých žien do 23 rokov a Junioriek U19  
  9. 10. 2021, 11:12, Zdroj: basket.zoznam.sk , Vydavateľ: Zoznam, s.r.o., Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 2.7 tis. GRP: 0,06 OTS: 0,00 AVE: 195 Eur 

Publikované: 09.10.2021 Autor: Basket.sk Foto: mbkstaratura.ak

Vo dvoch víkendových dňoch sa odohrá trinásť zápasov v šiestich mestách, basketbalovými destináciami budú Stará Turá, Spišská Nová
Ves, Rožňava, Košice, Sereď a Trnava.

1. liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2021/22 – 3. a 4. kolo:

Sobota 09.10.2021 – 3. kolo

MBK U19 Stará Turá – Dubček Bratislava

ŠKBD U23 Spišská Nová Ves – MBK U23 Ružomberok

ŽBK Rožňava – BK ŠKP 08 U19 Banská Bystrica

CBK Košice – BKM Junior UKF Nitra

TYDAM UPJŠ Košice – BK ZŠ Zvolen

BK Lokomotíva U23 Sereď – Young Angels U19 Košice

BK AŠK Slávia U19 Trnava – Young Angels U23 Košice

Nedeľa 10.10.2021 – 4. kolo

ŠKBD U23 Spišská Nová Ves – BK ŠKP 08 U19 Banská Bystrica

ŽBK Rožňava – MBK U23 Ružomberok

CBK Košice – BK ZŠ Zvolen

TYDAM UPJŠ Košice – BKM Junior UKF Nitra

BK Lokomotíva U23 Sereď – Young Angels U23 Košice

BK AŠK Slávia U19 Trnava – Young Angels U19 Košice

Autorské práva basket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.

Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu basket.sk a uvedených agentúr
je výslovne zakázané.

Autor: DANNAX, spol. s r.o. || Publikované: 09.10.2021 Autor: Basket.sk Foto: mbkstaratura.ak
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Výstava: Klub kežmarských výtvarníkov 2021  
  8. 10. 2021, 0:00, Zdroj: kezmarok.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 621 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 134 Eur 

Tweet

Eva Končeková, akademická maliarka, predsedníčka Klubu kežmarských výtvarníkov

Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor voľná maľba a gobelín. Po skončení školy sa stala zakladateľkou
výtvarného odboru vtedajšej Ľudovej školy umenia v Kežmarku. Učila aj na Základnej umeleckej škole v Spišskej Belej a na záver
učiteľského pôsobenia na vtedajšej Združenej strednej umeleckej škole v Kežmarku. Venuje sa hlavne maľbe, ale aj textilným technikám.
Jej hlavnou témou je príroda – lesné a lúčne kvety, ale aj detské portréty a voľné kompozície.

Gabriela Kornajová

Vyštudovala strednú umeleckú školu v Kremnici, po jej skončení začala učiť na Ľudovej škole umenia v Tatranskej Lomnici, po roku
prešla do ĽŠU v Kežmarku, kde pôsobí doteraz. Vzdelanie si doplnila v Ružomberku. Jej témy sú blízke prírode, okrem maľby – väčšinou
akrylom – sa venuje aj maľbe na hodváb, v ktorej sa prejavuje jej cit pre farebnú harmóniu a dekoratívnu kompozíciu.

František Žoldák

Rodák zo Spišskej Novej Vsi, maturoval na vtedajšej „jedenásťročke“ a študoval aj dejiny umenia v Bratislave. V rokoch 1967 až 2003
pracoval v Tatranskej galérii v Poprade, najprv ako riaditeľ, neskôr ako galerista. Sám sa venuje hlavne krajinomaľbe, ale aj abstraktným
témam. Jeho krajiny zaznamenávajú mestské a dedinské zákutia, ktoré študuje na cestách hlavne okolitých miest a obcí. Druhou témou
je preňho hra s farbami a plochami, pri ktorých ho inšpiruje hudba a citové zážitky. Zaoberá sa maľbou a kresbou rôznymi technikami.

Rudo Rabatin

Popradčan, ktorý sa pridal do nášho kežmarského klubu a je jeho veľkou posilou. Je predovšetkým maliar, ale vyštudoval kombináciu
matematika a výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Bol riaditeľom Tatranskej galérie v rokoch, keď vznikla idea
využiť na galériu chátrajúcu budovu elektrárne. Od začiatku sa zúčastňuje na rôznych plenéroch a aktívne vystavuje nielen na
kolektívnych výstavách, ale hlavne samostatných, aj v zahraničí (v Poľsku a ČR). Je tiež členom Umeleckej besedy slovenskej. V jeho
tvorbe dominuje farebnosť aj inšpirácia hudbou. Kompozície zaujmú pohybom a dramatickým zobrazením hlavne prírodných, ale i
duševných zážitkov.

Klára Korkošová

Pochádza zo známej kežmarskej umeleckej rodiny. Otec Andrej Korkoš bol úspešný rezbár, ktorý zanechal po sebe dielo pripomínajúce
ťažký život v minulosti, ale plné lásky k ľuďom, drevu a umeniu. Jeho deti sa všetky uplatnili vo výtvarnej tvorbe. Klára je jeho jediná
dcéra, učí na Základnej umeleckej škole v Rakúsoch a je momentálne jedinou členkou, ktorá pravidelne obohacuje naše výstavy svojimi
drevorezbami či asamblážami, ktoré majú vždy precízne spracovanie a hlbokú myšlienku.

Iveta Bianca Kovalčíková

Je najnovším členom Klubu kežmarských výtvarníkov, žije v Kežmarku a vyučuje ako súkromná lektorka taliančinu. Vyštudovala odbor
tlmočníctvo a prekladateľstvo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Umenie ju zaujalo už na strednej škole v Kežmarku, kde
niekoľko rokov navštevovala aj základnú umeleckú školu. Rada sa venuje výtvarným činnostiam, upútala ju technika maľovania mandál,
maľba na textile aj maľba akvarelom. Jej motívmi sú hlavne kvety a krajiny. Prípadne abstraktné kompozície.

Alena Trembová

Kežmarčanka, ktorá vyštudovala výtvarnú výchovu na prešovskej pedagogickej fakulte, neskôr ešte odbor etika, ale až keď v Kežmarku
založili združenú strednú umeleckú školu, mohla využiť svoju odbornosť. Rada experimentuje a vždy nás prekvapí novými nápadmi.
Blízky je jej aj textil a netradičné techniky. Tentoraz vystavuje voľnú techniku ekoprint, ktorá si zaslúži bližšie spoznanie, aby sme
pochopili autorkine myšlienky.

Ľudmila Kisková

Je výtvarným samoukom. Jej pôvodné zamestnanie bolo v zdravotníctve – mnohí si ju pamätáme ako milú sestričku na oddelení ORL.
Na dôchodku si našla príjemnú aktivitu, začala maľovať. Zo začiatku bojazlivo, teraz už smelšie maľuje obľúbené kvety a krajiny,
predovšetkým tatranské motívy. Z jej maľby cítiť pohodu a radosť. V našom klube je ešte pomerne krátko, ale stala sa jednou z
pravidelných vystavujúcich.

Jozef Čekovský
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Pôvodom Ľubičan a ako maliar samouk, povolaním je strojný zámočník. Vie však presne, čo chce namaľovať, občas experimentuje. Na
jeho obrazoch upúta silné prežívanie námetu, energická práca s farbou a líniou. Expresívne obrazy nezobrazujú len krajiny, ale aj
výrazné ľudské vlastnosti, ktoré chce vyjadriť. Členom Klubu kežmarských výtvarníkov je od samotného začiatku.

Janka Galliková

Žije v Slovenskej Vsi a vyučuje na Základnej škole Dr. Fischera v Kežmarku. Paralelne s vyučovaním dejepisu a výtvarnej výchovy je na
čiastočný úväzok zamestnaná aj na Základnej umeleckej škole v Kežmarku vo výtvarnom odbore. Vo vlastnom výtvarnom prejave hľadá
možnosti hlavne v maľbe, ale experimentuje aj s inými výtvarnými technikami a obsahmi. Na prvej spoločnej výstave nás ohúrila veľkými
kamennými plastikami. Teraz sa venuje maľbe akrylom a spája maľbu aj s poéziou.

Soňa Slavkovská

Vyučuje na Základnej škole Nižná Brána v Kežmarku, ale žije v Poprade. Soňa rada skúša nové postupy, má veľmi jemné farebné
videnie. Tentoraz stavila na iný postup – odvážne sa pustila do veľkých formátov a do mohutných detailov v krajine, ktorá nemusí byť
celkom realistická.

Janka Kučkovská

Vyštudovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Košiciach (odbor grafika) a neskôr si doplnila školu úžitkového výtvarníctva v
Ružomberku. Pracovala ako návrhárka v Tatraľane a neskôr sa zamestnala na novovzniknutej Základnej umeleckej škole pri ZŠ Dr.
Fischera v Kežmarku, dnes už spojenú so Základnou umeleckou školou A. Cígera v Kežmarku. Vo svojej práci sa venuje hlavne textilu,
maľbe na hodvábe. Od prvých skromných začiatkov sa postupne púšťa aj do väčších projektov. Má cit pre farby, pre menšie, ale i
veľkorysé tvary a kompozície.

Jana Vaksmundská

Vyštudovala odbor výstavníctvo na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach a zamestnala sa ako učiteľka na Základnej
umeleckej škole v Kežmarku. Neskôr si doplnila vzdelanie na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Ružomberku. Členkou Klubu
kežmarských výtvarníkov sa stala hneď potom. Má záujem o rôzne výtvarné projekty, rada vytvára priestorové objekty, ale venuje sa aj
maľbe a keramike.

Peter Smik

Žije v Hôrke, vyštudoval Strednú priemyselnú školu v Poprade. Keramiku vyštudoval v Prahe na umeleckej priemyslovke. Odborné a
praktické vedomosti získaval na zahraničných stážach a workshopoch. Venuje sa keramickej plastike, komornej a monumentálnej tvorbe
s použitím jemnej i hrubej kameniny a porcelánu vypaľovaním v peci. Okrem keramiky sa venuje tvorbe sklenených objektov, pri ktorých
využíva fusing (tavenie skla), a výrobe vitráží. Peter šíri svoje keramické vedomosti aj medzi deťmi a mládežou na početných
workshopoch.

Informácie
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Fakulty a ústavy UPJŠ
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Užívateľov za deň: 280.8 tis. GRP: 6,24 OTS: 0,06 AVE: 366 Eur 

O tom, ako správe používať slová trpezlivo a trpieť, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských
filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

JO_trpezlivo_trpiet;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??
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Patrik Fotta | SPORTNET  
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Patrik Fotta

Reportér

Pochádza z Košíc, kde zároveň študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ. Od roku 2014 pôsobil ako športový redaktor v denníku Korzár. V
roku 2020 sa stal členom Košickej športovej akadémie. Píše predovšetkým o hokeji, hádzanej, basketbale, či atletike. Ako reportér sa
zúčastnil na MS v hokeji 2019 a šesťkrát na Medzinárodnom maratóne mieru. Aktívne sa venuje futbalu a tenisu.
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Univerzitné pracoviská
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Tento víkend sa hrá tretie a štvrté kolo 1. ligy žien, Mladých žien do 23 rokov a Junioriek U19  
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UPJŠ
Užívateľov za deň: 2.7 tis. GRP: 0,06 OTS: 0,00 AVE: 195 Eur 

Publikované: 09.10.2021 Autor: Basket.sk Foto: mbkstaratura.ak

Vo dvoch víkendových dňoch sa odohrá trinásť zápasov v šiestich mestách, basketbalovými destináciami budú Stará Turá, Spišská Nová
Ves, Rožňava, Košice, Sereď a Trnava.

1. liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2021/22 – 3. a 4. kolo:

Sobota 09.10.2021 – 3. kolo

MBK U19 Stará Turá – Dubček Bratislava

ŠKBD U23 Spišská Nová Ves – MBK U23 Ružomberok

ŽBK Rožňava – BK ŠKP 08 U19 Banská Bystrica

CBK Košice – BKM Junior UKF Nitra

TYDAM UPJŠ Košice – BK ZŠ Zvolen

BK Lokomotíva U23 Sereď – Young Angels U19 Košice

BK AŠK Slávia U19 Trnava – Young Angels U23 Košice

Nedeľa 10.10.2021 – 4. kolo

ŠKBD U23 Spišská Nová Ves – BK ŠKP 08 U19 Banská Bystrica

ŽBK Rožňava – MBK U23 Ružomberok

CBK Košice – BK ZŠ Zvolen

TYDAM UPJŠ Košice – BKM Junior UKF Nitra

BK Lokomotíva U23 Sereď – Young Angels U23 Košice

BK AŠK Slávia U19 Trnava – Young Angels U19 Košice

Autorské práva basket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.

Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu basket.sk a uvedených agentúr
je výslovne zakázané.

Autor: DANNAX, spol. s r.o. || Publikované: 09.10.2021 Autor: Basket.sk Foto: mbkstaratura.ak
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