
Monitora s. r. o. | monitora.sk 1

Článkov: 10  17. August 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bojuje proti dezinformáciám vlastnou kampaňou  

Online, webnoviny.sk, 16. 8. 2021, 12:18

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4UPJŠ spúšťa kampaň proti dezinformáciám  

Online, kosicednes.sk, 16. 8. 2021, 10:42

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5UPJŠ spustila kampaň proti šíreniu dezinformácií Overuj si fakty  

Online, kosiceonline.sk, 16. 8. 2021, 11:45

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Univerzity ešte stále pracujú na podmienkach pri ubytovaní študentov  

Online, nitraden.sk, 16. 8. 2021, 9:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7UPJŠ spúšťa kampaň proti dezinformáciám  

Online, cassovia.sk, 16. 8. 2021, 11:16

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8Fakulty a ústavy UPJŠ

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bojuje proti dezinformáciám vlastnou kampaňou  

Online, webnoviny.sk, 16. 8. 2021, 12:18

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10UPJŠ spúšťa kampaň proti dezinformáciám  

Online, kosicednes.sk, 16. 8. 2021, 10:42

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11UPJŠ spustila kampaň proti šíreniu dezinformácií Overuj si fakty  

Online, kosiceonline.sk, 16. 8. 2021, 11:45

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12Univerzity ešte stále pracujú na podmienkach pri ubytovaní študentov  

Online, nitraden.sk, 16. 8. 2021, 9:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13UPJŠ spúšťa kampaň proti dezinformáciám  

Online, cassovia.sk, 16. 8. 2021, 11:16

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 3

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bojuje proti dezinformáciám vlastnou kampaňou  
  16. 8. 2021, 12:18, Zdroj: webnoviny.sk , Vydavateľ: iSITA s.r.o., Autor: SITA, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Užívateľov za deň: 140.3 tis. GRP: 3,12 OTS: 0,03 AVE: 1098 Eur 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bojuje proti dezinformáciám vlastnou kampaňou

16. 08. 2021

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Foto: ilustračné, maps.google.com

SITA Zdroj: SITA

Univerzita Pavla Jozefa Šafárila (UPJŠ) v Košiciach spúšťa kampaň proti dezinformáciám s názvom Overuj si fakty. Kampaň upriamuje
pozornosť na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a nepodložených správ. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty alebo časti o kybernetickej bezpečnosti opierajúce sa
o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Kampaň aj pre verejnosť

Kampaň nie je pripravená len pre študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale jej úlohou je informovať aj
zamestnancov, odbornú verejnosť a v konečnom dôsledku všetkých, ktorí majú záujem rozoznať pravdivé a nepravdivé informácie.

Kampaň presahuje obyčajnú informačnú úroveň a ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred phishingom, scarewareom či
nežiadanou a falošnou technickou podporou.

Odkazuje na odborné weby

Zároveň webová stránka kampane Overuj si fakty pomáha rozlišovať pravdivé a nepravdivé informácie a odkazuje aj na ďalšie zdroje s
množstvom doplnkových informácií v podobe odborných publikácií a webových stránok.

„Moderná doba prináša nové výzvy. Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia.
Najmä v súčasnosti je vidieť ako nepravdivé informácie a hoaxy deformujú spoločnosť, vynášajú na povrch množstvo emócií ohrozujúcich
napríklad úspešné prekonanie epidémie COVID-19. Triezvemu pohľadu na svet a kritickému prístupu k informáciám je však potrebné učiť
všetky generácie. Verím, že kampaň Overuj si fakty pomôže ľuďom nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu nabádať k pochybovaniu. Na
našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo
spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätým s pravdou.“ uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

Zdieľať

Autor: SITA
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UPJŠ spúšťa kampaň proti dezinformáciám

Univerzita Pavla Jozefa Šafárila (UPJŠ) v Košiciach spúšťa kampaň proti dezinformáciám s názvom Overuj si fakty. Kampaň upriamuje
pozornosť na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a nepodložených správ. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty alebo časti o kybernetickej bezpečnosti opierajúce sa
o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ. Kampaň nie je pripravená len pre študentov
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale jej úlohou je informovať aj zamestnancov, odbornú verejnosť a v konečnom dôsledku
všetkých, ktorí majú záujem rozoznať pravdivé a nepravdivé informácie.

Kampaň presahuje obyčajnú informačnú úroveň a ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred phishingom, scarewareom či
nežiadanou a falošnou technickou podporou. Zároveň webová stránka kampane Overuj si fakty pomáha rozlišovať pravdivé a nepravdivé
informácie a odkazuje aj na ďalšie zdroje s množstvom doplnkových informácií v podobe odborných publikácií a webových stránok.

„Moderná doba prináša nové výzvy. Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia.
Najmä v súčasnosti je vidieť ako nepravdivé informácie a hoaxy deformujú spoločnosť, vynášajú na povrch množstvo emócií ohrozujúcich
napríklad úspešné prekonanie epidémie COVID-19. Triezvemu pohľadu na svet a kritickému prístupu k informáciám je však potrebné učiť
všetky generácie. Verím, že kampaň Overuj si fakty pomôže ľuďom nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu nabádať k pochybovaniu. Na
našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo
spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätým s pravdou.“ uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

(SITA, mt;mlu)

Autor: Redakcia
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UPJŠ spustila kampaň proti šíreniu dezinformácií Overuj si fakty

KOŠICE ONLINE , Dnes | 11:32

Univerzita Pavla Jozefa Šafárila v Košiciach spúšťa kampaň proti dezinformáciám s názvom Overuj si fakty. Kampaň upriamuje
pozornosť na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a nepodložených správ. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia a ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete. (Ilustračná fotografia) / upjs.sk

„Univerzita Pavla Jozefa Šafárila (UPJŠ) v Košiciach spúšťa kampaň proti dezinformáciám s názvom Overuj si fakty. Kampaň upriamuje
pozornosť na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a nepodložených správ," informoval hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty alebo časti o kybernetickej bezpečnosti opierajúce sa
o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Kampaň nie je pripravená len pre študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale jej úlohou je informovať aj
zamestnancov, odbornú verejnosť a v konečnom dôsledku všetkých, ktorí majú záujem rozoznať pravdivé a nepravdivé informácie.

Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia. (Ilustračná fotografia) / upjs.sk

Kampaň presahuje obyčajnú informačnú úroveň a ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred phishingom, scarewareom či
nežiadanou a falošnou technickou podporou. Zároveň webová stránka kampane Overuj si fakty pomáha rozlišovať pravdivé a nepravdivé
informácie a odkazuje aj na ďalšie zdroje s množstvom doplnkových informácií v podobe odborných publikácií a webových stránok.

„Moderná doba prináša nové výzvy. Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia.
Najmä v súčasnosti je vidieť ako nepravdivé informácie a hoaxy deformujú spoločnosť, vynášajú na povrch množstvo emócií ohrozujúcich
napríklad úspešné prekonanie epidémie COVID-19," uviedla prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina
Hučková.

„Triezvemu pohľadu na svet a kritickému prístupu k informáciám je však potrebné učiť všetky generácie. Verím, že kampaň Overuj si
fakty pomôže ľuďom nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu nabádať k pochybovaniu. Na našej univerzite si želáme, aby sa
misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo spoločnosti, a aby vo verejnom
prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätým s pravdou,“ dodala prorektorka.

Zdroj: SITA
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UKF v Nitre plánuje zaujať stanovisko až po zverejnení opatrení zo strany MŠVVaŠ SR.

Slovenské univerzity ešte stále pracujú na podmienkach pri ubytovaní študentov, čakajú na vývin situácie aj na odporúčania a nariadenia
zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) či Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Vyplýva to z odpovedí univerzít, ktoré oslovila agentúra SITA. Univerzita Pavla Jozefa Šafárila (UPJŠ) v Košiciach plánuje vychádzať aj
zo záverov svojich vedeckých pracovníkov.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave ako rezortná škola Ministerstva vnútra SR bude prípadné opatrenia proti šíreniu ochorenia
COVID-19 realizovať v zmysle usmernenia vedúceho hygienika daného ministerstva.

UKF až po zverejnení opatrení

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude podľa Lucie Petríkovej v otázkach ubytovania študentov dodržiavať všetky
aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR a usmernenia ministerstva školstva.

„Nakoľko akademický rok začína až 27. septembra 2021, je dnes predčasné predpokladať, aká bude epidemická situácia v druhej
polovici septembra. V každom prípade budeme 100-percentne pripravení na prezenčnú aj dištančnú formu výuky,“ vysvetlila.

Riaditeľ Školských domov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Peter Hrobár plánuje zaujať stanovisko až po zverejnení opatrení zo
strany MŠVVaŠ SR. Tie by mal rezort zverejniť budúci týždeň v utorok 17. augusta 2021.

Nechcú deliť študentov

Riaditeľka kancelárie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Zuzana Zajacová objasnila, že škola v súčasnosti neplánuje „deliť
študentov na očkovaných a neočkovaných“. Chce naďalej pristupovať s maximálnou zodpovednosťou k dodržiavaniu prísnych
hygienických opatrení.

Peter Kimijan za Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave uviedol, že zatiaľ nemajú presné postupy, pretože tie budú podľa neho
dané až vzhľadom k vývoju situácie koncom augusta. „Robili sme si prieskum medzi študentami a cca 80 percent je zaočkovaných,“
doplnil.

Bezpečnostné opatrenia

Hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan podotkol, že opatrenia zaručujúce bezpečný príchod a ubytovanie študentov začiatkom zimného
semestra akademického roka 2021/2022 prijímajú na základe odporúčaní a nariadení ÚVZ a MŠVVaŠ SR. Dodal, že aktualizácia už
platných podmienok ubytovania bude vychádzať aj zo záverov odborníkov z radov ich vedeckých pracovníkov.

„Aj keď momentálne neplánujeme žiadne zvýhodňovanie zaočkovaných či prijímanie prísnejších opatrení pre nezaočkovaných,
očakávame od ubytovaných, že budú po vakcinácii a prispejú k zvýšenej kolektívnej bezpečnosti,“ ozrejmil.

V závere augusta budú spresňovať podmienky výučby v zimnom semestri, ako aj režim fungovania všetkých univerzitných pracovísk.

Apelujú na očkovanie

Prešovská univerzita v Prešove apeluje na čo najvyššiu možnú mieru za očkovania. Ako ďalej uviedla jej hovorkyňa Anna Polačková,
vedenie univerzity sa preto rozhodlo ponúknuť zamestnancom a študentom, ktorí ešte nie sú zaočkovaní, možnosť vakcinácie priamo v
priestoroch univerzity.

Dodala, že na pravidlách v súvislosti s ubytovaním študentov aktuálne pracujú, nakoľko do začiatku akademického roka je jeden a pol
mesiaca a situácia, ako aj opatrenia, sa pomerne rýchlo menia.

Poznamenala, že doposiaľ im nie je známa ani právna úprava, o ktorú by sa mohli v prípade zavádzania podmienok pri ubytovaní
študentov oprieť.

Epidemickú situáciu však pravidelne monitorujú a pravidlá pripravujú tak, aby boli v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami a
platnou legislatívou. „V rámci ich nastavenia však univerzita plánuje zvýhodniť tých, ktorí budú zaočkovaní,“ uzavrela.

Autor: simonaholkova
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UPJŠ spúšťa kampaň proti dezinformáciám

@ Aktuálne -> Rôzne Aug 16 2021 - 05:16 GMT

Nová kampaň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, „Overuj si fakty“ upriamuje pozornosť na nebezpečenstvo šírenia
dezinformácií a nepodložených správ. Súčasná doba je intenzívne poznačená kvantom informácií, ktoré máme k dispozícii
prostredníctvom množstva informačných kanálov. Nedostatok osvety a mediálnej výchovy mladých ľudí spôsobuje, že nedokážu v návale
misinformácií a dezinformácií kriticky reagovať na správy na internete a ľahko podľahnú informačnej ľahostajnosti.

Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty alebo časti o kybernetickej bezpečnosti opierajúce sa
o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Kampaň nie je pripravená len pre študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale jej úlohou je informovať aj
zamestnancov, odbornú verejnosť a v konečnom dôsledku všetkých, ktorí majú záujem rozoznať pravdivé a nepravdivé informácie.

Kampaň však presahuje obyčajnú informačnú úroveň a ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred phishingom,
scarewareom či nežiadanou a falošnou technickou podporou. Zároveň webová stránka kampane Overuj si fakty pomáha rozlišovať
pravdivé a nepravdivé informácie a odkazuje aj na ďalšie zdroje s množstvom doplnkových informácií v podobe odborných publikácií a
webových stránok.

„Moderná doba prináša nové výzvy. Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia.
Najmä v súčasnosti je vidieť ako nepravdivé informácie a hoaxy deformujú spoločnosť, vynášajú na povrch množstvo emócií ohrozujúcich
napríklad úspešné prekonanie epidémie COVID19. Triezvemu pohľadu na svet a kritickému prístupu k informáciám je však potrebné učiť
všetky generácie. Verím, že kampaň Overuj si fakty pomôže ľuďom nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu nabádať k pochybovaniu. Na
našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo
spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätým s pravdou.“ uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach, doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bojuje proti dezinformáciám vlastnou kampaňou

16. 08. 2021

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Foto: ilustračné, maps.google.com

SITA Zdroj: SITA

Univerzita Pavla Jozefa Šafárila (UPJŠ) v Košiciach spúšťa kampaň proti dezinformáciám s názvom Overuj si fakty. Kampaň upriamuje
pozornosť na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a nepodložených správ. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty alebo časti o kybernetickej bezpečnosti opierajúce sa
o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Kampaň aj pre verejnosť

Kampaň nie je pripravená len pre študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale jej úlohou je informovať aj
zamestnancov, odbornú verejnosť a v konečnom dôsledku všetkých, ktorí majú záujem rozoznať pravdivé a nepravdivé informácie.

Kampaň presahuje obyčajnú informačnú úroveň a ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred phishingom, scarewareom či
nežiadanou a falošnou technickou podporou.

Odkazuje na odborné weby

Zároveň webová stránka kampane Overuj si fakty pomáha rozlišovať pravdivé a nepravdivé informácie a odkazuje aj na ďalšie zdroje s
množstvom doplnkových informácií v podobe odborných publikácií a webových stránok.

„Moderná doba prináša nové výzvy. Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia.
Najmä v súčasnosti je vidieť ako nepravdivé informácie a hoaxy deformujú spoločnosť, vynášajú na povrch množstvo emócií ohrozujúcich
napríklad úspešné prekonanie epidémie COVID-19. Triezvemu pohľadu na svet a kritickému prístupu k informáciám je však potrebné učiť
všetky generácie. Verím, že kampaň Overuj si fakty pomôže ľuďom nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu nabádať k pochybovaniu. Na
našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo
spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätým s pravdou.“ uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

Zdieľať

Autor: SITA
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UPJŠ spúšťa kampaň proti dezinformáciám

Univerzita Pavla Jozefa Šafárila (UPJŠ) v Košiciach spúšťa kampaň proti dezinformáciám s názvom Overuj si fakty. Kampaň upriamuje
pozornosť na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a nepodložených správ. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty alebo časti o kybernetickej bezpečnosti opierajúce sa
o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ. Kampaň nie je pripravená len pre študentov
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale jej úlohou je informovať aj zamestnancov, odbornú verejnosť a v konečnom dôsledku
všetkých, ktorí majú záujem rozoznať pravdivé a nepravdivé informácie.

Kampaň presahuje obyčajnú informačnú úroveň a ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred phishingom, scarewareom či
nežiadanou a falošnou technickou podporou. Zároveň webová stránka kampane Overuj si fakty pomáha rozlišovať pravdivé a nepravdivé
informácie a odkazuje aj na ďalšie zdroje s množstvom doplnkových informácií v podobe odborných publikácií a webových stránok.

„Moderná doba prináša nové výzvy. Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia.
Najmä v súčasnosti je vidieť ako nepravdivé informácie a hoaxy deformujú spoločnosť, vynášajú na povrch množstvo emócií ohrozujúcich
napríklad úspešné prekonanie epidémie COVID-19. Triezvemu pohľadu na svet a kritickému prístupu k informáciám je však potrebné učiť
všetky generácie. Verím, že kampaň Overuj si fakty pomôže ľuďom nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu nabádať k pochybovaniu. Na
našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo
spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätým s pravdou.“ uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

(SITA, mt;mlu)

Autor: Redakcia
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UPJŠ spustila kampaň proti šíreniu dezinformácií Overuj si fakty

KOŠICE ONLINE , Dnes | 11:32

Univerzita Pavla Jozefa Šafárila v Košiciach spúšťa kampaň proti dezinformáciám s názvom Overuj si fakty. Kampaň upriamuje
pozornosť na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a nepodložených správ. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia a ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete. (Ilustračná fotografia) / upjs.sk

„Univerzita Pavla Jozefa Šafárila (UPJŠ) v Košiciach spúšťa kampaň proti dezinformáciám s názvom Overuj si fakty. Kampaň upriamuje
pozornosť na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a nepodložených správ," informoval hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty alebo časti o kybernetickej bezpečnosti opierajúce sa
o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Kampaň nie je pripravená len pre študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale jej úlohou je informovať aj
zamestnancov, odbornú verejnosť a v konečnom dôsledku všetkých, ktorí majú záujem rozoznať pravdivé a nepravdivé informácie.

Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia. (Ilustračná fotografia) / upjs.sk

Kampaň presahuje obyčajnú informačnú úroveň a ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred phishingom, scarewareom či
nežiadanou a falošnou technickou podporou. Zároveň webová stránka kampane Overuj si fakty pomáha rozlišovať pravdivé a nepravdivé
informácie a odkazuje aj na ďalšie zdroje s množstvom doplnkových informácií v podobe odborných publikácií a webových stránok.

„Moderná doba prináša nové výzvy. Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia.
Najmä v súčasnosti je vidieť ako nepravdivé informácie a hoaxy deformujú spoločnosť, vynášajú na povrch množstvo emócií ohrozujúcich
napríklad úspešné prekonanie epidémie COVID-19," uviedla prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach
Regina Hučková.

„Triezvemu pohľadu na svet a kritickému prístupu k informáciám je však potrebné učiť všetky generácie. Verím, že kampaň Overuj si
fakty pomôže ľuďom nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu nabádať k pochybovaniu. Na našej univerzite si želáme, aby sa
misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo spoločnosti, a aby vo verejnom
prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätým s pravdou,“ dodala prorektorka.

Zdroj: SITA
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UKF v Nitre plánuje zaujať stanovisko až po zverejnení opatrení zo strany MŠVVaŠ SR.

Slovenské univerzity ešte stále pracujú na podmienkach pri ubytovaní študentov, čakajú na vývin situácie aj na odporúčania a nariadenia
zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) či Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Vyplýva to z odpovedí univerzít, ktoré oslovila agentúra SITA. Univerzita Pavla Jozefa Šafárila (UPJŠ) v Košiciach plánuje vychádzať aj
zo záverov svojich vedeckých pracovníkov.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave ako rezortná škola Ministerstva vnútra SR bude prípadné opatrenia proti šíreniu ochorenia
COVID-19 realizovať v zmysle usmernenia vedúceho hygienika daného ministerstva.

UKF až po zverejnení opatrení

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude podľa Lucie Petríkovej v otázkach ubytovania študentov dodržiavať všetky
aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR a usmernenia ministerstva školstva.

„Nakoľko akademický rok začína až 27. septembra 2021, je dnes predčasné predpokladať, aká bude epidemická situácia v druhej
polovici septembra. V každom prípade budeme 100-percentne pripravení na prezenčnú aj dištančnú formu výuky,“ vysvetlila.

Riaditeľ Školských domov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Peter Hrobár plánuje zaujať stanovisko až po zverejnení opatrení zo
strany MŠVVaŠ SR. Tie by mal rezort zverejniť budúci týždeň v utorok 17. augusta 2021.

Nechcú deliť študentov

Riaditeľka kancelárie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Zuzana Zajacová objasnila, že škola v súčasnosti neplánuje „deliť
študentov na očkovaných a neočkovaných“. Chce naďalej pristupovať s maximálnou zodpovednosťou k dodržiavaniu prísnych
hygienických opatrení.

Peter Kimijan za Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave uviedol, že zatiaľ nemajú presné postupy, pretože tie budú podľa neho
dané až vzhľadom k vývoju situácie koncom augusta. „Robili sme si prieskum medzi študentami a cca 80 percent je zaočkovaných,“
doplnil.

Bezpečnostné opatrenia

Hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan podotkol, že opatrenia zaručujúce bezpečný príchod a ubytovanie študentov začiatkom zimného
semestra akademického roka 2021/2022 prijímajú na základe odporúčaní a nariadení ÚVZ a MŠVVaŠ SR. Dodal, že aktualizácia už
platných podmienok ubytovania bude vychádzať aj zo záverov odborníkov z radov ich vedeckých pracovníkov.

„Aj keď momentálne neplánujeme žiadne zvýhodňovanie zaočkovaných či prijímanie prísnejších opatrení pre nezaočkovaných,
očakávame od ubytovaných, že budú po vakcinácii a prispejú k zvýšenej kolektívnej bezpečnosti,“ ozrejmil.

V závere augusta budú spresňovať podmienky výučby v zimnom semestri, ako aj režim fungovania všetkých univerzitných pracovísk.

Apelujú na očkovanie

Prešovská univerzita v Prešove apeluje na čo najvyššiu možnú mieru za očkovania. Ako ďalej uviedla jej hovorkyňa Anna Polačková,
vedenie univerzity sa preto rozhodlo ponúknuť zamestnancom a študentom, ktorí ešte nie sú zaočkovaní, možnosť vakcinácie priamo v
priestoroch univerzity.

Dodala, že na pravidlách v súvislosti s ubytovaním študentov aktuálne pracujú, nakoľko do začiatku akademického roka je jeden a pol
mesiaca a situácia, ako aj opatrenia, sa pomerne rýchlo menia.

Poznamenala, že doposiaľ im nie je známa ani právna úprava, o ktorú by sa mohli v prípade zavádzania podmienok pri ubytovaní
študentov oprieť.

Epidemickú situáciu však pravidelne monitorujú a pravidlá pripravujú tak, aby boli v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami a
platnou legislatívou. „V rámci ich nastavenia však univerzita plánuje zvýhodniť tých, ktorí budú zaočkovaní,“ uzavrela.

Autor: simonaholkova
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UPJŠ spúšťa kampaň proti dezinformáciám

@ Aktuálne -> Rôzne Aug 16 2021 - 05:16 GMT

Nová kampaň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, „Overuj si fakty“ upriamuje pozornosť na nebezpečenstvo šírenia
dezinformácií a nepodložených správ. Súčasná doba je intenzívne poznačená kvantom informácií, ktoré máme k dispozícii
prostredníctvom množstva informačných kanálov. Nedostatok osvety a mediálnej výchovy mladých ľudí spôsobuje, že nedokážu v návale
misinformácií a dezinformácií kriticky reagovať na správy na internete a ľahko podľahnú informačnej ľahostajnosti.

Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty alebo časti o kybernetickej bezpečnosti opierajúce sa
o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Kampaň nie je pripravená len pre študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale jej úlohou je informovať aj
zamestnancov, odbornú verejnosť a v konečnom dôsledku všetkých, ktorí majú záujem rozoznať pravdivé a nepravdivé informácie.

Kampaň však presahuje obyčajnú informačnú úroveň a ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred phishingom,
scarewareom či nežiadanou a falošnou technickou podporou. Zároveň webová stránka kampane Overuj si fakty pomáha rozlišovať
pravdivé a nepravdivé informácie a odkazuje aj na ďalšie zdroje s množstvom doplnkových informácií v podobe odborných publikácií a
webových stránok.

„Moderná doba prináša nové výzvy. Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia.
Najmä v súčasnosti je vidieť ako nepravdivé informácie a hoaxy deformujú spoločnosť, vynášajú na povrch množstvo emócií ohrozujúcich
napríklad úspešné prekonanie epidémie COVID19. Triezvemu pohľadu na svet a kritickému prístupu k informáciám je však potrebné učiť
všetky generácie. Verím, že kampaň Overuj si fakty pomôže ľuďom nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu nabádať k pochybovaniu. Na
našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo
spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätým s pravdou.“ uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach, doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach
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