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Košice 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR – František Iván)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý hodnotí
celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít.
Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan

Na snímke budova Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. – 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. – 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. – 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Priaznivé hodnotenie aj v ďalších rebríčkoch

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

Na snímke zľava riaditeľ Slovenského národného archívu v Bratislave Ivan Tichý a rektor UPJŠ v Košiciach Pavol Sovák

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že „bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu
držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať“.

Pošlite nám tip

Autor: Ján Durbák

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/328024863/1a6a35dc91806d86fb76?topic_monitor=36657&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY1ODUwNTgsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzI4MDI0ODYzLCJ0aWQiOjM2NjU3fQ.sIa6fPqZ2khWEYGMhzHibbADuZ2KaGsUlxyoW3y28OA
https://www.hlavnespravy.sk/upjs-kosice-skoncila-v-rebricku-qs-zo-slovenskych-univerzit-najlepsie/2580462


Monitora s. r. o. | monitora.sk 5

UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie  
  17. 6. 2021, 13:05, Zdroj: teraz.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Sovák

Užívateľov za deň: 27.5 tis. GRP: 0,61 OTS: 0,01 AVE: 646,52 Eur 

.

Na archívnej snímke Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Oproti minuloročnému umiestneniu sa univerzita posunula o 50 miest dopredu.

Autor TASR

dnes 13:05

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, foto z archívu.

Foto: TASR Dano Veselský

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že
„bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať,
nie stúpať“.

Prečítajte si aj:

Autor: Teraz.sk
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Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti
Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40 percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet
citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu
zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5 percent). Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o
50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku 651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU)
v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská
poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii. Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká
Univerzita Palackého v Olomouci. Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v
rankingu U-Multirank 2020. V rankingu RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global
Universities Ranking si v medziročnom porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to
celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity,
zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo svete a tretie miesto v SR. „Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na
správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová
úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a
záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v
mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že „bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v
náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať“. hol mac

Autor: TASR
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Autor článku
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Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že
„bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať,
nie stúpať“.
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KOŠICE ONLINE , Dnes | 14:32

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300
univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít.

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. (Ilustračná fotografia) / TASR

„Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý hodnotí
celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít,"
informoval hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. (Ilustračná fotografia) / TASR

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete.

V rankingu URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351.
miesto vo svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu
držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať.

Zdroj: TASR
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Oproti minuloročnému umiestneniu sa univerzita posunula o 50 miest dopredu.

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že
„bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať,
nie stúpať“ .

Autor: TASR
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Peniaze chýbajú na 80 uchádzačov.

KOŠICE. Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický rok zohľadňujúca
výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla.

Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov.

Potvrdil to dekan fakulty Daniel Pella.

Len štandardný počet

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo.

„Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových študentov
všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800 000 eur," vysvetlil Pella.

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla.

Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov.

„Udeje sa tak v prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami,
a to tak za viac prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Ešte budú rokovať

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov.

„Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení kompenzovať ich štúdium z
prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj našej fakulty. Úspešným
študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa.

„Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia covid-19, ktorá poukázala na význam zdravia nielen
pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Autor: (tasr)
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Lokálny zdroj je v slovenskom energetickom povedomí už takmer dva a pol roka. Aké boli očakávania a aká je realita zavádzania? Dňa 1.
1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá priniesla
najväčšie zmeny v slovenskej energetike za uplynulú dekádu. Medzi veľké zmeny patrilo aj zavedenie nového inštitútu – lokálneho
zdroja. Na úvod treba povedať, že hlavný impulz zaviesť lokálny zdroj do nášho právneho poriadku prišiel zo strany Slovenskej asociácie
fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Z jej dielne napokon pochádza aj jeho samotný koncept.

Hlavný dôvod, ktorý motivoval k tomu, aby došlo k vytvoreniu nového druhu zdroja v našej legislatíve, bolo možno vidieť najmä v snahe
prelomenia tzv. stop stavu. Ten na Slovensku fakticky existoval naprieč všetkými regionálnymi sústavami od roku 2013, a to až do apríla
2021. Dňa 6. 4. 2021 totiž spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len SEPS) zverejnila tlačovú správu, že
prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav Západoslovenská distribučná, a. s., (ďalej len ZSD), Stredoslovenská distribučná, a.
s., (ďalej len SSD) a Východoslovenská distribučná, a. s., (ďalej len VSD) v spolupráci so spoločnosťou SEPS a Ministerstvom
hospodárstva SR (ďalej len MH SR) uvoľňujú tzv. stop stav. Dôvodom ukončenia tohto stavu má byť uvedenie nového vedenia na
slovensko-maďarskom cezhraničnom profile do komerčnej prevádzky, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. 4. 2021. Podľa slov spoločnosti SEPS
týmto krokom došlo k odstráneniu úzkeho miesta v prenosovej sústave z pohľadu priepustnosti sústavy, čo bolo nevyhnutným
predpokladom uvoľnenia tzv. stop stavu. V nadväznosti na túto skutočnosť vydali uvedení prevádzkovatelia regionálnych distribučných
sústav, spoločnosť SEPS a MH SR, Usmernenie zo dňa 5. 4. 2021 (ďalej len Usmernenie), ktoré poskytuje informácie k uvoľneniu tzv.
stop stavu, k stanoveniu voľných inštalovaných výkonov, ako aj k postupu prideľovania a kontroly napĺňania týchto inštalovaných
výkonov. Z pohľadu priepustnosti elektrizačnej sústavy možno do elektrizačnej sústavy pripojiť celkový voľný inštalovaný výkon zdrojov s
hodnotou 1 837 MW stanovenou bez ohľadu na technológiu inštalovaného zdroja. Čo sa týka predchádzajúceho obdobia, samotný stop
stav síce nemal žiadnu oporu v zákone, fakticky však vďaka nemu nebolo možné pripojiť do distribučnej sústavy žiadne zariadenie na
výrobu elektriny s inštalovaným výkonom vyšším ako 10 kW. Kvôli nemožnosti pripájania nových zdrojov bola energetika v rámci OZE do
roku 2019 v podstate spiaca. Po úspešnej inkorporácii do nášho právneho poriadku (s účinnosťou od 1. 1. 2019) tak lokálny zdroj v
prostredí slovenskej energetiky existuje už viac ako dva roky. Úspechom je, že aspoň sčasti dopomohol preklenúť donedávna platný
faktický stop stav. Možnosť jeho pripojenia do sústavy bola a aj naďalej je závislá od výšky dostupného (voľného) inštalovaného výkonu,
ktorú každoročne stanovuje MH SR. Je však otázne, či sa mu od svojho zavedenia podarilo naplno využiť svoj potenciál. Po predstavení
základnej charakteristiky sa v tomto článku preto bližšie pozrieme na jeho využívanie v praxi a niektoré aplikačné problémy v rámci
pripájania do sústavy, s ktorými sme sa v našej advokátskej kancelárii dosiaľ stretli.

Základná charakteristika

Čo sa týka samotnej charakteristiky lokálneho zdroja, ide o zdroj, ktorý je zo zákona určený výlučne na výrobu elektriny pre vlastnú
spotrebu. Ďalšou podmienkou je, že lokálny zdroj musí vyrábať energiu iba z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú voda, vietor, slnko,
biomasa, bioplyn, geotermálna energia apod. Zákon zároveň obmedzuje maximálny inštalovaný výkon lokálneho zdroja na 500 kW.
Keďže ide o zdroj určený predovšetkým na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu odberného miesta, zákonodarca zároveň stanovil pre
lokálny zdroj ďalšie obmedzenie týkajúce sa jeho celkového inštalovaného výkonu. Ten nesmie byť väčší ako maximálna rezervovaná
kapacita odberného miesta. Cieľom obmedzenia je, aby výrobca nevyrábal viac výkonu, ako je schopný sám spotrebovať. Zákon pri
lokálnom zdroji povoľuje aj určité pretoky elektriny do sústavy. Z uvedeného dôvodu je maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja
najviac 10 % celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja. Režim prípustných pretokov je však stanovený rozdielne pre
podnikateľov a nepodnikateľov v energetike. Navyše pri podnikateľoch (výrobcoch s povolením na podnikanie v energetike) zákon
umožňuje aj to, aby predali prebytočne vyrobenú elektrinu odberateľom na trhu. Takáto dodávka však aj v tomto prípade nesmie
presiahnuť maximálnu rezervovanú kapacitu lokálneho zdroja. V prípade prekročenia povolených pretokov by potom zo strany výrobcov
došlo k vzniku neoprávneného dodávania elektriny a riziku jeho fyzického odpojenia od sústavy. Okrem výhod v podobe práva na
bezplatné a prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, ako aj práva na bezplatnú výmenu určeného meradla stojí za zmienku aj to, že
výrobca v lokálnom zdroji je oslobodený od platenia tarify za prevádzkovanie systému (tzv. TPS) na všetku vyrobenú elektrinu, ktorú sám
spotrebuje. V súvislosti s týmito výhodami však treba upozorniť na to, že elektrina vyrobená v lokálnom zdroji nie je podporovaná
doplatkom, príplatkom ani výkupom elektriny za regulovanú cenu.

Využívanie v praxi

Ako sme už uviedli, lokálne zdroje nemožno pripájať neobmedzene. Dostupné kapacity na pripojenie totiž stanovuje na ročnej báze MH
SR. Prax je taká, že voľné kapacity, ktoré možno pripojiť do sústavy, MH SR vo svojom oznámení rozdeľuje podľa troch
prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. V tab. 1 je uvedený prehľad pridelených voľných kapacít podľa jednotlivých
regionálnych distribučných spoločností.

Pre úplnosť uvádzame, že systém čerpania voľných kapacít je nastavený tak, že pokiaľ sa v určitom roku nevyčerpá všetka dostupná
kapacita, možno ju presunúť a následne využiť v ďalšom období. V tejto súvislosti regionálne distribučné spoločnosti na svojich
oficiálnych stránkach priebežne zverejňujú aktuálny stav čerpania dostupných kapacít.
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Ako možno vyčítať z tab. 2, k 5. 5. 2021 bola naďalej dostupná väčšia časť voľnej kapacity, ako bola vôbec pridelená pre rok 2021. Pre
úplnosť uvádzame, že nevyužitá voľná kapacita z roku 2020 sa priratúva k voľnej kapacite pre rok 2021. Vzhľadom na evidentne nízke
čerpanie voľných kapacít sa vynára otázka, či je na trhu nízky dopyt po lokálnych zdrojoch alebo má takéto nízke čerpanie voľných
kapacít iný dôvod.

Podľa nám dostupných informácií výrobcovia záujem o lokálne zdroje majú. Napríklad VSD podľa zverejnených údajov na svojej
internetovej stránke eviduje pre rok 2020 viac ako 130 žiadostí o inštaláciu lokálneho zdroja. Veľké množstvo žiadostí na inštaláciu
lokálnych zdrojov však distribučná spoločnosť zamietne. Obdobná situácia je aj v rámci zvyšných dvoch regionálnych distribútorov.
Presné dôvody zamietnutia žiadostí jednotlivých výrobcov však nepoznáme, distribučné spoločnosti ich na svojich stránkach
nezverejňujú. Avšak s jedným konkrétnym dôvodom zamietnutia žiadosti o pripojenie lokálneho zdroja pri záujemcoch, u ktorých má
lokálny zdroj azda najväčšiu perspektívu, sa pri našej práci stretávame pravidelne.

Do MDS vás nepripoja

V rámci našej praxe sme sa stretli s tým, že je pomerne veľký záujem o pripájanie lokálnych zdrojov do miestnych distribučných sústav
(MDS). V tejto súvislosti však viacerí klienti narazili na odpor regionálnych distribútorov, ktorí pripájanie lokálnych zdrojov do MDS
konštante odmietajú. S takýmto odmietavým postojom pripojenia lokálneho zdroja do MDS sme sa prvýkrát stretli ešte minulý rok počas
prebiehajúcej energetickej konferencie, kde takýto názor vyslovil zástupca jedného z regionálnych distribútorov. Ako sa po čase ukázalo,
tento názor zdieľajú všetci traja prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav. Podľa distribučných spoločností sa voľné kapacity
na pripojenie nových zdrojov vzťahujú výlučne na zariadenia pripojené do regionálnej distribučnej sústavy. S takýmto názorom však z
nášho pohľadu nemožno súhlasiť. Daná polemika o možnosti pripájania lokálneho zdroja do MDS vznikla v rámci interpretácie
ustanovenia § 14 ods. 1 písm. e) zákona o podpore OZE. Predmetné ustanovenie upravuje kompetenciu MH SR stanovovať voľné
kapacity na pripojenie lokálnych zdrojov do sústavy. Predmetné zákonné ustanovenie však vôbec nerozlišuje medzi druhmi distribučnej
sústavy, do ktorej možno nové zariadenie na výrobu elektriny pripojiť. Zákon v tomto ustanovení používa iba všeobecný pojem sústava
bez ohľadu na to, či má ísť o miestnu alebo regionálnu distribučnú sústavu. Rešpektujúc zákonnú úpravu máme za to, že odmietnutie
pripájania lokálnych zdrojov do MDS nie je na mieste.

Navyše sme toho názoru, že takéto prideľovanie kapacity na inštaláciu lokálnych zdrojov výlučne v prospech regionálnej distribučnej
sústavy by bolo v jasnom rozpore s § 3 ods. 1) zákona o regulácii, podľa ktorého je „účelom regulácie zabezpečiť transparentným a
nediskriminačným spôsobom dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností […]“. Je preto zrejmé, že v rámci zákonnej
regulácie sa kladú isté kvalitatívne požiadavky aj na férové a transparentné zabezpečenie dostupnosti tovarov a s nimi súvisiacich
regulovaných činností, t. j. dôraz sa dáva aj na zákaz diskriminácie. Preto si myslíme, že oznámenie voľných kapacít pre nové zdroje
treba vykladať tak, že inštalovaný výkon MH SR určilo pre regionálne distribučné sústavy, a to vrátane do nich pripojených podriadených
sústav. Opačný výklad by mohol byť z nášho pohľadu prinajmenšom diskriminačný voči potenciálnym výrobcom, ktorí sú pripojení v
MDS.

Napokon v súvislosti s aktuálne ukončeným stop stavom poukazujeme na skutočnosť, že voľné inštalované výkony na inštaláciu nových
zdrojov určené jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav sa v zmysle Usmernenia vzťahujú aj na pripojenie
zdrojov do MDS. Faktické obmedzenie pripájania lokálnych zdrojov do MDS preto nemá nielen zákonný, ale ani logický základ.
Domnievame sa, že ak monopolní distribútori svoj postoj neprehodnotia, je možné, že niektorí z odmietnutých záujemcov o lokálny zdroj
v MDS budú svoje práva brániť súdnou cestou.

Koncept lokálnych zdrojov je vhodnou cestou splnenia klimatických záväzkov

Zavedenie lokálneho zdroja prinieslo na energetickom trhu po dlhých rokoch plošného stop stavu aspoň malé oživenie. Ako sa však javí
zo zverejnených čísel, lokálny zdroj aktuálne zatiaľ nenapĺňa svoj plný potenciál. O dôvodoch síce možno polemizovať, ale z našej praxe
vieme, že istý podiel na tomto výsledku má aj striktný postoj regionálnych distribučných spoločností, ktoré bez právneho zdôvodnenia
znemožňujú čerpanie dostupných kapacít, pokiaľ ide o projekty, ktoré majú byť realizované v MDS.

Veríme však, že sa táto situácia v dohľadnom čase zmení a bude možné pripájať lokálne zdroje aj do MDS. Impulz k zmene očakávame
aj vzhľadom na záväzky Slovenskej republiky, ktoré si stanovila v Národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 – 2030. Ten
obsahuje záväzok dosiahnuť v roku 2030 podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie vo výške 19,2 %.
Napĺňanie týchto ambicióznych cieľov pomocou lokálnych zdrojov (aspoň čiastočne) by mohlo byť vhodnou cestou. Priaznivý vplyv na
plnenie týchto cieľov je znásobený aj tým, že v dôsledku absencie akejkoľvek podpory lokálne zdroje nezvyšujú koncovú cenu elektriny
pre odberateľov.

O autoroch

Juraj Ondrejka je advokátom pôsobiacim v advokátskej kancelárii Poláček & Partners. Špecializuje sa na energetiku, predovšetkým na 
obnoviteľné zdroje energie. Venuje sa aj problematike duševného vlastníctva a informačných technológií. Právo vyštudoval na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tomáš Siskovič sa v advokátskej kancelárii Poláček & Partners špecializuje predovšetkým na
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energetiku a obchodné právo. Rovnako sa venuje právu informačných technológií a nehnuteľností. Právo vyštudoval na Univerzite
Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracoval v renomovanej advokátskej kancelárii v Bratislave.

JUDr. Juraj Ondrejka

jondrejka@polacekpartners.sk

Mgr. Tomáš Siskovič

tsiskovic@polacekpartners.sk Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.

2019 13 MW 10 MW 8 MW 2020 8 MW 6 MW 5 MW 2021 5 MW 15 MW 16 MW ZSD SSD VSD

Tab. 1 Pridelené kapacity pre lokálne zdroje v rokoch 2019 až 2021 na území SR Zdroj: Údaje zverejnené na internetovej stránke
Ministerstva hospodárstva SR

ZSD SSD VSD 17,815 MW 22,08404 MW 16 MW

Tab. 2 Voľné kapacity na pripájanie zdrojov na území SR v roku 2021 Zdroj: ZSD, SSD a VSD, údaje dostupné k 5. 5. 2021

https://monitora.sk/


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

Newsletter: Župan chce hlasy mladých. Príbeh uneseného notára dostáva nové zápletky  
  18. 6. 2021, 0:00, Zdroj: korzar.sme.sk , Vydavateľ: Petit Press, Autor: Jaroslav Vrábeľ, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 188.7 tis. GRP: 4,19 OTS: 0,04 AVE: 901,52 Eur 

Prešov mal športový deň úspešný na 50 %.

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

V kampani sľúbil skatepark. Trnka ho chce stavať pri škole, proti je riaditeľka aj starosta Riaditeľka školy ukazuje, kde bude stáť nový
skatepark. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V areáli Hotelovej akadémie na Južnej triede má vyrásť nový skatepark. Košický samosprávny kraj na športovisko vyčlenil
100-tisíc eur a predpokladá, že bude dokončené na jar budúceho roka. Proti je však bývalé i nové vedenie školy aj starosta a poslanec
župy v jednej osobe. Zmenší sa parkovisko, hrozia sťažnosti ľudí, vysvetľujú, prečo je to zlý nápad.

Čo na to župan Trnka, bude skatepark, nebude? Čítajte článok Jany Ogurčákovej.

Na notára z kauzy únosu pre 4 milióny je trestné oznámenie, komora vidí spreneveru V tomto dome na Kmeťovej ulici sídli notársky úrad
Vojtecha Kavečanského. Aktuálne má výkon funkcie pozastavený. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Známy notár Vojtech Kavečanský má výkon svojho úradu pozastavený. Ako už Korzár v máji informoval, Kavečanský sa mal
stať obeťou únosu kvôli 4 miliónom. Notárska komora však nielen pozastavila výkon jeho notárskych práv, ale podala prokuratúre i
oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo sprenevery financií v jeho notárskej úschove. Aj polícia eviduje jedno, iné trestné
oznámenie, autorom je zrejme klient, ktorý sa nevie dostať k svojim peniazom.

Celé to mohlo byť aj inak, ako to na prvý pohľad môže vyzerať, píše Róbert Bejda.

Horela košická nemocnica, 60 pacientov evakuovali. Prišiel premiér Heger Požiar a evakuácia v košickej nemocnici. (zdroj: Korzár/Judita
Čermáková)

KOŠICE. Hasiči museli vo štvrtok popoludní zasahovať v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach na Rastislavovej ulici v
objekte urgentného príjmu. Podľa vyjadrení pacientov a personálu požiar z neznámych príčin vypukol okolo 15. hod. a hneď sa začala
evakuácia. Z budovy vybiehali ľudia v civile a hasiči evakuovali pacientov i zamestnancov. Škody budú veľké, experti zisťujú príčinu.

Ako vyzerala záchranná akcia, opisuje náš článok aj s fotogalériou i videami.

Pokazený semafor na štvorprúdovke odrezal časť Košíc od MHD. Polícia nič nevedela Po výpadku semafora sa obyvatelia Pereša len
veľmi ťažko dostávali na zastávky MHD. Polícia sa chystá dozrieť na nedisciplinovaných vodičov. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Pokazený semafor v mestskej časti Košice-Pereš komplikuje život obyvateľom. Tí sa nedokážu dostať cez štvorprúdovku k
zastávkam autobusov a električiek. Ide o veľmi frekventovaný úsek medzi Košicami a U. S. Steelom, ktorý je súčasťou cesty I/16.
Starosta Pereša opisuje, že vodiči tam jazdia ako blázni.

V čom je problém, kto ako konal a nekonal a čo sa dá robiť, zisťoval Michal Lendel.

Gelnických seniorov volali na piatok do školy. Potom prišla esemeska na sobotu do Košíc V Gelnici budú v piatok očkovať v priestoroch
základnej školy. (zdroj: FB Gelnica)

GELNICA. Seniorov z Gelnice, ktorí sa na základe telefonického pozvania mesta chystajú v piatok na preočkovanie do miestnej
základnej školy, zmiatla neskoršia nečakaná esemeska z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Pozývala ich totiž v sobotu
do veľkokapacitného očkovacieho centra v Košiciach.

Čo teraz majú zmätení Gelničania robiť a kedy a kam ísť, sa pýtala Jana Otriová.

Pri sklade pesticídov sú mená ako Vareha či Duč. Podozrivé zákazky minister Budaj preverí Sklad agrochemikálií v Čeľovciach. (zdroj:
enviroportal)

ČEĽOVCE, STARÁ ĽUBOVŇA. Ministerstvo životného prostredia plánuje zrušenie dvoch veľkých zákaziek za 40 miliónov eur, ktoré sa
majú dotknúť aj východu. Za peniaze z eurofondov sa mali odstrániť skládka odpadu Skalka v Starej Ľubovni a sklad pesticídov v obci
Čeľovce v Trebišovskom okrese. Minister Ján Budaj (OĽaNO) argumentuje, že zákazky ruší alebo prehodnocuje, pretože systém
odstraňovania záťaží vytvorený za minulých vlád je podľa neho podozrivý.
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Na čo mali ísť podľa plánov peniaze na východe, vysvetľuje Lenka Haniková.

Otvorenie novej plavárne v Snine sa blíži, poslanci budú schvaľovať cenník vstupného Plaváreň v Snine. Verejnosti by mala slúžiť od
augusta. (zdroj: Katarína Gécziová)

SNINA. Od augusta by mala nová mestská plaváreň v Snine slúžiť verejnosti. Mestský sociálny podnik s prípravami na otvorenie finišuje.
Cenník budú schvaľovať poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva na budúci týždeň.

O tom, že obyvatelia zaplatia menej ako cezpoľní, aj o ďalších podrobnostiach informuje Jana Otriová.

Šport Predstavenie nového hokejového klubu HC 21 Prešov. (zdroj: Michal Ivan)

Do Prešova sa vracia hokejová extraliga po 23 rokoch. Licencia sa sťahuje z Detvy. Koučom HC 21 Prešov bude Ernest Bokroš

Záchrana futbalu v Prešove. Prvá ani druhá, mesto už má ponuku č. 3, Remetu zaskočili. Podnikateľ: Chcú platiť viac ako milión?

Ďalšie správy Červenú hviezdu otvoria o týždeň. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Kúpalisko na Rumanovej začína letnú sezónu. Na Červenú hviezdu si Košičania ešte počkajú. Triton zostáva aj tento rok zatvorený

V Tatrách vydláždia turistické chodníky a vybudujú i opravia kamenné schody. Po uzávere sú otvorené, čaká ich obnova

Pracujúci Košičania môžu v lete v prípade zavretej škôlky dať dieťa do inej. Regionálni hygienici zmenili stanovisko

Vlčanov rezort chce zdigitalizovať Pôdohospodársku platobnú agentúru. Heger: Bola zneužívaná na obohacovanie

Košickí hutníci pomôžu cez víkend Centru pre deti a rodiny aj botanickej záhrade. Podujatie odštartuje darovaním krvi

Začína sa prvá tohtoročná vlna horúčav, tropické budú aj noci. Trvať môže minimálne do konca týždňa

Krimi Potok času. Niekto doň nalial neznámu látku. (zdroj: TS/Milan Kuruc)

Po Fontáne lásky teraz silno pení a zapácha Potok času. Vandal doň nalial chemikáliu. Humenský náčelník: Asi ho nevypátrame

Pľuvance, bitky, ponižovanie. Žena z okresu Prešov prežívala doma peklo. Tyranovi hrozí osem rokov za mrežami

V letnej kuchynke sa pohádali súrodenci, brat sa sestre vyhrážal s nožom v ruke. Skončil v cele, hrozia mu až tri roky

Z prešovskej stanice zmizol detský kočík. Zlodejku usvedčilo sušiace sa oblečenie. Stihla ho aj predať za 20 eur

Bratislavčan ukradol v Gelnici Škodu Superb. Vypátrali ho po roku. Pri akcii zadržali viacero podozrivých

Pred Michalovcami dostal šmyk a skončil s autom na streche. Nafúkal vyše dve promile. Za alkohol za volantom čelí obvineniu

Bicykel chcel predať cez bazár. Podvodník ho obral o peniaze. Páchateľ vystupoval ako muž zo Sniny

Koronavírus

Covid si pripísal ďalších osem obetí. Východ nemá ani 20 nových infikovaných. Úplne zaočkovaných je vyše milión ľudí

Kam vyraziť Výstava bonsajov v Botanickej záhrade UPJŠ. (zdroj: TASR)

Zamagurské folklórne slávnosti aj výstava bonsajov. Tipy na 18. júna

Foto dňa Evakuovaní pacienti košickej nemocnice, ktorú zachvátil oheň. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)Recept na piatok Vegánsky
burger. Kliknite na obrázok a dostanete sa k receptu. (zdroj: )

Aby si na záhradnej párty pochutili aj vegáni. Varíme s Korzárom: Cuketovo-fazuľový burger

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber , ako aj na odber našich ďalších newsletterov
Výber redakcie Korzára , Podcasty Korzára , Víkendové čítanie Korzára a Košický Korzár Večer .

Autor: Jaroslav Vrábeľ
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Kam na zaujímavé podujatia.

Výstava bonsajov a suiseki v košickej botanickej záhrade (15 fotografií)

Výstava bonsajov

KOŠICE. Prvá tohtoročná výstava v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude venovaná bonsajom,
sprístupnená bude od piatka do nedele. Návštevníci budú môcť vidieť okolo 60 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom
z celého sveta. Trojdňová výstava pod názvom Cassovia Bonsai bude sprístupnená počas najbližších troch dní v časoch od 9.00 do
17.00 h vo vstupných priestoroch administratívnej budovy botanickej záhrady na Mánesovej ulici.

Zamagurské folklórne slávnosti online

ČERVENÝ KLÁŠTOR. Zamagurské folklórne slávnosti, ktoré sa konajú každoročne v Zamagurí, sa tento rok uskutočnia v termíne od 18.
do 20. júna. Avšak budú len v online priestore. V piatok 18. júna je vo večerných hodinách naplánovaná hudobná prezentácia rómskych
hudobných zoskupení zo Spiša.

V sobotu bude otvorená výstava ľudového odevu z obce Lendak a uskutoční sa aj diskusia o jeho rôznych variantoch obliekania v
minulosti. Od 19.00 je naplánovaný večerný scénický program folklórnych kolektívov, zoskupení a jednotlivcov pod názvom Stretnutie
pod Troma korunami. Účinkovať majú napríklad Gorali z Lendaku, ľudová hudba Magura z Kežmarku, tanečná skupina Bardfa z
Bardejova či folklórny súbor Vrchovina zo Starej Ľubovne.

V nedeľu je od 17.00 h naplánovaná prednáška o živote etnografa, učiteľa, osvetára, folkloristu a kronikára Viktora Majerika. Prednášať o
ňom bude Ingrid Majeriková. Súčasťou Zamagurských folklórnych slávností je aj sprievodný program. Ide napríklad o prezentáciu
remeselníkov a ľudovoumeleckých výrobcov či o virtuálnu výstavu archívnych materiálov vytvorených počas 44-ročnej histórie slávností.
Bližšie informácie sú zverejnené na webe Popradského osvetového strediska.

Výstava umelcov s autizmom

PREŠOV. Diela dvoch mladých talentovaných umelcov s autizmom, 12-ročného maliara Richarda Pankucha a 14-ročného hrnčiara
Martina Rojáka, vystavuje v týchto dňoch mestská galéria Caraffka v Prešove. Výstava bude prístupná do 24. júna.

Autor: TASR
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UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie

.

Na archívnej snímke Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Oproti minuloročnému umiestneniu sa univerzita posunula o 50 miest dopredu.

Autor TASR

dnes 13:05

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, foto z archívu.

Foto: TASR Dano Veselský

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že
„bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať,
nie stúpať“.

Prečítajte si aj:

Autor: Teraz.sk
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.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Trojdňová výstava pod názvom Cassovia Bonsai bude sprístupnená počas najbližších troch dní v časoch od 9:00 do 17:00.

Autor TASR

včera 16:00

Košice 17. júna (TASR) - Prvá tohtoročná výstava v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude venovaná
bonsajom, sprístupnená bude od piatka do nedele. TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, v súvislosti s protipandemickými opatreniami
ju preložili na neskorší termín.

„Ide už o 11. ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej návštevníci budú môcť uvidieť viac okolo 60
drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ povedal riaditeľ botanickej záhrady Pavol Mártonfi. Súčasťou
výstavy bude okrem iného aj poradenská činnosť.

Trojdňová výstava pod názvom Cassovia Bonsai bude sprístupnená počas najbližších troch dní v časoch od 9:00 do 17:00 vo vstupných
priestoroch administratívnej budovy botanickej záhrady na Mánesovej ulici.

„Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri
vstupe do areálu a obmedzené kapacity pri parkovaní,“ dodal Mártonfi. Zároveň prosí o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a
dodržiavanie všetkých platných protipandemických opatrení

Prečítajte si aj:

Autor: Teraz.sk
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Školstvo: UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti
Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40 percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet
citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu
zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5 percent). Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o
50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku 651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU)
v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská
poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii. Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká
Univerzita Palackého v Olomouci. Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v
rankingu U-Multirank 2020. V rankingu RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global
Universities Ranking si v medziročnom porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to
celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity,
zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo svete a tretie miesto v SR. „Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na
správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová
úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a
záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene
výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že „bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v
náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať“. hol mac

Autor: TASR
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Košice: V Botanickej záhrade UPJŠ chystajú tradičnú výstavu bonsajov

Košice 17. júna (TASR) - Prvá tohtoročná výstava v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach bude
venovaná bonsajom, sprístupnená bude od piatka (18. 6.) do nedele (20. 6.). TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš
Zavatčan. Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, v súvislosti s protipandemickými
opatreniami ju preložili na neskorší termín. „Ide už o 11. ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej
návštevníci budú môcť uvidieť viac okolo 60 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ povedal riaditeľ
botanickej záhrady Pavol Mártonfi. Súčasťou výstavy bude okrem iného aj poradenská činnosť. Trojdňová výstava pod názvom Cassovia
Bonsai bude sprístupnená počas najbližších troch dní v časoch od 9.00 h do 17.00 h vo vstupných priestoroch administratívnej budovy
botanickej záhrady na Mánesovej ulici. „Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa
návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri vstupe do areálu a obmedzené kapacity pri parkovaní,“ dodal Mártonfi. Zároveň prosí o
zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a dodržiavanie všetkých platných protipandemických opatrení. sem pop
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UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie

Autor článku

&nbsp&nbspFoto: Bigstock

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že
„bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať,
nie stúpať“.

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!

Zdieľať na facebooku

Diskusia

Facebook diskusia

Si vysokoškolák? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a zaujímavé informácie z oblasti vzdelávania.

Emailová adresa

Názov vysokej školy, ktorú navštevuješ

Mohlo by Vás zaujímať
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V rebríčku QS skončila zo slovenských univerzít najlepšie UPJŠ Košice

KOŠICE ONLINE , Dnes | 14:32

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý hodnotí celkovo
1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít.

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. (Ilustračná fotografia) / TASR

„Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý hodnotí
celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít,"
informoval hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. (Ilustračná fotografia) / TASR

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete.

V rankingu URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351.
miesto vo svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu
držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať.

Zdroj: TASR
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Podcast

O tom, že deti a mladí ľudia prežívajú celé obdobie pandémie Covid-19 najťažšie sa vravelo aj písalo už veľa. A nie bezdôvodne. Veď
výrazne zvýšenú mieru javov ako sú pocity úzkosti a depresia práve v tejto vekovej kategórii dokazovala nielen naša skúsenosť na
linkách dôvery, ale už aj prvé výskumy medzi študentmi a študentkami zo začiatku tohto roka. Aj preto odborníčky a odborníci volali po čo
najskoršom návrate detí a dospievajúcich do škôl. Rovnako však upozorňovali na to, že to ako sa vynútená izolácia a stres na mladých
ľuďoch podpísali, skutočne zistíme až neskôr.

Čo sa teda teraz, vyše mesiac po znovu otvorení, v školách deje? Ako sa deti a mladí ľudia cítia, čo prežívajú a zvládajú opäť klasické
vyučovanie? A aké je to pre učiteľov a rodičov? A prečo s príchodom pekného počasia nedošlo k očakávanej úľave, ale práve naopak?
Nielen o týchto témach, ale hlavne aj o tom, čo pomáha na vyčerpanie, strach a úzkosť a ako najlepšie využiť letné prázdniny hovorili
naši hostia. – psychologička z Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ v Košiciach prof. Mgr. Andrea Madarasová
Gecková, PhD. a psychológ a programový riaditeľ IPčka PhDr. Mareko Madro, PhD.

— — — — —

00:00 Úvod

01:43 Potvrdili sa predpoklady odborníkov o tom, ako sa prejaví pandémia na deťoch po návrate do škôl?

05:29 Nakoľko sú v týchto dňoch, mesiac po otvorení škôl, vytažené linky pomoci? Čo trápi deti a mladých ľudí?

14:45 Ktoré naše schopnosti a návyky boli izoláciou najviac zasiahnuté a musíme sa ich nanovo začať učiť?

21:03 Ako deti popisujú svoje momentálne prežívanie? Aká je atmosféra v triedach a školách?

25:49 Je kľúčom k zdravému dospievaniu detí len chodiť fyzicky do školy medzi rovesníkov? Alebo je úloha školy ešte v niečom inom?

32:33 Ako sa cítia učitelia a rodičia?

33:50 Čo sú varovné znaky, že dieťa prežíva ťažkosti? Môže si niečo všimnúť aj samé? Ako mu môže pomôcť okolie?

39:48 Môže dieťa alebo dospievajúci spraviť pre seba niečo aj sám? Ako mu pomôžu na poradniach IPčka? Prečo nie je pre deti
dostupná odborná pomoc?

47:16 Čo môžu robiť učiteľky, učitelia a iný pedagogický zamestnanci škôl?

53:37 Ako môžu pomôcť rodičia? Ako môžu poslúžiť aj vianočné rituály?

01:00:33 Ako správne využiť prázdniny? Prečo mnohí rodičia tlačia svoje deti do výkonov?

— — — — —

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach: ⌲ Facebook ⌲ Instagram ⌲ Youtube ⌲ podcast[@]ipcko.sk

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc: ⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu) ⌲
Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko)

Autor: Katka
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UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie

Oproti minuloročnému umiestneniu sa univerzita posunula o 50 miest dopredu.

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že
„bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať,
nie stúpať“ .

Autor: TASR
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Iné termíny

Na výstave návštevníci uvidia okolo 60 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta. Súčasťou výstavy bude
poradenská činnosť a predaj izbových aj vonkajších bonsajov a príslušenstva, ktoré je potrebné k pestovaniu a ošetrovaniu bonsajov.
Výstava prebehne vo vstupných priestoroch budovy Botanickej záhrady UPJŠ.

Čas: 18.6. až 20.6.2021 od 09. do 17:00 hod.

Miesto konania

18. 06. 2021 Piatok 09:00 - 17:00 Košice Botanická záhrada UPJŠ

18. 06. 2021 Piatok 09:00 - 17:00

19. 06. 2021 Sobota 09:00 - 17:00 Košice Botanická záhrada UPJŠ

19. 06. 2021 Sobota 09:00 - 17:00

20. 06. 2021 Nedeľa 09:00 - 17:00 Košice Botanická záhrada UPJŠ

20. 06. 2021 Nedeľa 09:00 - 17:00
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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 na stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov z oblasti vedy, výskumu, inovácií, priemyselných
technológií, dopravy a logistiky, energetiky, životného prostredia a vzdelávania. Zároveň pôjde o jedinečnú možnosť prezentácie
vedeckého a inovačného potenciálu slovenských firiem.

Ako uviedol prezident SlovakiaTech Juraj Miškov počas dvoch dní sa na troch pódiách vystrieda viac ako stovka domácich a
zahraničných spíkrov z prostredia technologických firiem, startupov a investorov. „Slovensko potrebuje po kríze naštartovať inováciami!“
dodal. 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 prebiehať súčasne na troch pódiách:

TECHNOLOGY STAGE: Technology meets Humanity – predstaví bloky: Factory evolution, Retail evolution, Green evolution, Mobilita &
Energy evolution

HUMANITY STAGE: Humanity meets Technology – uvedie bloky: Human evolution, Food evolution, Privacy Evolution, Skills & Edu
evolution

CAPITAL STAGE: 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.

* * * * *

Humanity meets Technology / Technology meets Humanity.

* * * * *

Lákadlom 3. ročníka SlovakiaTech 2021 by mali byť hlavní zahraniční a domáci rečníci:

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 kyberbezpečnosti 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“. Usiluje sa prinútiť ľudí, aby pochopili škodlivý vplyv na obchodné modely a na koncepty, ako je 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.
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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 celkom 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 1 000 km. Na SlovakiaTechu premiérovo predstaví prvý
funkčný prototyp lietajúceho automobilu AirCar, ako aj víziu novej ekologickej dopravy v Bratislave.

Záštitu nad SlovakiaTech Forum - Expo 2021 prevzali: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a primátor mesta Košice Jaroslav
Polaček.

O organizátorovi

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 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 .

TEXT Marek Trubač FOTO SlovakiaTech

Autor: Marek Trubač
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Lekárska fakulta chce pre chýbajúcu dotáciu prijať menej študentov

Peniaze chýbajú na 80 uchádzačov.

KOŠICE. Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický rok zohľadňujúca
výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla.

Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov.

Potvrdil to dekan fakulty Daniel Pella.

Len štandardný počet

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo.

„Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových študentov
všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800 000 eur," vysvetlil Pella.

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla.

Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov.

„Udeje sa tak v prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami,
a to tak za viac prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Ešte budú rokovať

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov.

„Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení kompenzovať ich štúdium z
prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj našej fakulty. Úspešným
študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa.

„Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia covid-19, ktorá poukázala na význam zdravia nielen
pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Autor: (tasr)
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UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie

Košice 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR – František Iván)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý hodnotí
celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít.
Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan

Na snímke budova Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. – 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. – 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. – 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Priaznivé hodnotenie aj v ďalších rebríčkoch

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

Na snímke zľava riaditeľ Slovenského národného archívu v Bratislave Ivan Tichý a rektor UPJŠ v Košiciach Pavol Sovák

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že „bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu
držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať“.

Pošlite nám tip

Autor: Ján Durbák
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UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie

.

Na archívnej snímke Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Oproti minuloročnému umiestneniu sa univerzita posunula o 50 miest dopredu.

Autor TASR

dnes 13:05

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, foto z archívu.

Foto: TASR Dano Veselský

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že
„bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať,
nie stúpať“.

Prečítajte si aj:

Autor: Teraz.sk
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Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika chystajú tradičnú výstavu bonsajov

.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Trojdňová výstava pod názvom Cassovia Bonsai bude sprístupnená počas najbližších troch dní v časoch od 9:00 do 17:00.

Autor TASR

včera 16:00

Košice 17. júna (TASR) - Prvá tohtoročná výstava v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude venovaná
bonsajom, sprístupnená bude od piatka do nedele. TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, v súvislosti s protipandemickými opatreniami
ju preložili na neskorší termín.

„Ide už o 11. ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej návštevníci budú môcť uvidieť viac okolo 60
drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ povedal riaditeľ botanickej záhrady Pavol Mártonfi.
Súčasťou výstavy bude okrem iného aj poradenská činnosť.

Trojdňová výstava pod názvom Cassovia Bonsai bude sprístupnená počas najbližších troch dní v časoch od 9:00 do 17:00 vo vstupných
priestoroch administratívnej budovy botanickej záhrady na Mánesovej ulici.

„Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri
vstupe do areálu a obmedzené kapacity pri parkovaní,“ dodal Mártonfi. Zároveň prosí o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a
dodržiavanie všetkých platných protipandemických opatrení

Prečítajte si aj:

Autor: Teraz.sk
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Školstvo: UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti
Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40 percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet
citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu
zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5 percent). Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o
50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku 651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU)
v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská
poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii. Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká
Univerzita Palackého v Olomouci. Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v
rankingu U-Multirank 2020. V rankingu RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global
Universities Ranking si v medziročnom porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to
celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity,
zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo svete a tretie miesto v SR. „Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na
správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová
úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a
záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene
výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že „bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v
náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať“. hol mac
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Košice: V Botanickej záhrade UPJŠ chystajú tradičnú výstavu bonsajov

Košice 17. júna (TASR) - Prvá tohtoročná výstava v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach bude
venovaná bonsajom, sprístupnená bude od piatka (18. 6.) do nedele (20. 6.). TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš
Zavatčan. Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, v súvislosti s protipandemickými
opatreniami ju preložili na neskorší termín. „Ide už o 11. ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej
návštevníci budú môcť uvidieť viac okolo 60 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ povedal riaditeľ
botanickej záhrady Pavol Mártonfi. Súčasťou výstavy bude okrem iného aj poradenská činnosť. Trojdňová výstava pod názvom
Cassovia Bonsai bude sprístupnená počas najbližších troch dní v časoch od 9.00 h do 17.00 h vo vstupných priestoroch administratívnej
budovy botanickej záhrady na Mánesovej ulici. „Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa
návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri vstupe do areálu a obmedzené kapacity pri parkovaní,“ dodal Mártonfi. Zároveň prosí o
zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a dodržiavanie všetkých platných protipandemických opatrení. sem pop
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UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie

Autor článku

&nbsp&nbspFoto: Bigstock

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že
„bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať,
nie stúpať“.
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V rebríčku QS skončila zo slovenských univerzít najlepšie UPJŠ Košice

KOŠICE ONLINE , Dnes | 14:32

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý hodnotí celkovo
1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít.

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. (Ilustračná fotografia) / TASR

„Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý hodnotí
celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských univerzít,"
informoval hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. (Ilustračná fotografia) / TASR

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete.

V rankingu URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351.
miesto vo svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu
držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať, nie stúpať.
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UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie

Oproti minuloročnému umiestneniu sa univerzita posunula o 50 miest dopredu.

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že
„bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať,
nie stúpať“ .
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