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Vysokoškoláci a očkovanie  
  15. 10. 2021, 19:24, Relácia: Televízne noviny, Stanica: Markíza, Vydavateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol.

s.r.o., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
GRP: 7,50 OTS: 0,08 AVE: 45937 Eur 

Viktor Vincze, moderátor:

Platiť pravidelne za test alebo sa dať radšej zaočkovať? Slovenskí vysokoškoláci sa pred pár týždňami vrátili naspäť do lavíc.

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka:

Prísnejšie pravidlá na internátoch neočkovaným študentom komplikujú situáciu.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Niektorí sa učia prezenčne, iní kombinovane a sú aj takí, ktorí zostali doma. Spôsob ako univerzity fungujú si vyberá každá fakulta podľa
seba.

Radomír Masaryk, Univerzita Komenského v Bratislave:

Musia byť dodržané všetky potrebné hygienické opatrenia to znamená, že maximálny počet študentov v miestnosti, pravidelná
dezinfekcia, vetranie a podobne.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Na Ekonomickej univerzite fungujú v inom režime. Študenti sa od začiatku semestra učia online.

Miroslav Horňák, Ekonomická univerzita v Bratislave:

Nám meškal dodávateľ s dodávateľskými prácami na rekonštrukciu internátu a tým pádom sme sa snažili posunúť tú prezenčnú formu o
tri týždne neskôr. No ale na základe aj situácie sme zostali pri online forme.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Univerzity musia podľa usmernenia postupovať podľa covid automatu, ten určuje koľko študentov môže byť v škole plne zaočkovaných
alebo v OTP režime.

Juraj Rybanský, Slovenská technická univerzita:

Kontroly sa fyzicky nevykonávajú, ale čo sa týka prevádzky internátov, dôrazne sa odporúča režim OTP.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Na internátoch v Mlynskej doline študentov kontrolujú. Na vrátnici pýtajú potvrdenia o očkovaní, testovaní, či prekonaní covidu.

anketa:

Cítim sa bezpečne, že vlastne všetci sa preukazujeme, kto vojde do objektu, takže je to fajn.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Prax ukazuje, že pravidelné testovanie a pre mnohých aj chuť zostať v univerzitnom prostredí nezaočkovaných študentov presviedča k
tomu, aby sa napokon dali zaočkovať.

Tomáš Zavatčan, UPJŠ v Košiciach:

Na študentských domovoch univerzity sú ubytovaní len študenti, ktorí dodržiavajú režim OTP. Ten je kontrolovaný prostredníctvom
námatkových kontrol.

anketa:

Som v priebehu očkovania, musím sa ešte testovať. Zoberte si 48 hodín trvá ten antigén. Proste bude to lepšie, keď sa zaočkujem.
Nemám problémy potom už žiadne už.

anketa:
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Platiť 5 euro každé dva dni alebo ako to musia, tak je to také, že nevýhodné pre nich.

Radomír Masaryk, Univerzita Komenského v Bratislave:

Otravuje to tých študentov, ktorí musia pravidelne preukazovať testy, takže nie je to veľmi príjemné.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Na univerzite plánujú začať vlastné testovanie, bude to vraj zadarmo alebo za symbolickú cenu. Univerzity robili na konci leta prieskumy
zaočkovanosti. Zaočkovaných majú od 70 do 80 % študentov. Zuzana Holienčíková, Televízia Markíza
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Vedúci vydania:

predpoludním: R. Turoňová

popoludní: Ľ. Ivanková
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dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190
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Festival módy Fashion LIVE! (15. - 17. októbra)

Téma: Silueta

Bratislava, centrum Nivy

09.00 Stretnutie s SK+MEDom - umývanie rúk

Téma: Správna technika umývania rúk

Bratislava, kaviareň DOT. Espresso bar, Lazaretská 13

09.00 Ružový október - podujatie zamerané na ženské zdravie

Organizujú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Košice, OC Optima

09.00 Odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku

09.00 h - Odborná konferencia k publikácii Vendelín Javorka - jezuitský kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov

Ružomberok, Katolícka univerzita, rektorát, výstavná miestnosť

14.00 h - Slávnostná sv. omša za účasti biskupov Spišskej a Žilinskej diecézy Mons. Jána Kuboša a Mons. Tomáša Galisa

Ružomberok, Kostol Ružencovej Panny Márie, Černová

15.30 h - Odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku

Ružomberok, Černová

17.30 h - Predstavenie publikácie o Vendelínovi Javorkovi a panelová diskusia

Ružomberok, Černová, kultúrny dom

10.00 TK Bibiany - Medzinárodného domu umenia pre deti - Bienále ilustrácií Bratislava

Súčasťou TK bude vyhlásenie víťazov tohtoročného BIB (Grand Prix, päť zlatých jabĺk, päť plakiet a čestné uznania) neštatutárnych cien
– ceny detskej poroty, ceny primátora Bratislavy, ceny Poštovej banky.

- otvorenie Bienále ilustrácií Bratislava - medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti

Bratislava, Bratislavský hrad, výstavné priestory, 2. poschodie
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Text, Video, Zvuk, Foto

10.00 Keramické trhy (15. - 16. október)

Pezinok, Radničné námestie a Ulica M. R. Štefánika

10.00 TK Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Téma: Bytová politika SR 2030

Bratislava, Štefánikova 23

10.00 Konferencia Ženy do voza aj do koča - Svetový deň vidieckych žien

Žabokreky, kultúrny dom, okres Martin

10.00 Pracovný program ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka:

10.00 h - Návšteva úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Nové Zámky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1

11.30 h - Návšteva pobočky Sociálnej poisťovne

Nové Zámky, Sociálna poisťovňa, Námestie Györgya Széchényiho 10

10.30 TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana

Za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa.

Téma: Výsledok akreditačného procesu PPA

Bratislava, ústredie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť Šírava, Hraničná 12

Text, Video, Zvuk, Foto

10.30 TK Združenia miest a obcí Slovenska

Téma: Negatívne dopady navrhovaných reforiem na región stredného Gemera.

Jelšava, Mestský dom kultúry, Teplická 271/2

Text, Zvuk

11.00 Spoločné vyhlásenie predsedu NR SR Borisa Kollára a pacientskej organizácie Nie rakovine

Téma: Začiatok kampane o rakovine prsníka Ružový október. Na TK budú prítomné aj členky pacientskeho združenia (vyliečené
pacientky).

Bratislava, Národná rada SR, foyer, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk, Foto

11.00 Záver terénneho šetrenia postupu spracovania vetrovej kalamity z 15. júla v lokalite Čierny Váh

Organizuje Slovenská lesnícka komora.

Kráľová Lehota, penzión Larion, okres Liptovský Mikuláš

Text, Zvuk

11.00 TK predstaviteľov samospráv

Téma: Výzva primátorov a starostov vicepremiérke Remišovej a ministrovi Budajovi - Zastavme likvidáciu slovenských regiónov!
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Starostovia dotknutých obcí SR, v ktorých súčasné vedenie Environmentálneho fondu nepodporilo ich rozvoj, sú dlhodobo nespokojní s
daným stavom. Preto sa rozhodli osobne predložiť ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi a ministerke investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej výzvy, v ktorých dôrazne protestujú voči súčasným praktikám oboch
ministerstiev a navrhujú riešenia týchto problémov.

Bratislava, pred ÚV SR, Námestie slobody 1

Text, Video, Zvuk, Foto

11.30 Hubertova jazda - záver jazdeckej a poľovníckej sezóny

11.30 h - Sprievodný program pred Štátnym divadlom Košice

12.00 h - Nástup jazdcov okolo sochy Arda v areáli UVLF na Komenského ulici

12.30 h - Sprievod mestom – presun jazdcov a kočov z areálu UVLF po Komenského a Hlavnej ulici k Štátnemu divadlu

13.00 h - Slávnostný nástup pred Štátnym divadlom a dekorácia jazdcov

13.30 h - Odchod jazdcov z Hlavnej ulice a „lov na líšku“ v lesoch v okolí Bankova

Košice

Text, Video, Foto

11.30 TK Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR. Téma: Ohrozovanie biotopov v národných parkoch
náhodnou ťažbou.

Banská Bystrica, Slovenská agentúra pre životné prostredie, zasadačka, Tajovského 323

Text

17.00 Slávnostné zasadnutie MsZ Stropkova + oceňovanie významných osobností a kolektívov

Stropkov, divadlo, divadelná sála

Text

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lk lt

Autor: LT
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E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58
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Festival módy Fashion LIVE! (15. - 17. októbra)

Téma: Silueta

Bratislava, centrum Nivy

09.00 Stretnutie s SK+MEDom - umývanie rúk

Téma: Správna technika umývania rúk

Bratislava, kaviareň DOT. Espresso bar, Lazaretská 13

09.00 Ružový október - podujatie zamerané na ženské zdravie

Organizujú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Košice, OC Optima

Foto

09.00 Odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku

09.00 h - Odborná konferencia k publikácii Vendelín Javorka - jezuitský kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov

Ružomberok, Katolícka univerzita, rektorát, výstavná miestnosť

14.00 h - Slávnostná sv. omša za účasti biskupov Spišskej a Žilinskej diecézy Mons. Jána Kuboša a Mons. Tomáša Galisa

Ružomberok, Kostol Ružencovej Panny Márie, Černová

15.30 h - Odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku

Ružomberok, Černová

17.30 h - Predstavenie publikácie o Vendelínovi Javorkovi a panelová diskusia

Ružomberok, Černová, kultúrny dom

10.00 TK Bibiany - Medzinárodného domu umenia pre deti - Bienále ilustrácií Bratislava

Súčasťou TK bude vyhlásenie víťazov tohtoročného BIB (Grand Prix, päť zlatých jabĺk, päť plakiet a čestné uznania) neštatutárnych cien
– ceny detskej poroty, ceny primátora Bratislavy, ceny Poštovej banky.

- otvorenie Bienále ilustrácií Bratislava - medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti
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Bratislava, Bratislavský hrad, výstavné priestory, 2. poschodie

Text, Video, Zvuk, Foto

10.00 Keramické trhy (15. - 16. október)

Pezinok, Radničné námestie a Ulica M. R. Štefánika

Foto, Video

10.00 TK Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Téma: Bytová politika SR 2030

Bratislava, Štefánikova 23

10.00 Konferencia Ženy do voza aj do koča - Svetový deň vidieckych žien

Žabokreky, kultúrny dom, okres Martin

10.00 Pracovný program ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka:

10.00 h - Návšteva úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Nové Zámky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1

11.30 h - Návšteva pobočky Sociálnej poisťovne

Nové Zámky, Sociálna poisťovňa, Námestie Györgya Széchényiho 10

10.30 TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana

Za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa.

Téma: Výsledok akreditačného procesu PPA

Bratislava, ústredie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť Šírava, Hraničná 12

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

10.30 TK Združenia miest a obcí Slovenska

Téma: Negatívne dopady navrhovaných reforiem na región stredného Gemera.

Jelšava, Mestský dom kultúry, Teplická 271/2

Text, Zvuk

11.00 Spoločné vyhlásenie predsedu NR SR Borisa Kollára a pacientskej organizácie Nie rakovine

Téma: Začiatok kampane o rakovine prsníka Ružový október. Na TK budú prítomné aj členky pacientskeho združenia (vyliečené
pacientky).

Bratislava, Národná rada SR, foyer, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk, Video

11.00 Záver terénneho šetrenia postupu spracovania vetrovej kalamity z 15. júla v lokalite Čierny Váh

Organizuje Slovenská lesnícka komora.

Kráľová Lehota, penzión Larion, okres Liptovský Mikuláš

Text, Zvuk

11.00 TK predstaviteľov samospráv

https://monitora.sk/
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Téma: Výzva primátorov a starostov vicepremiérke Remišovej a ministrovi Budajovi - Zastavme likvidáciu slovenských regiónov!

Starostovia dotknutých obcí SR, v ktorých súčasné vedenie Environmentálneho fondu nepodporilo ich rozvoj, sú dlhodobo nespokojní s
daným stavom. Preto sa rozhodli osobne predložiť ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi a ministerke investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej výzvy, v ktorých dôrazne protestujú voči súčasným praktikám oboch
ministerstiev a navrhujú riešenia týchto problémov.

Bratislava, pred ÚV SR, Námestie slobody 1

Text, Video, Zvuk, Foto

11.30 Hubertova jazda - záver jazdeckej a poľovníckej sezóny

11.30 h - Sprievodný program pred Štátnym divadlom Košice

12.00 h - Nástup jazdcov okolo sochy Arda v areáli UVLF na Komenského ulici

12.30 h - Sprievod mestom – presun jazdcov a kočov z areálu UVLF po Komenského a Hlavnej ulici k Štátnemu divadlu

13.00 h - Slávnostný nástup pred Štátnym divadlom a dekorácia jazdcov

13.30 h - Odchod jazdcov z Hlavnej ulice a „lov na líšku“ v lesoch v okolí Bankova

Košice

Text, Video, Foto

11.30 TK Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR. Téma: Ohrozovanie biotopov v národných parkoch
náhodnou ťažbou.

Banská Bystrica, Slovenská agentúra pre životné prostredie, zasadačka, Tajovského 323

Text

17.00 Slávnostné zasadnutie MsZ Stropkova + oceňovanie významných osobností a kolektívov

Stropkov, divadlo, divadelná sála

Text

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lk lt kh

Autor: KH
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Odborník Martin Gmitra: Kvantový počítač bude slúžiť aj na vývoj nových liekov!  
  15. 10. 2021, 3:41, Zdroj: www1.pluska.sk , Vydavateľ: News and Media Holding, a.s., Autor: mz, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 730 tis. GRP: 16,22 OTS: 0,16 AVE: 1775 Eur 

Sme na prahu druhej kvantovej revolúcie a budeme potrebovať mnoho ľudí, ktorí budú schopní obsluhovať zložité systémy kvantových
počítačov, hovorí teoretický fyzik Martin Gmitra.

Tento článok si môžete prečítať vďaka Eset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Teoretický fyzik
Martin Gmitra je finalistom ocenenia Eset Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, slávnostný galavečer s
vyhlásením laureátov ocenenia budete môcť sledovať v sobotu 16. októbra o 20.30 na Dvojke.

Teória kvantovej mechaniky vznikla na začiatku 20. storočia a pomáha opísať vlastnosti hmoty, ktoré určujú elektróny a ich vzájomné
väzby v jej atómoch. Teoretický fyzik RNDr. Martin Gmitra, PhD., ktorý pôsobí na Ústave fyzikálnych vied Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, sa venuje štúdiu elektrónovej štruktúry v kvantových materiáloch, konkrétnejšie v atomárne tenkých
materiáloch.

Ako vyzerá deň teoretického fyzika

Voľného času nemá Martin Gmitra veľa. „Keďže pôsobím na univerzite môj deň sa prepína medzi stavmi kedy pracujem na vedeckých
projektoch alebo prednášam na magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. To prepínanie je dosť náročné. Vyžaduje si disciplínu. A
množstvo vykonanej práce je riadené podobne ako hovorí princíp neurčitosti v kvantovej fyzike – ak pri práci stratíte úplne pojem o čase,
potom vás to stálo presne definované množstvo energie. Vtedy je čas na relax,“ hovorí teoretický fyzik.

Nové objavy v tejto oblasti často narúšajú predstavy, ktoré máme o fyzike ešte zo strednej školy, ale zároveň majú potenciál znova
posunúť technologický pokrok ľudstva ďalej. Napríklad objav existencie takzvaných topologických izolátorov, ktoré sú vodivé zvláštnym
spôsobom, možno v budúcnosti prispeje k novej generácii energeticky efektívnej elektroniky. Vďaka špecifickému usporiadaniu atómov
na povrchu týchto materiálov môže prúd tiecť v tenučkej vrstve ich povrchu bez odporu. Aj toto dokáže objasniť práve kvantová
mechanika.

Ako teoretický fyzik sa Martin Gmitra venuje najmä základnému výskumu, no práve ten otvára nové obzory, ako by sa dali kvantové
materiály reálne využiť. „Veľmi významným a dlhodobým technologickým snom ľudstva je vytvoriť kvantový počítač,“ objasňuje Martin
Gmitra a dodáva, že snaha študovať kvantové materiály je v princípe hľadaním vhodného materiálu na to, aby sme vedeli postaviť jeho
jednotlivé elementy.

Kvantový počítač by mohol vykonávať náročné optimalizačné operácie či simulácie komplexných systémov. To sa dá využiť napríklad pri
hľadaní nových liečiv. „Samozrejme, tie počítače už teraz existujú, ale fungujú v malom, akademickom rozmere,“ hovorí vedec, ktorého
snom je dožiť sa ich praktického využitia.

Čo presne skúmate?

- Venujem sa základnému výskumu elektrónovej štruktúry atomárne tenkých materiálov. Kvantová podstata hmoty sa v týchto
materiáloch prejavuje v nečakaných fázach, ktoré môžu viesť k novým efektom. Dá sa to predstaviť aj tak, že elektróny, elementárne
fermionovské častice, sa v tuhých látkach kvôli vzájomnému previazaniu premenia na kvázičastice, ktoré môžu mať rôzne exotické
podoby, napr. elektrón sa môže správat akoby mal nulovú hmotnosť, podobne ako majú fotóny, častice svetla, alebo v jednom mieste
materiálu sa správa ako častica a v inom mieste ako antičastica. Tieto zložité kvantové stavy študujeme pomocou
kvantovo-mechanických výpočtov elektrónovej štruktúry. Umožňujú nám odhaliť fascinujúce fyzikálne javy, ktoré mnohokrát protirečia
našej intuícii.

Na čo to bude dobré?

- Pomocou teoretických výpočtov vieme študovať vlastnosti materiálov, ktoré nemusia zatiaľ reálne existovať. A keďže sme schopní
predpovedať konkrétne fyzikálne vlastnosti pre daný kvantový systém, to samo o sebe je dobrá motivácia vyrobiť daný materiál.
Dokážeme tak do istej miery cielene nasmerovať technologický rozvoj. Samotné kvantové materiály majú silný technologický potenciál a
budú nachádzať uplatnenie v nových generáciách elektronických zariadení, dokonca môžu tvoriť súčasti kvantového počítača.

Podľa Vás je snom ľudstva vytvoriť kvantový počítač? Je to podľa Vás možné?

- Áno, kvantový počítač je technologickým snom budúcnosti, ktorý spája rôzne oblasti základného výskumu kvantových materiálov. 
Jedná sa o výskum kvantových vlastností a efektov v nových materiáloch alebo syntetických heteroštruktúrach už známych materiálov. 
Základný výskum stimuluje aj vývoj technologických procesov výroby týchto materiálov. To všetko sa deje s cieľom vybudovať kvantový 
bit, alebo qubit, ktorý bude schopný uchovať informáciu na nevyhnutný čas pokiaľ sa vykoná výpočtový proces. Toto je jedna z najťažších 
úloh pretože pripravený kvantový stav určený na daný výpočet je veľmi krehký a ľahko sa znehodnotí, čo voláme dekoherencia. Takže
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vývoj je sprevádzaný aj skepticizmom, kežde dekoherencia vnáša veľké množstvo chýb do kvantového výpočtu. No objavuje sa nová
nádej a to, využiť kvázičastice ktoré nazývame anyóny (pozn. anyón je kvázičastica, ktorá ani nie je fermión ani bozón) a vytvoriť
topologický kvantový počítač. Anyóny by sa využívali ako vlákna a aplikáciou matematickej teórie prepletania by tak bolo možné vytvoriť
robustné logické hradlá potrebné pre samotné kvantové výpočty.

Ako by taký počítač vyzeral a čo by dokázal robiť?

- Také počítače už existujú. Napríklad ich vlastnia známe spoločnosti ako IBM, Intel, Microsoft alebo Google. Sú to dosť objemné
systémy ponorené v kryostatoch a pracujú pri extrémne nízkych teplotách. Majú nateraz rádovo len niekoľko desiatok qubitov. Takže ich
momentálne výpočtové možnosti nie sú kompetitívne s klasickými počítačmi. Kvantový počítač zatiaľ nemá ambíciu úplne nahradiť
klasické počítače, skôr cieľom jeho použitia sú špecifické optimalizačné úlohy, kryptografické úlohy, analýza dát alebo simulácie,
napríklad chemických procesov pri hľadaní nových liečiv. To by dokázal robiť skutočne oveľa rýchlejšie.

Akú úlohu podľa Vás zohrajú počítače v budúcnosti?

- Tažko veštiť z kvantovej gule :). Počítače sa už teraz dostávajú do pozície elementov v globálnej sieti – internetu vecí. Prostredníctvom
počítačov zrejme budeme čoraz viac a viac prepojení.

Mohli by sa naplniť katastrofické scenáre niektorých filmov, že by nás umelá inteligencia mohla ovládnuť?

- Máme vedomosti, že už jednoduché prepojenia v systémoch tzv. celulárnych automatov dokážu vytvoriť samoorganizovane spontánne
komplexné stavy. Komplexnosť vzájomného prepojenia medzi internetom vecí určite dodá umelej inteligencii významný stupeň voľnosti.
Bude určite nevyhnutné rozpoznať spôsoby jej správania. Samozrejme, že sa vieme chrániť „ohnivou stenou“ (z angl. firewall) a
katastrofické scenáre ostanú pre hrdinov filmov.

Spolupráca so svetovými vedcami

Martin Gmitra študoval fyziku na UPJŠ v Košiciach. Po obhájení dizertačnej práce absolvoval počas 13 rokov množstvo zahraničných
pobytov, ktoré mali zásadný vplyv na jeho vedeckú kariéru, napríklad v Česku, Poľsku či Nemecku. Vďaka tomu mal možnosť
spolupracovať so svetovými kapacitami vo fyzike, akými sú profesori Jozef Barnaś, Jaroslav Fabian či Albert Fert, držiteľ Nobelovej ceny
za fyziku v roku 2007. Svojím výskumom prispel k objasneniu či overeniu viacerých fyzikálnych javov a teórií.

Autor: mz

Autor: mz
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Ocenený astrofyzik: Vo vesmíre zrejme nie sme sami  
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Ako prví zachytili gama záblesk novinkou.

Astrofyzik Norbert Werner (7 fotografií)

Od marca 2021 má Slovensko vo vesmíre svoj druhý nanosatelit. Kocka s hranou desať centimetrov na rozdiel od tradičných veľkých
družíc stojí iba zlomok ich ceny a napriek skromnej veľkosti je schopná prevratných objavov.

Jedným z autorov myšlienky takého nanosatelitu a zároveň vedeckým koordinátorom misie je uznávaný astrofyzik, rodák z Rožňavy,
docent Norbert Werner. V súčasnosti pôsobí na Masarykovej univerzite v Brne.

Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberá výskumom röntgenovej astronómie, v rámci ktorej skúma záblesky gama žiarenia. Podpísal sa
tiež pod niekoľko významných objavov, napríklad kozmického krátera či horúceho plynu a temnej hmoty vo vláknach spájajúcich kopy
galaxií. Za svoj vedecký prínos získal niekoľko ocenení.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokExpertka na roboty, tanečnica na vozíčku aj bežecká legenda dostali ceny Košického kraja Čítajte

Začiatkom septembra vám bola udelená cena predsedu Košického samosprávneho kraja. Skôr tohto roku ste získali prestížnu cenu
Ignaza L. Liebena od Rakúskej vedeckej akadémie, nazývanej aj rakúska nobelovka. Bola za prínos k röntgenovej astronómii. O čo
konkrétne šlo?

- V rámci výskumu röntgenovej astronómie skúmam tie najhorúcejšie miesta a najenergetickejšie procesy vo vesmíre. Medzi tie patrí to,
keď hmota padá do čiernej diery. O tých si ľudia vo všeobecnosti myslia, že sú neviditeľné. My ich však vidíme kvôli ich pôsobeniu na
okolie. Okolie čiernych dier môže byť najsvetlejším miestom vo vesmíre, ktoré môžeme skúmať.

Často žiari práve v röntgenovom spektre a dá sa skúmať vesmírnymi röntgenovými ďalekohľadmi. Keďže röntgenové lúče sú pohltené
našou atmosférou, röntgenová astronómia sa dá robiť len z vesmíru. Pri svojej práci využívam vesmírne ďalekohľady ako americkú
Chandru, európsky XMM-Newton alebo japonské vesmírne ďalekohľady.

Jeden z vašich nedávnych projektov bol medzinárodný vývoj nanosatelitu GRBAlpha (Gamma Ray Burst), ktorý v marci 2021 odletel do
vesmíru pod slovenskou vlajkou. Aké sú výhody týchto malých satelitov oproti bežným veľkým družiciam?

- Veľké vedecké družice sú dosť hmotné aj dosť drahé. Vážia aj niekoľko ton a stoja rádovo stovky miliónov, ba až miliárd eur.
Ďalekohľad Jamesa Webba napríklad vyšiel daňových poplatníkov na desať miliárd dolárov. Ale toto je tá najdrahšia družica, tie bežné sa
pohybujú okolo 500 miliónov dolárov, čo je taká normálna cena.

Nanosatelit sa však dá postaviť aj za stovky tisíc eur, takže tam sú značné rozdiely v cene. Ja som presvedčený, že tieto nanosatelity,
alebo CubeSaty, dokážu zmysluplne dopĺňať prácu veľkých observatórií a dá sa s nimi robiť prelomová veda.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVo vesmíre je druhá slovenská družica s košickým podpisom Čítajte

Aký výskum má na starosti spomínaný nanosatelit GRBAlpha?

- Pomocou detektoru, ktorý sme vyvinuli, zachytáva gama záblesky. Tie vznikajú, keď sa nejaká veľmi hmotná hviezda zrúti do čiernej
diery, alebo keď sa zrazia dve neutrónové hviezdy. Vtedy sa zachytia aj gravitačné vlny. Doteraz sa tieto gama záblesky pozorovali len
družicami za 500 miliónov dolárov.

My sme ako prví na svete v auguste zachytili gama záblesk družicou, ktorá má desať krát desať krát desať centimetrov, teda objem jeden
liter a cenovo vyjde na sto - dvestotisíc eur. Gama záblesk sa nám podarilo touto družicou zachytiť už dvakrát. Cieľom bolo
demonštrovať, že sa to dá, a overiť fungovanie nášho detektora na obežnej dráhe Zeme. Toto je veľký úspech. Ja však dúfam, že to je
len začiatok.

Druhý slovenský satelit vo vesmíre (6 fotografií)

CubeSat GRBAlpha má byť len predvojom k celej flotile nanosatelitov s názvom Camelot. Kam plánujete výskum pomocou tejto
konštelácie posunúť?

((piano))
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- Konštelácia takýchto nanosatelitov bude na rozdiel od veľkých družíc pokrývať celú oblohu. Keďže družica obieha okolo Zeme, vždy má
časť oblohy zakrytú planétou. Nanosatelity však budú roztrúsené po celej obežnej dráhe, takže dokážu zachytiť každý gama záblesk.

Cieľ by bol, aby aj lokalizovali, kde na oblohe gama záblesk nastal. Túto informáciu by veľmi rýchlo pomocou iných družíc poslali na Zem
ostatným astronómom. Tí by tam potom mohli namieriť svoje ďalekohľady a potom skúmať úkazy, keď sa hviezdy zrútia do čiernej diery
alebo keď sa zrazia neutrónové hviezdy.

Práve pri týchto zrážkach vznikajú aj gravitačné vlny a iba raz sa podarilo zachytiť ich súčasne aj so zábleskom gama žiarenia. Tu je teda
priestor na ďalšie objavy.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokSlovensko má druhý satelit. Malá kocka vyletí do vesmíru na jar Čítajte

Mohli by byť nanosatelity cenovo dostupné aj pre, povedzme, väčšie univerzity či výskumné ústavy?

- Mojou víziou je, aby každý astronomický ústav mohol mať svoju vlastnú družicu. Pohybujeme sa v cenových reláciách, keď sa to už dá.

Spomínali ste, že nanosatelity sú doplnkom k tým klasickým veľkým a drahým družiciam. Je možné, že by ich raz v budúcnosti aj celé
nahradili?

- Stále to bude len doplnok. Astronómovia potrebujú zbierať fotóny, detegovať veľa svetla a na to potrebujeme veľké detektory. Tie stále
budeme potrebovať, takže stále budeme potrebovať veľké družice. Ale zasa malé družice dokážu robiť mnoho ďalších vecí. Je to taká
demokratizácia vesmíru. Ak má človek zaujímavý nápad, ktorý by sa dal urobiť aj malou družicou, je to dnes už uskutočniteľné. Pred 20
rokmi by sa to nedalo, stavba väčšiny družíc si vyžadovala aspoň desať rokov.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPrvá slovenská družica má aj košický rukopis Čítajte

Vy ste sa v minulosti podieľali na vývoji japonskej družice Hitomi, no tá pre technické problémy nakoniec dopadla neúspešne. Je vývoj
týchto dvoch satelitov nejako vzájomne prepojený, alebo ide o samostatné, spolu nesúvisiace projekty?

- Ony spolu súvisia dvoma spôsobmi. Jedným je ten, že sme boli všetci veľmi smutní, keď sme prišli o Hitomi, takže som začal uvažovať,
aká prelomová veda by sa dala robiť družicami, ktorú sú omnoho menšie a lacnejšie. Na vývoji vedeckého programu na družici Hitomi
som trávil veľa rokov, hľadal som preto ďalšie možnosti. Druhá spojitosť je tá, že na vývoji detektora pre GRBAlphu spolupracujem s
japonskými vedcami, ktorí vyvíjali detektory pre Hitomi. Takže sme zužitkovali japonské kontakty, ktoré sme mali.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokJaponská družica nekomunikuje, mohla sa rozpadnúť Čítajte

Načo veda potrebuje skúmať záblesky gama žiarenia, čo vďaka nim môžeme zistiť?

- Gama záblesky môžu pochádzať z veľmi veľkých vzdialeností, až z kraja vesmíru. Takže cez detekciu gama zábleskov a ich detailné
štúdium vieme skúmať aj raný vesmír. Spomínal som zrážky neutrónových hviezd - pri nich vznikajú prvky ťažšie ako železo, napríklad
zlato a platina. Chceme vedieť, ako náš vesmír funguje, preto je potrebné vedieť aj to, ako vznikajú chemické prvky, ktoré poznáme z
nášho každodenného života.

Máte na konte pomerne veľa zaujímavých výskumov aj objavov. Okrem už spomínaných gama zábleskov je to napríklad aj výskum
supermasívnych čiernych dier, kôp galaxií a kozmických pavučín, vo vláknach ktorých ste objavili temnú hmotu a horúce plyny. Na konte
máte aj veľmi zaujímavý objav kozmického krátera. Sú tieto problematiky spolu prepojené?

- Všetko je to takzvaná astrofyzika vysokých energií. Je to veda, ktorá sa robí prostredníctvom röntgenových fotónov, ktoré k nám
prichádzajú z vesmíru. Ako som spomínal, skúmam tie najhorúcejšie miesta a najenergetickejšie procesy vo vesmíre.

Napríklad vlákna kozmickej pavučiny sú vyplnené plynom, ktorý má teplotu niekoľko miliónov stupňov, takže vyžaruje röntgenové fotóny,
nie tie optické. Takto horúci plyn vidno práve pomocou röntgenových ďalekohľadov. Takisto obrovské explózie, ktoré vznikajú pri
uvoľňovaní energie v blízkosti supermasívnych čiernych dier, sa dajú pozorovať aj pomocou röntgenového žiarenia.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokZachytili kataklizmatickú udalosť. Cez gravitačné vlny videli zrážku hviezd Čítajte

Astrofyzika je odbor, ktorý má veľa nepreskúmaných oblastí, nepotvrdených teórií a hypotéz. Vyriešenia ktorej otázky či problematiky by
ste chceli byť počas svojho života svedkom?

- Keby som si mal vybrať úplne zo všetkého, bol by to objav mimozemského života. Na to by som bol veľmi zvedavý. Zaujímavý by bol aj
objav takého primitívneho života na bakteriálnej úrovni, ako napríklad na Marse, Jupiterovom alebo Saturnovom mesiaci. Ale hlavne by
som sa chcel dozvedieť, čo tvorí základ mimozemského života, ktorý by sme objavili na Marse.

https://monitora.sk/
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Tu je všetko založené na DNA, na bielkovinách a podobne. Rád by som zistil, ako to funguje niekde inde. A, samozrejme, aj odpoveď na
otázku, ako je vo vesmíre rozšírený inteligentný život a akú má formu. Dožiť sa takého objavu, to by bolo veľmi zaujímavé.

Súvisiaci článok Slovenský astrofyzik objavil kozmickú pavučinu

O existencii inteligentného života vo vesmíre je veľa dohadov a teórií, od vedeckých až po mystické. Ako sa na to pozerá astrofyzika? Je
možné, že tam hore je ešte niekto iný okrem nás?

- Tak v našej galaxii sú miliardy planét s podmienkami vhodnými na vznik života. To dnes vieme z našich najnovších pozorovaní. Podľa
mňa je veľmi nepravdepodobné, že sme vo vesmíre jediní.

Takže je možné, že raz, keď sa budete dívať do vesmírneho ďalekohľadu, uvidíte, ako vám niekto z druhého konca máva (úsmev)?

- Tie vzdialenosti sú, samozrejme, vo vesmíre obrovské, takže objaviť ho a preskúmať nebude ľahké, ale napríklad už ďalší ďalekohľad
Jamesa Webba, ktorý bude štartovať pred koncom tohto roka, bude schopný skúmať zloženie atmosféry planét mimo našej slnečnej
sústavy. Zo zloženia atmosféry sme schopní objaviť, že na tej veľmi vzdialenej planéte existuje život. Nie je vylúčené, že toto v najbližších
desaťročiach objavíme.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPrvá slovenská družica je už na obežnej dráhe Čítajte Norbert Werner

Po ukončení gymnázia v rodnej Rožňave študoval fyziku, neskôr astronómiu a astrofyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach.

Doktorandské štúdium ukončil na Utrechtskej univerzite a v Holandskom ústave pre výskum vesmíru - SRON.

V roku 2008 získal ako jeden z piatich uchádzačov grant NASA - Chandra/Einstein fellowship a osem rokov pôsobil na Ústave časticovej
astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii v USA.

Neskôr viedol výskumný tím astrofyziky vysokých energií na Univerzite Eotvosa Loránda v Budapešti a bol hosťujúcim profesorom na
Hirošimskej univerzite.

V súčasnosti vedie výskumnú skupinu astrofyziky vysokých energií na Masarykovej univerzite v Brne.

V posledných rokoch sa venoval výskumu supermasívnych čiernych dier a ich pôsobenia na vývoj galaxií, výskumu kozmických pavučín
spájajúcich kopy galaxií i medzinárodnému experimentu na skúmanie gama zábleskov.

Autor: Daniela Marcinová
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Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UJPŠ) v Košiciach znepokojil návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022.

Vedenie UPJŠ, jej fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ sa pripájajú k vyhláseniu Univerzity Komenského v
Bratislave z 11. októbra, vyhláseniu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo z 13. októbra a spoločnému vyhláseniu
reprezentácií vysokých škôl SR zo dňa 14. októbra. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan .

„Vyjadrujeme znepokojenie nad navrhovaným rozpočtom pre rezort verejných vysokých škôl. Pokračujúci medziročný pokles rozpočtu
ohrozuje existenciu aj najvýkonnejších univerzít, ktoré dôstojne reprezentujú Slovenskú republiku v európskom vzdelávacom a
výskumnom priestore. Výskumne orientované univerzity nemajú byť závislé len od počtu študentov, ale majú mať podmienky na to, aby
mohli prinášať unikátne výsledky v oblasti vedy, výskumu a inováciách. To nie je možné dosiahnuť bez primeraného personálneho
zázemia a atraktívnosti prostredia,“ uviedla univerzita.

Zároveň jej vedenie zdôraznilo, že sa plne stotožňuje s obavami kolegov z Univerzity Komenského, že návrh rozpočtu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu spôsobí úplné zastavenie rozvoja vysokého školstva v čase, keď sa transformuje systém vzdelávania
podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a keď sa školy pripravujú uchádzať sa o vedecké projekty v
európskych grantových schémach a v novom programovom období pre Európske štrukturálne a investičné fondy.

Zdieľať

Autor: SITA
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Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UJPŠ) v Košiciach znepokojil návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022. Vedenie UPJŠ, jej
fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ sa pripájajú k vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave z 11. októbra,
vyhláseniu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo z 13. októbra a spoločnému vyhláseniu reprezentácií vysokých škôl SR
zo dňa 14. októbra. Informoval tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Vyjadrujeme znepokojenie nad navrhovaným rozpočtom pre rezort verejných vysokých škôl. Pokračujúci medziročný pokles rozpočtu
ohrozuje existenciu aj najvýkonnejších univerzít, ktoré dôstojne reprezentujú Slovenskú republiku v európskom vzdelávacom a
výskumnom priestore. Výskumne orientované univerzity nemajú byť závislé len od počtu študentov, ale majú mať podmienky na to, aby
mohli prinášať unikátne výsledky v oblasti vedy, výskumu a inováciách. To nie je možné dosiahnuť bez primeraného personálneho
zázemia a atraktívnosti prostredia,“ uviedla univerzita. Zároveň jej vedenie zdôraznilo, že sa plne stotožňuje s obavami kolegov z
Univerzity Komenského, že návrh rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu spôsobí úplné zastavenie rozvoja vysokého
školstva v čase, keď sa transformuje systém vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a keď
sa školy pripravujú uchádzať sa o vedecké projekty v európskych grantových schémach a v novom programovom období pre Európske
štrukturálne a investičné fondy.

Zdroj: (SITA, mt;mlu)

Autor: Viktória Tomková
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15.10.2021 | Uzbekistan

Po vyše dvojročnom úsilí doc. M. Kundráta z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a silnej podpore zo strany veľvyslanectva
Slovenskej republiky v Taškente sa podarilo nakoniec realizovať v období 22. septembra – 12. októbra 2021 v Uzbekistane projekt
hľadania ostatkov dinosaurov v spolupráci s partnermi zo Štátneho geologického múzea v Taškente.

Terénne výskumné práce sa uskutočnili v lokalite Džarrakuduk v navoiskej oblasti. Slovenský projekt v Uzbekistane The Central Asiatic
Paleontological Heritage: The Prehistoric Silk Road s perspektívou rozšírenia v budúcnosti do ďalších krajín regiónu Strednej Ázie a jeho
aplikačné možnosti majú priniesť pridanú hodnotu v oblasti skvalitňovania vedy, špecifického školstva a múzejníctva, rozvoja turizmu, ako
aj riešenia globálnych klimatických a biodiverzitných zmien v evolúcii života na Zemi. Okrem možnosti medzinárodného etablovania
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Uzbekistane, resp. v regióne Strednej Ázie má tento konkrétny projekt veľký význam pri podpore a
šírení dobrého mena Slovenska v tomto geograficky vzdialenom regióne sveta.

Slovenský výskumný expedičný tím tvorili:

Doc. Martin Kundrát - Centrum interdisciplinarnych biovied TIP Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – vedúci projektu

Dr. Rastilsav Milovský - Ústav vied o Zemi SAV - pracovisko Banská Bystrica,

Mgr. Juraj Šurka - Ústav vied o Zemi SAV - pracovisko Banská Bystrica,

Dr. Mario Olšavský - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra - pracovisko Banská Bystrica,

M.Sc. Damien Martin - Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

V rámci príprav na uskutočnenie tejto prvej, svojho druhu, spoločnej slovensko-uzbeckej vedeckej aktivity s významným medzinárodným
ohlasom a významom, ktorú okrem iných podporilo aj UNESCO prostredníctvom Centra pre stredodoázijské štúdie v Samarkande, sa
Veľvyslanectvo SR v Taškente podieľalo najmä:

- na vyhľadávaní vhodného strategického vedecko-výskumného partnera v Uzbekistane a vsusedných krajinách,

- na príprave dvoch memoránd o spolupráci medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a uzbeckou ministerskou inštitúciou
v Taškente (Úrad štátnej geológie, resp. Štátne geologické múzeum) a výskumno-operatívnou organizáciou zriadenou UNESCO v
Samarkande - Centrum pre stredoázijské štúdie,

- na podpísaní strategického memoranda na pôde Veľvyslanctva SR v Taškente (ZÚ),

- na poskytnutí ubytovania a logistiky ZÚ v čase prezentácii a obhajoby projektu zo strany doc.M. Kundráta v Taškente i Samarkande,

- pri vytváraní potrebného zázemia pre akcieschopnosť expedície v samotnom teréne.

Na záver pobytu slovenskej časti spoločného výskumného paleontologického tímu zorganizoval veľvyslanec SR v Uzbekistane J. Bóry
pracovnú večeru v priestoroch veľvyslanectva dňa 12.októbra 2021. Okrem pracovníkov slovenského veľvyslanectva a slovenských
členov expedície boli na ňu pozvaní predstavitelia Centra pre stredoázijské štúdie v Samarkande, Úradu štátnej geológie, Štátneho
geologického múzea, MZV UZ, zástupca EUDEL v Taškente, predstavitelia organizácií, firiem a jednotlivci, ktorí podporili realizáciu
projektu (Eriell, Chirana Asia, honorárny konzul Fínska v Taškente, Red Bridge Schooll Samarkand) veľvyslanci susediacich s UZ
stredoázijských krajín (Turkménska, Tadžikistanu a Kirgizska), na územie ktorých sa predpokladá v budúcnosti rozšíriť pôsobenie
slovenských odborníkov - členov paleontologickej expedície. V priebehu a na záver podujatia boli získané prísľuby všetkých relevantných
účastníkov podporiť pokračovanie projektu na jar roku 2022 v Uzbekistane a perspektívne aj pri rozšírení pôsobnosti do susedných s
Uzbekistanom krajín.

Úspešné pôsobenie slovenského výskumného tímu v oblasti paleontológie v Uzbekistane.

Veľvyslanec SR v Uzbekistane J. Bóry zorganizoval pracovnú večeru v priestoroch veľvyslanectva.

Autor: Ingrid Siebestichova
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09.00 Stretnutie s SK+MEDom – umývanie rúk

Téma: Správna technika umývania rúk

Bratislava, kaviareň DOT. Espresso bar, Lazaretská 13

09.00 Ružový október – podujatie zamerané na ženské zdravie

Organizujú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Košice, OC Optima

09.00 Odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku

09.00 h – Odborná konferencia k publikácii Vendelín Javorka – jezuitský kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov

Ružomberok, Katolícka univerzita, rektorát, výstavná miestnosť

14.00 h – Slávnostná sv. omša za účasti biskupov Spišskej a Žilinskej diecézy Mons. Jána Kuboša a Mons. Tomáša Galisa

Ružomberok, Kostol Ružencovej Panny Márie, Černová

15.30 h – Odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku

Ružomberok, Černová

17.30 h – Predstavenie publikácie o Vendelínovi Javorkovi a panelová diskusia

Ružomberok, Černová, kultúrny dom

- reklama -

10.00 TK Bibiany – Medzinárodného domu umenia pre deti – Bienále ilustrácií Bratislava

Súčasťou TK bude vyhlásenie víťazov tohtoročného BIB (Grand Prix, päť zlatých jabĺk, päť plakiet a čestné uznania) neštatutárnych cien
– ceny detskej poroty, ceny primátora Bratislavy, ceny Poštovej banky.

– otvorenie Bienále ilustrácií Bratislava – medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti

Bratislava, Bratislavský hrad, výstavné priestory, 2. poschodie

Text, Video, Zvuk, Foto

10.00 Keramické trhy (15. – 16. október)

Pezinok, Radničné námestie a Ulica M. R. Štefánika

10.00 TK Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Téma: Bytová politika SR 2030

Bratislava, Štefánikova 23

10.00 Konferencia Ženy do voza aj do koča – Svetový deň vidieckych žien

Žabokreky, kultúrny dom, okres Martin

10.00 Pracovný program ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka:

10.00 h – Návšteva úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Nové Zámky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1
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11.30 h – Návšteva pobočky Sociálnej poisťovne

Nové Zámky, Sociálna poisťovňa, Námestie Györgya Széchényiho 10

10.30 TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana

Za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa.

Téma: Výsledok akreditačného procesu PPA

Bratislava, ústredie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť Šírava, Hraničná 12

Text, Video, Zvuk, Foto

10.30 TK Združenia miest a obcí Slovenska

Téma: Negatívne dopady navrhovaných reforiem na región stredného Gemera.

Jelšava, Mestský dom kultúry, Teplická 271/2

Text, Zvuk

11.00 Spoločné vyhlásenie predsedu NR SR Borisa Kollára a pacientskej organizácie Nie rakovine

Téma: Začiatok kampane o rakovine prsníka Ružový október. Na TK budú prítomné aj členky pacientskeho združenia (vyliečené
pacientky).

Bratislava, Národná rada SR, foyer, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk, Foto

11.00 Záver terénneho šetrenia postupu spracovania vetrovej kalamity z 15. júla v lokalite Čierny Váh

Organizuje Slovenská lesnícka komora.

Kráľová Lehota, penzión Larion, okres Liptovský Mikuláš

Text, Zvuk

11.00 TK predstaviteľov samospráv

Téma: Výzva primátorov a starostov vicepremiérke Remišovej a ministrovi Budajovi – Zastavme likvidáciu slovenských regiónov!

Starostovia dotknutých obcí SR, v ktorých súčasné vedenie Environmentálneho fondu nepodporilo ich rozvoj, sú dlhodobo nespokojní s
daným stavom. Preto sa rozhodli osobne predložiť ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi a ministerke investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej výzvy, v ktorých dôrazne protestujú voči súčasným praktikám oboch
ministerstiev a navrhujú riešenia týchto problémov.

Bratislava, pred ÚV SR, Námestie slobody 1

Text, Video, Zvuk, Foto

11.30 Hubertova jazda – záver jazdeckej a poľovníckej sezóny

11.30 h – Sprievodný program pred Štátnym divadlom Košice

12.00 h – Nástup jazdcov okolo sochy Arda v areáli UVLF na Komenského ulici

12.30 h – Sprievod mestom – presun jazdcov a kočov z areálu UVLF po Komenského a Hlavnej ulici k Štátnemu divadlu

13.00 h – Slávnostný nástup pred Štátnym divadlom a dekorácia jazdcov

13.30 h – Odchod jazdcov z Hlavnej ulice a „lov na líšku“ v lesoch v okolí Bankova

Košice
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Text, Video, Foto

11.30 TK Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR. Téma: Ohrozovanie biotopov v národných parkoch
náhodnou ťažbou.

Banská Bystrica, Slovenská agentúra pre životné prostredie, zasadačka, Tajovského 323

Text

17.00 Slávnostné zasadnutie MsZ Stropkova + oceňovanie významných osobností a kolektívov

Stropkov, divadlo, divadelná sála

Autor: TASR
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Študenti práva pomáhajú Košičanom  
  15. 10. 2021, 15:23, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 7 tis. GRP: 0,16 OTS: 0,00 AVE: 321 Eur 

KOŠICE ONLINE , 15.10.2021 | 14:46

Získajú bezplatnú analýzu svojho problému.

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) pripravila pre Košičanov projekt Študentskej právnej poradne. Občania ňou
získajú bezplatnú analýzu svojho právneho problému.

„Študentská právna poradňa vytvára priestor pre najmä obyvateľov mesta Košice, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc,
aby získali prehľad o svojom právnom probléme, prvotnú právnu analýzu ich právneho problému, ktorá bude vypracovaná študentmi
práva pod supervíziou advokátov. Sú veľmi dôležitým článkom, pretože pomáhajú, a hlavne dozerajú na študentov počas práce na
pridelenom prípade a taktiež zodpovedajú za správnosť vypracovanej právnej analýzy,“ povedal pre Rádio Košice Miroslav Štrkolec z
Katedry finančného práva, daňového práva a ekonómie Právnickej fakulty UPJŠ.

Právna poradňa aktuálne funguje v pondelky na Miestnom úrade Starého Mesta a v utorky na Magistráte mesta Košice / Právnická
fakulta UPJŠ

Poradňa funguje ako predmet predovšetkým pre študentov magisterského stupňa, ktorí tak nadobudnú množstvo praktických skúseností.

„Pravidlá Študentskej právnej poradne sú nastavené tak, že po prvotnom prevzatí prípadu, po prvotnej konzultácii študentov s klientmi,
študenti spracujú problém a vyhotovia právnu analýzu v lehote do 30 dní. Z činnosti Študentskej právnej poradne je však vylúčené
vypracovanie právnej analýzy z oblasti trestného práva, keďže potenciálna vážnosť dopadov trestnoprávnych problémov presahuje
hranice možného fungovania Študentskej právnej poradne,“ dodal Štrkolec s tým, že právna poradňa aktuálne funguje v pondelky na
Miestnom úrade Starého Mesta a v utorky na Magistráte mesta Košice od 14.00 do 16.00 hod.

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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Vysokoškoláci a očkovanie  
  15. 10. 2021, 19:24, Relácia: Televízne noviny, Stanica: Markíza, Vydavateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Fakulty a

ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Tomáš Zavatčan
GRP: 7,50 OTS: 0,08 AVE: 45937 Eur 

Vysokoškoláci a očkovanie

Viktor Vincze, moderátor:

Platiť pravidelne za test alebo sa dať radšej zaočkovať? Slovenskí vysokoškoláci sa pred pár týždňami vrátili naspäť do lavíc.

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka:

Prísnejšie pravidlá na internátoch neočkovaným študentom komplikujú situáciu.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Niektorí sa učia prezenčne, iní kombinovane a sú aj takí, ktorí zostali doma. Spôsob ako univerzity fungujú si vyberá každá fakulta podľa
seba.

Radomír Masaryk, Univerzita Komenského v Bratislave:

Musia byť dodržané všetky potrebné hygienické opatrenia to znamená, že maximálny počet študentov v miestnosti, pravidelná
dezinfekcia, vetranie a podobne.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Na Ekonomickej univerzite fungujú v inom režime. Študenti sa od začiatku semestra učia online.

Miroslav Horňák, Ekonomická univerzita v Bratislave:

Nám meškal dodávateľ s dodávateľskými prácami na rekonštrukciu internátu a tým pádom sme sa snažili posunúť tú prezenčnú formu o
tri týždne neskôr. No ale na základe aj situácie sme zostali pri online forme.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Univerzity musia podľa usmernenia postupovať podľa covid automatu, ten určuje koľko študentov môže byť v škole plne zaočkovaných
alebo v OTP režime.

Juraj Rybanský, Slovenská technická univerzita:

Kontroly sa fyzicky nevykonávajú, ale čo sa týka prevádzky internátov, dôrazne sa odporúča režim OTP.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Na internátoch v Mlynskej doline študentov kontrolujú. Na vrátnici pýtajú potvrdenia o očkovaní, testovaní, či prekonaní covidu.

anketa:

Cítim sa bezpečne, že vlastne všetci sa preukazujeme, kto vojde do objektu, takže je to fajn.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Prax ukazuje, že pravidelné testovanie a pre mnohých aj chuť zostať v univerzitnom prostredí nezaočkovaných študentov presviedča k
tomu, aby sa napokon dali zaočkovať.

Tomáš Zavatčan, UPJŠ v Košiciach:

Na študentských domovoch univerzity sú ubytovaní len študenti, ktorí dodržiavajú režim OTP. Ten je kontrolovaný prostredníctvom
námatkových kontrol.

anketa:

Som v priebehu očkovania, musím sa ešte testovať. Zoberte si 48 hodín trvá ten antigén. Proste bude to lepšie, keď sa zaočkujem.
Nemám problémy potom už žiadne už.
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anketa:

Platiť 5 euro každé dva dni alebo ako to musia, tak je to také, že nevýhodné pre nich.

Radomír Masaryk, Univerzita Komenského v Bratislave:

Otravuje to tých študentov, ktorí musia pravidelne preukazovať testy, takže nie je to veľmi príjemné.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Na univerzite plánujú začať vlastné testovanie, bude to vraj zadarmo alebo za symbolickú cenu. Univerzity robili na konci leta prieskumy
zaočkovanosti. Zaočkovaných majú od 70 do 80 % študentov. Zuzana Holienčíková, Televízia Markíza
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Prehľad udalostí na piatok 15. októbra  
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Festival módy Fashion LIVE! (15. - 17. októbra)

Téma: Silueta

Bratislava, centrum Nivy

09.00 Stretnutie s SK+MEDom - umývanie rúk

Téma: Správna technika umývania rúk

Bratislava, kaviareň DOT. Espresso bar, Lazaretská 13

09.00 Ružový október - podujatie zamerané na ženské zdravie

Organizujú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Košice, OC Optima

09.00 Odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku

09.00 h - Odborná konferencia k publikácii Vendelín Javorka - jezuitský kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov

Ružomberok, Katolícka univerzita, rektorát, výstavná miestnosť

14.00 h - Slávnostná sv. omša za účasti biskupov Spišskej a Žilinskej diecézy Mons. Jána Kuboša a Mons. Tomáša Galisa

Ružomberok, Kostol Ružencovej Panny Márie, Černová

15.30 h - Odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku

Ružomberok, Černová

17.30 h - Predstavenie publikácie o Vendelínovi Javorkovi a panelová diskusia

Ružomberok, Černová, kultúrny dom

10.00 TK Bibiany - Medzinárodného domu umenia pre deti - Bienále ilustrácií Bratislava

Súčasťou TK bude vyhlásenie víťazov tohtoročného BIB (Grand Prix, päť zlatých jabĺk, päť plakiet a čestné uznania) neštatutárnych cien
– ceny detskej poroty, ceny primátora Bratislavy, ceny Poštovej banky.

- otvorenie Bienále ilustrácií Bratislava - medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti

Bratislava, Bratislavský hrad, výstavné priestory, 2. poschodie
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Text, Video, Zvuk, Foto

10.00 Keramické trhy (15. - 16. október)

Pezinok, Radničné námestie a Ulica M. R. Štefánika

10.00 TK Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Téma: Bytová politika SR 2030

Bratislava, Štefánikova 23

10.00 Konferencia Ženy do voza aj do koča - Svetový deň vidieckych žien

Žabokreky, kultúrny dom, okres Martin

10.00 Pracovný program ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka:

10.00 h - Návšteva úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Nové Zámky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1

11.30 h - Návšteva pobočky Sociálnej poisťovne

Nové Zámky, Sociálna poisťovňa, Námestie Györgya Széchényiho 10

10.30 TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana

Za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa.

Téma: Výsledok akreditačného procesu PPA

Bratislava, ústredie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť Šírava, Hraničná 12

Text, Video, Zvuk, Foto

10.30 TK Združenia miest a obcí Slovenska

Téma: Negatívne dopady navrhovaných reforiem na región stredného Gemera.

Jelšava, Mestský dom kultúry, Teplická 271/2

Text, Zvuk

11.00 Spoločné vyhlásenie predsedu NR SR Borisa Kollára a pacientskej organizácie Nie rakovine

Téma: Začiatok kampane o rakovine prsníka Ružový október. Na TK budú prítomné aj členky pacientskeho združenia (vyliečené
pacientky).

Bratislava, Národná rada SR, foyer, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk, Foto

11.00 Záver terénneho šetrenia postupu spracovania vetrovej kalamity z 15. júla v lokalite Čierny Váh

Organizuje Slovenská lesnícka komora.

Kráľová Lehota, penzión Larion, okres Liptovský Mikuláš

Text, Zvuk

11.00 TK predstaviteľov samospráv

Téma: Výzva primátorov a starostov vicepremiérke Remišovej a ministrovi Budajovi - Zastavme likvidáciu slovenských regiónov!
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Starostovia dotknutých obcí SR, v ktorých súčasné vedenie Environmentálneho fondu nepodporilo ich rozvoj, sú dlhodobo nespokojní s
daným stavom. Preto sa rozhodli osobne predložiť ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi a ministerke investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej výzvy, v ktorých dôrazne protestujú voči súčasným praktikám oboch
ministerstiev a navrhujú riešenia týchto problémov.

Bratislava, pred ÚV SR, Námestie slobody 1

Text, Video, Zvuk, Foto

11.30 Hubertova jazda - záver jazdeckej a poľovníckej sezóny

11.30 h - Sprievodný program pred Štátnym divadlom Košice

12.00 h - Nástup jazdcov okolo sochy Arda v areáli UVLF na Komenského ulici

12.30 h - Sprievod mestom – presun jazdcov a kočov z areálu UVLF po Komenského a Hlavnej ulici k Štátnemu divadlu

13.00 h - Slávnostný nástup pred Štátnym divadlom a dekorácia jazdcov

13.30 h - Odchod jazdcov z Hlavnej ulice a „lov na líšku“ v lesoch v okolí Bankova

Košice

Text, Video, Foto

11.30 TK Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR. Téma: Ohrozovanie biotopov v národných parkoch
náhodnou ťažbou.

Banská Bystrica, Slovenská agentúra pre životné prostredie, zasadačka, Tajovského 323

Text

17.00 Slávnostné zasadnutie MsZ Stropkova + oceňovanie významných osobností a kolektívov

Stropkov, divadlo, divadelná sála

Text

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lk lt

Autor: LT
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Festival módy Fashion LIVE! (15. - 17. októbra)

Téma: Silueta

Bratislava, centrum Nivy

09.00 Stretnutie s SK+MEDom - umývanie rúk

Téma: Správna technika umývania rúk

Bratislava, kaviareň DOT. Espresso bar, Lazaretská 13

09.00 Ružový október - podujatie zamerané na ženské zdravie

Organizujú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Košice, OC Optima

Foto

09.00 Odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku

09.00 h - Odborná konferencia k publikácii Vendelín Javorka - jezuitský kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov

Ružomberok, Katolícka univerzita, rektorát, výstavná miestnosť

14.00 h - Slávnostná sv. omša za účasti biskupov Spišskej a Žilinskej diecézy Mons. Jána Kuboša a Mons. Tomáša Galisa

Ružomberok, Kostol Ružencovej Panny Márie, Černová

15.30 h - Odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku

Ružomberok, Černová

17.30 h - Predstavenie publikácie o Vendelínovi Javorkovi a panelová diskusia

Ružomberok, Černová, kultúrny dom

10.00 TK Bibiany - Medzinárodného domu umenia pre deti - Bienále ilustrácií Bratislava

Súčasťou TK bude vyhlásenie víťazov tohtoročného BIB (Grand Prix, päť zlatých jabĺk, päť plakiet a čestné uznania) neštatutárnych cien
– ceny detskej poroty, ceny primátora Bratislavy, ceny Poštovej banky.

- otvorenie Bienále ilustrácií Bratislava - medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti
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Bratislava, Bratislavský hrad, výstavné priestory, 2. poschodie

Text, Video, Zvuk, Foto

10.00 Keramické trhy (15. - 16. október)

Pezinok, Radničné námestie a Ulica M. R. Štefánika

Foto, Video

10.00 TK Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Téma: Bytová politika SR 2030

Bratislava, Štefánikova 23

10.00 Konferencia Ženy do voza aj do koča - Svetový deň vidieckych žien

Žabokreky, kultúrny dom, okres Martin

10.00 Pracovný program ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka:

10.00 h - Návšteva úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Nové Zámky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1

11.30 h - Návšteva pobočky Sociálnej poisťovne

Nové Zámky, Sociálna poisťovňa, Námestie Györgya Széchényiho 10

10.30 TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana

Za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa.

Téma: Výsledok akreditačného procesu PPA

Bratislava, ústredie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť Šírava, Hraničná 12

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

10.30 TK Združenia miest a obcí Slovenska

Téma: Negatívne dopady navrhovaných reforiem na región stredného Gemera.

Jelšava, Mestský dom kultúry, Teplická 271/2

Text, Zvuk

11.00 Spoločné vyhlásenie predsedu NR SR Borisa Kollára a pacientskej organizácie Nie rakovine

Téma: Začiatok kampane o rakovine prsníka Ružový október. Na TK budú prítomné aj členky pacientskeho združenia (vyliečené
pacientky).

Bratislava, Národná rada SR, foyer, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk, Video

11.00 Záver terénneho šetrenia postupu spracovania vetrovej kalamity z 15. júla v lokalite Čierny Váh

Organizuje Slovenská lesnícka komora.

Kráľová Lehota, penzión Larion, okres Liptovský Mikuláš

Text, Zvuk

11.00 TK predstaviteľov samospráv
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Téma: Výzva primátorov a starostov vicepremiérke Remišovej a ministrovi Budajovi - Zastavme likvidáciu slovenských regiónov!

Starostovia dotknutých obcí SR, v ktorých súčasné vedenie Environmentálneho fondu nepodporilo ich rozvoj, sú dlhodobo nespokojní s
daným stavom. Preto sa rozhodli osobne predložiť ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi a ministerke investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej výzvy, v ktorých dôrazne protestujú voči súčasným praktikám oboch
ministerstiev a navrhujú riešenia týchto problémov.

Bratislava, pred ÚV SR, Námestie slobody 1

Text, Video, Zvuk, Foto

11.30 Hubertova jazda - záver jazdeckej a poľovníckej sezóny

11.30 h - Sprievodný program pred Štátnym divadlom Košice

12.00 h - Nástup jazdcov okolo sochy Arda v areáli UVLF na Komenského ulici

12.30 h - Sprievod mestom – presun jazdcov a kočov z areálu UVLF po Komenského a Hlavnej ulici k Štátnemu divadlu

13.00 h - Slávnostný nástup pred Štátnym divadlom a dekorácia jazdcov

13.30 h - Odchod jazdcov z Hlavnej ulice a „lov na líšku“ v lesoch v okolí Bankova

Košice

Text, Video, Foto

11.30 TK Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR. Téma: Ohrozovanie biotopov v národných parkoch
náhodnou ťažbou.

Banská Bystrica, Slovenská agentúra pre životné prostredie, zasadačka, Tajovského 323

Text

17.00 Slávnostné zasadnutie MsZ Stropkova + oceňovanie významných osobností a kolektívov

Stropkov, divadlo, divadelná sála

Text

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lk lt kh

Autor: KH
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Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach znepokojil návrh rozpočtu na verejné vysoké školy

Košice 15. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR – František Iván)

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UJPŠ) v Košiciach znepokojil návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022. Vedenie UPJŠ,
jej fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ sa pripájajú k vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave z 11.
októbra, vyhláseniu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo z 13. októbra a spoločnému vyhláseniu reprezentácií vysokých
škôl SR zo dňa 14. októbra. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan

Na snímke budova Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

„Vyjadrujeme znepokojenie nad navrhovaným rozpočtom pre rezort verejných vysokých škôl. Pokračujúci medziročný pokles rozpočtu
ohrozuje existenciu aj najvýkonnejších univerzít, ktoré dôstojne reprezentujú Slovenskú republiku v európskom vzdelávacom a
výskumnom priestore. Výskumne orientované univerzity nemajú byť závislé len od počtu študentov, ale majú mať podmienky na to, aby
mohli prinášať unikátne výsledky v oblasti vedy, výskumu a inováciách. To nie je možné dosiahnuť bez primeraného personálneho
zázemia a atraktívnosti prostredia,“ uviedla univerzita.

Zároveň jej vedenie zdôraznilo, že sa plne stotožňuje s obavami kolegov z Univerzity Komenského, že návrh rozpočtu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu spôsobí úplné zastavenie rozvoja vysokého školstva v čase, keď sa transformuje systém vzdelávania
podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a keď sa školy pripravujú uchádzať sa o vedecké projekty v
európskych grantových schémach a v novom programovom období pre Európske štrukturálne a investičné fondy.

Pošlite nám tip

Autor: Ján Durbák
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Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika znepokojil návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy

15. 10. 2021

Foto: ilustračné, Getty images

SITA Zdroj: SITA

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UJPŠ) v Košiciach znepokojil návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022.

Vedenie UPJŠ, jej fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ sa pripájajú k vyhláseniu Univerzity Komenského v
Bratislave z 11. októbra, vyhláseniu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo z 13. októbra a spoločnému vyhláseniu
reprezentácií vysokých škôl SR zo dňa 14. októbra. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan .

„Vyjadrujeme znepokojenie nad navrhovaným rozpočtom pre rezort verejných vysokých škôl. Pokračujúci medziročný pokles rozpočtu
ohrozuje existenciu aj najvýkonnejších univerzít, ktoré dôstojne reprezentujú Slovenskú republiku v európskom vzdelávacom a
výskumnom priestore. Výskumne orientované univerzity nemajú byť závislé len od počtu študentov, ale majú mať podmienky na to, aby
mohli prinášať unikátne výsledky v oblasti vedy, výskumu a inováciách. To nie je možné dosiahnuť bez primeraného personálneho
zázemia a atraktívnosti prostredia,“ uviedla univerzita.

Zároveň jej vedenie zdôraznilo, že sa plne stotožňuje s obavami kolegov z Univerzity Komenského, že návrh rozpočtu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu spôsobí úplné zastavenie rozvoja vysokého školstva v čase, keď sa transformuje systém vzdelávania
podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a keď sa školy pripravujú uchádzať sa o vedecké projekty v
európskych grantových schémach a v novom programovom období pre Európske štrukturálne a investičné fondy.

Zdieľať

Autor: SITA
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Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika znepokojil návrh rozpočtu na verejné vysoké školy

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UJPŠ) v Košiciach znepokojil návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022. Vedenie UPJŠ,
jej fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ sa pripájajú k vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave z 11.
októbra, vyhláseniu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo z 13. októbra a spoločnému vyhláseniu reprezentácií vysokých
škôl SR zo dňa 14. októbra. Informoval tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Vyjadrujeme znepokojenie nad navrhovaným rozpočtom pre rezort verejných vysokých škôl. Pokračujúci medziročný pokles rozpočtu
ohrozuje existenciu aj najvýkonnejších univerzít, ktoré dôstojne reprezentujú Slovenskú republiku v európskom vzdelávacom a
výskumnom priestore. Výskumne orientované univerzity nemajú byť závislé len od počtu študentov, ale majú mať podmienky na to, aby
mohli prinášať unikátne výsledky v oblasti vedy, výskumu a inováciách. To nie je možné dosiahnuť bez primeraného personálneho
zázemia a atraktívnosti prostredia,“ uviedla univerzita. Zároveň jej vedenie zdôraznilo, že sa plne stotožňuje s obavami kolegov z
Univerzity Komenského, že návrh rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu spôsobí úplné zastavenie rozvoja vysokého
školstva v čase, keď sa transformuje systém vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a keď
sa školy pripravujú uchádzať sa o vedecké projekty v európskych grantových schémach a v novom programovom období pre Európske
štrukturálne a investičné fondy.

Zdroj: (SITA, mt;mlu)

Autor: Viktória Tomková
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09.00 Stretnutie s SK+MEDom – umývanie rúk

Téma: Správna technika umývania rúk

Bratislava, kaviareň DOT. Espresso bar, Lazaretská 13

09.00 Ružový október – podujatie zamerané na ženské zdravie

Organizujú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Košice, OC Optima

09.00 Odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku

09.00 h – Odborná konferencia k publikácii Vendelín Javorka – jezuitský kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov

Ružomberok, Katolícka univerzita, rektorát, výstavná miestnosť

14.00 h – Slávnostná sv. omša za účasti biskupov Spišskej a Žilinskej diecézy Mons. Jána Kuboša a Mons. Tomáša Galisa

Ružomberok, Kostol Ružencovej Panny Márie, Černová

15.30 h – Odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku

Ružomberok, Černová

17.30 h – Predstavenie publikácie o Vendelínovi Javorkovi a panelová diskusia

Ružomberok, Černová, kultúrny dom

- reklama -

10.00 TK Bibiany – Medzinárodného domu umenia pre deti – Bienále ilustrácií Bratislava

Súčasťou TK bude vyhlásenie víťazov tohtoročného BIB (Grand Prix, päť zlatých jabĺk, päť plakiet a čestné uznania) neštatutárnych cien
– ceny detskej poroty, ceny primátora Bratislavy, ceny Poštovej banky.

– otvorenie Bienále ilustrácií Bratislava – medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti

Bratislava, Bratislavský hrad, výstavné priestory, 2. poschodie

Text, Video, Zvuk, Foto

10.00 Keramické trhy (15. – 16. október)

Pezinok, Radničné námestie a Ulica M. R. Štefánika

10.00 TK Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Téma: Bytová politika SR 2030

Bratislava, Štefánikova 23

10.00 Konferencia Ženy do voza aj do koča – Svetový deň vidieckych žien

Žabokreky, kultúrny dom, okres Martin

10.00 Pracovný program ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka:

10.00 h – Návšteva úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Nové Zámky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1
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11.30 h – Návšteva pobočky Sociálnej poisťovne

Nové Zámky, Sociálna poisťovňa, Námestie Györgya Széchényiho 10

10.30 TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana

Za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa.

Téma: Výsledok akreditačného procesu PPA

Bratislava, ústredie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť Šírava, Hraničná 12

Text, Video, Zvuk, Foto

10.30 TK Združenia miest a obcí Slovenska

Téma: Negatívne dopady navrhovaných reforiem na región stredného Gemera.

Jelšava, Mestský dom kultúry, Teplická 271/2

Text, Zvuk

11.00 Spoločné vyhlásenie predsedu NR SR Borisa Kollára a pacientskej organizácie Nie rakovine

Téma: Začiatok kampane o rakovine prsníka Ružový október. Na TK budú prítomné aj členky pacientskeho združenia (vyliečené
pacientky).

Bratislava, Národná rada SR, foyer, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk, Foto

11.00 Záver terénneho šetrenia postupu spracovania vetrovej kalamity z 15. júla v lokalite Čierny Váh

Organizuje Slovenská lesnícka komora.

Kráľová Lehota, penzión Larion, okres Liptovský Mikuláš

Text, Zvuk

11.00 TK predstaviteľov samospráv

Téma: Výzva primátorov a starostov vicepremiérke Remišovej a ministrovi Budajovi – Zastavme likvidáciu slovenských regiónov!

Starostovia dotknutých obcí SR, v ktorých súčasné vedenie Environmentálneho fondu nepodporilo ich rozvoj, sú dlhodobo nespokojní s
daným stavom. Preto sa rozhodli osobne predložiť ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi a ministerke investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej výzvy, v ktorých dôrazne protestujú voči súčasným praktikám oboch
ministerstiev a navrhujú riešenia týchto problémov.

Bratislava, pred ÚV SR, Námestie slobody 1

Text, Video, Zvuk, Foto

11.30 Hubertova jazda – záver jazdeckej a poľovníckej sezóny

11.30 h – Sprievodný program pred Štátnym divadlom Košice

12.00 h – Nástup jazdcov okolo sochy Arda v areáli UVLF na Komenského ulici

12.30 h – Sprievod mestom – presun jazdcov a kočov z areálu UVLF po Komenského a Hlavnej ulici k Štátnemu divadlu

13.00 h – Slávnostný nástup pred Štátnym divadlom a dekorácia jazdcov

13.30 h – Odchod jazdcov z Hlavnej ulice a „lov na líšku“ v lesoch v okolí Bankova

Košice
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Text, Video, Foto

11.30 TK Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR. Téma: Ohrozovanie biotopov v národných parkoch
náhodnou ťažbou.

Banská Bystrica, Slovenská agentúra pre životné prostredie, zasadačka, Tajovského 323

Text

17.00 Slávnostné zasadnutie MsZ Stropkova + oceňovanie významných osobností a kolektívov

Stropkov, divadlo, divadelná sála

Autor: TASR
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  15. 10. 2021, 15:23, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Právnická fakulta UPJŠ, Miroslav

Štrkolec
Užívateľov za deň: 7 tis. GRP: 0,16 OTS: 0,00 AVE: 321 Eur 

KOŠICE ONLINE , 15.10.2021 | 14:46

Získajú bezplatnú analýzu svojho problému.

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) pripravila pre Košičanov projekt Študentskej právnej poradne. Občania ňou
získajú bezplatnú analýzu svojho právneho problému.

„Študentská právna poradňa vytvára priestor pre najmä obyvateľov mesta Košice, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc,
aby získali prehľad o svojom právnom probléme, prvotnú právnu analýzu ich právneho problému, ktorá bude vypracovaná študentmi
práva pod supervíziou advokátov. Sú veľmi dôležitým článkom, pretože pomáhajú, a hlavne dozerajú na študentov počas práce na
pridelenom prípade a taktiež zodpovedajú za správnosť vypracovanej právnej analýzy,“ povedal pre Rádio Košice Miroslav Štrkolec z
Katedry finančného práva, daňového práva a ekonómie Právnickej fakulty UPJŠ.

Právna poradňa aktuálne funguje v pondelky na Miestnom úrade Starého Mesta a v utorky na Magistráte mesta Košice / Právnická
fakulta UPJŠ

Poradňa funguje ako predmet predovšetkým pre študentov magisterského stupňa, ktorí tak nadobudnú množstvo praktických skúseností.

„Pravidlá Študentskej právnej poradne sú nastavené tak, že po prvotnom prevzatí prípadu, po prvotnej konzultácii študentov s klientmi,
študenti spracujú problém a vyhotovia právnu analýzu v lehote do 30 dní. Z činnosti Študentskej právnej poradne je však vylúčené
vypracovanie právnej analýzy z oblasti trestného práva, keďže potenciálna vážnosť dopadov trestnoprávnych problémov presahuje
hranice možného fungovania Študentskej právnej poradne,“ dodal Štrkolec s tým, že právna poradňa aktuálne funguje v pondelky na
Miestnom úrade Starého Mesta a v utorky na Magistráte mesta Košice od 14.00 do 16.00 hod.

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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Univerzitné pracoviská
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Vysokoškoláci a očkovanie  
  15. 10. 2021, 19:24, Relácia: Televízne noviny, Stanica: Markíza, Vydavateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol.

s.r.o., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové slová: študentský domov
GRP: 7,50 OTS: 0,08 AVE: 45937 Eur 

Viktor Vincze, moderátor:

Platiť pravidelne za test alebo sa dať radšej zaočkovať? Slovenskí vysokoškoláci sa pred pár týždňami vrátili naspäť do lavíc.

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka:

Prísnejšie pravidlá na internátoch neočkovaným študentom komplikujú situáciu.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Niektorí sa učia prezenčne, iní kombinovane a sú aj takí, ktorí zostali doma. Spôsob ako univerzity fungujú si vyberá každá fakulta podľa
seba.

Radomír Masaryk, Univerzita Komenského v Bratislave:

Musia byť dodržané všetky potrebné hygienické opatrenia to znamená, že maximálny počet študentov v miestnosti, pravidelná
dezinfekcia, vetranie a podobne.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Na Ekonomickej univerzite fungujú v inom režime. Študenti sa od začiatku semestra učia online.

Miroslav Horňák, Ekonomická univerzita v Bratislave:

Nám meškal dodávateľ s dodávateľskými prácami na rekonštrukciu internátu a tým pádom sme sa snažili posunúť tú prezenčnú formu o
tri týždne neskôr. No ale na základe aj situácie sme zostali pri online forme.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Univerzity musia podľa usmernenia postupovať podľa covid automatu, ten určuje koľko študentov môže byť v škole plne zaočkovaných
alebo v OTP režime.

Juraj Rybanský, Slovenská technická univerzita:

Kontroly sa fyzicky nevykonávajú, ale čo sa týka prevádzky internátov, dôrazne sa odporúča režim OTP.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Na internátoch v Mlynskej doline študentov kontrolujú. Na vrátnici pýtajú potvrdenia o očkovaní, testovaní, či prekonaní covidu.

anketa:

Cítim sa bezpečne, že vlastne všetci sa preukazujeme, kto vojde do objektu, takže je to fajn.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Prax ukazuje, že pravidelné testovanie a pre mnohých aj chuť zostať v univerzitnom prostredí nezaočkovaných študentov presviedča k
tomu, aby sa napokon dali zaočkovať.

Tomáš Zavatčan, UPJŠ v Košiciach:

Na študentských domovoch univerzity sú ubytovaní len študenti, ktorí dodržiavajú režim OTP. Ten je kontrolovaný prostredníctvom
námatkových kontrol.

anketa:

Som v priebehu očkovania, musím sa ešte testovať. Zoberte si 48 hodín trvá ten antigén. Proste bude to lepšie, keď sa zaočkujem.
Nemám problémy potom už žiadne už.

anketa:
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Platiť 5 euro každé dva dni alebo ako to musia, tak je to také, že nevýhodné pre nich.

Radomír Masaryk, Univerzita Komenského v Bratislave:

Otravuje to tých študentov, ktorí musia pravidelne preukazovať testy, takže nie je to veľmi príjemné.

Zuzana Holienčíková, redaktorka:

Na univerzite plánujú začať vlastné testovanie, bude to vraj zadarmo alebo za symbolickú cenu. Univerzity robili na konci leta prieskumy
zaočkovanosti. Zaočkovaných majú od 70 do 80 % študentov. Zuzana Holienčíková, Televízia Markíza
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