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---------------------------------------------------------------Službukonajúci technik: 0905/505 721
---------------------------------------------------------------E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58
dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190
---------------------------------------------------------------Festival Dni architektúry a dizajnu a festival Dni architektúry a filmu
12. ročník festivalu Dni architektúry a dizajnu a 4. ročník festivalu Dni architektúry a filmu (20. - 26. septembra)
Bratislava, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava,
Laurinská 20
09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Žilina
Žilina, mestský úrad, veľká zasadacia miestnosť, Námestie obetí komunizmu 1
11.00 Odovzdanie prístrojov pre Centrum pre liečbu cystickej fibrózy
Košice, Centrum DF pre deti v Detskej fakultnej nemocnici, Tr. SNP 1
11.00 Medzinárodný projekt MeettheCitizen 2.0
- stretnutie študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach s projektovými
partnermi. Študenti budú prezentovať svoje projekty a diskutovať o kohéznej politike EÚ.
Košice, UPJŠ, FF, budova Platón, miestnosť AP1P1, Moyzesova 9
11.00 Online otvorenie 103. akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave - AmosFest 2021
https://www.facebook.com/events/144008721185877/
11.30 Otvorenie akademického roka 2021/2022 + brífing
Brífing po skončení programu, foyer budovy UCM
Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Aula Jozefa Matúša, Fakulta sociálnych vied, Bučianska ulica 4/A
13.00 Mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
Téma: Dostavba križovatky diaľnic D1 a D4.
Na zasadnutí sa zúčastnia minister dopravy a odborníci z odvetvia dopravy a výstavby. Z rokovania mimoriadneho výboru bude
zabezpečený online prenos.
Bratislava, NR SR, pri Mikulášskej bráne
19.00 Allegretto Žilina (20. - 25. septembra)
30. stredoeurópsky festival koncertného umenia. Otvárací koncert - Štátny komorný orchester Žilina.
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Žilina, Dom umenia Fatra
Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
lk
Autor: LT
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Týždenný prehľad udalostí v SR na 38. týždeň
17. 9. 2021, 11:46, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

20. septembra - pondelok
Festival Dni architektúry a dizajnu a festival Dni architektúry a filmu
12. ročník festivalu Dni architektúry a dizajnu a 4. ročník festivalu Dni architektúry a filmu (20. - 26. septembra)
Bratislava, Mestské divadlo DPOH, Laurinská 20
20. septembra - pondelok
09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Žilina
Žilina, mestský úrad, veľká zasadacia miestnosť, Námestie obetí komunizmu 1
20. septembra - pondelok
09.00 TK banky 365.bank - deti a peniaze
Téma: Deti a peniaze - výsledky prieskumu
Bratislava, Bite&Byte bistro, Plynárenská 3E
20. septembra - pondelok
10.00 TK predsedu BSK Juraja Drobu - začiatok výstavby v regióne Malokarpatská
Téma: Zlepšenie dopravnej situácie, časová úspora pre vodičov, ale najmä odbremenenie obcí Chorvátsky Grob a Slovenský Grob od
tranzitnej dopravy prinesie vybudovanie cestného obchvatu obcí Malokarpatska.
stavenisko diaľničnej križovatky Triblavina (sever), GPS súradnice:48°12'59.8"N 17°15'36.5"E
20. septembra - pondelok
11.00 Online otvorenie 103. akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave - AmosFest 2021
https://www.facebook.com/events/144008721185877/
20. septembra - pondelok
11.00 Odovzdanie prístrojov pre Centrum pre liečbu cystickej fibrózy
Košice, Centrum DF pre deti v Detskej fakultnej nemocnici, Tr. SNP 1
20. septembra - pondelok
11.00 Medzinárodný projekt MeettheCitizen 2.0
- stretnutie študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach s projektovými
partnermi. Študenti budú prezentovať svoje projekty a diskutovať o kohéznej politike EÚ.
Košice, UPJŠ, FF, budova Platón, miestnosť AP1P1, Moyzesova 9
20. septembra - pondelok
11.30 Otvorenie akademického roka 2021/2022 + brífing
Brífing po skončení programu, foyer budovy UCM
Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Aula Jozefa Matúša, Fakulta sociálnych vied, Bučianska ulica 4/A
20. septembra - pondelok
13.00 Mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
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Téma: Dostavba križovatky diaľnic D1 a D4.
Na zasadnutí sa zúčastnia minister dopravy a odborníci z odvetvia dopravy a výstavby. Z rokovania mimoriadneho výboru bude
zabezpečený online prenos.
Bratislava, NR SR, pri Mikulášskej bráne
20. septembra - pondelok
19.00 Allegretto Žilina (20. - 25. septembra)
30. stredoeurópsky festival koncertného umenia. Otvárací koncert - Štátny komorný orchester Žilina.
Žilina, Dom umenia Fatra
21. septembra - utorok
09.00 40. schôdza Národnej rady SR
Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
21. septembra - utorok
09.00 Festival rozhlasovej hry (21. - 23. september)
Trnava, Divadlo Jána Palárika, Kultúrne centrum Malý Berlín, Knižnica Juraja Fándlyho
21. septembra - utorok
11.15 Pietna spomienka pri príležitosti leteckej havárie lietadla
11.15 h - spomienkový akt na Hájnikovej lúke
12.00 h - Radatice, pamätník poľským letcom
21. septembra - utorok
12.30 Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Bratislava, NR SR, rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1
21. septembra - utorok
13.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Trnava, radnica, konferenčná miestnosť
21. septembra - utorok
14.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vrútky
Vrútky
21. septembra - utorok
14.00 Slávnostné odovzdanie Cien hudobného fondu
Bratislava, Zichyho palác, Ventúrska 9
21. septembra - utorok
15.00 TK o festivaloch Dni architektúry a dizajnu a Dni architektúry a filmu (20. - 26. septembra)
Bratislava, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská ulica
21. septembra - utorok
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18.00 Dobré srdce - odovzdávanie cien Národnej ceny starostlivosti
Bratislava, Stará tržnica, Námestie SNP 484/25
22. septembra - streda
28. výročná konferencia slovenskej urologickej spoločnosti (22. - 24. jún)
Košice, hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
22. septembra - streda
Divadelný festival Zejdeme sa na hambálku (22. - 25. septembra)
Malacky
22. septembra - streda
Oslavy Dňa Ozbrojených síl SR - slávnostný nástup
v jednotlivých útvaroch ozbrojených síl bez účasti verejnosti.
Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8
22. septembra - streda
Prešov číta rád (22. - 24. septembra)
Prešov, Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava
22. septembra - streda
08.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
Poprad
22. septembra - streda
09.00 40. schôdza Národnej rady SR
Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
22. septembra - streda
10.00 13. zasadnutie Súdnej rady SR - prostredníctvom dištančnej formy
22. septembra - streda
10.00 Otvorenie nových priestorov Terno real estate na skladovanie čerstvých potravín
Ivanka pri Dunaji
22. septembra - streda
10.00 TK združenia Feman o pripravovanom podujatí Dni Ukrajiny 2021 v Košiciach
Košice, K13, Kulturpark, Kukučínova 2
22. septembra - streda
10.00 TK Slovenskej urologickej spoločnosti - Európsky týždeň urológie
Téma: Hlavné výzvy Európskeho týždňa urológie - osveta, odbúravanie mýtov a povzbudenie k prevencii.
Košice, hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
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22. septembra - streda
12.15 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
Bratislava, budova Ubytovacieho zariadenia NR SR, rokovacia miestnosť č. 71, Námestie A. Dubčeka 1
22. septembra - streda
15.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
22. septembra - streda
18.00 Noc literatúry
Bratislava, Senec, Banská Bystrica, Žilina, Kežmarok, Humenné, Nové Zámky, Piešťany, Považská Bystrica, Levoča
22. septembra - streda
18.00 Uvedenie albumu Orava - Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry
Účinkovať bude ľudová hudba a sólisti SĽUK-u, sólisti z Oravy
Bratislava-Rusovce, Balkánska 31/66
23. septembra - štvrtok
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! (23. - 26. septembra)
15. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v Čičmanoch. Program je venovaný životnému jubileu etnomuzikológa profesora Oskára
Elscheka. Účinkujú fujaristi a folklórne kolektívy zo Slovenska.
Čičmany, kaštieľ
23. septembra - štvrtok
09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava - prostredníctvom videokonferencie
Bratislava
23. septembra - štvrtok
09.00 14. zasadnutie Súdnej rady SR - prostredníctvom dištančnej formy
23. septembra - štvrtok
09.00 40. schôdza Národnej rady SR
Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
23. septembra - štvrtok
10.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Levoča
Levoča
23. septembra - štvrtok
10.00 Online diskusia Nový rastový model pre strednú Európu
Organizujú: Friedrich Ebert Stiftung, Zastúpenie v Českej a Slovenskej republike
Registrácia https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EWy4DDIkRB2-_CiaVVUqyg
23. septembra - štvrtok
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12.15 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
Bratislava, budova Ubytovacieho zariadenia NR SR, rokovacia miestnosť č. 71, Námestie A. Dubčeka 1
23. septembra - štvrtok
15.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Stará Turá
Stará Turá
23. septembra - štvrtok
17.00 Dni Ukrajiny 2021 - slávnostné otvorenie
Podujatie potrvá do 30. septembra.
Košice, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2
24. septembra - piatok
09.00 40. schôdza Národnej rady SR
Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
24. septembra - piatok
16.00 Amplión - Nový kabaret & pouličné umenie (23. - 26. septembra)
Otvorenie festivalu.
Banská Štiavnica, Námestie sv. Trojice
24. septembra - piatok
18.00 Odkazy majstrov - vernisáž pastierskych hudobných nástrojov
Čičmany, kaštieľ
25. septembra - sobota
19.00 Gala na počesť Petra Dvorského
Bratislava, SND, Pribinova 17
26. septembra - nedeľa
16.00 TK Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov - Igric 2021
a Literárneho fondu. Téma: Odovzdávanie cien najprestížnejšej a najstaršej slovenskej filmovej a audiovizuálnej ceny IGRIC 2021
Bratislava, DK Zrkadlový háj, Rovniankova ulica
lk
Autor: LK
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Aktualizovaný týždenný prehľad udalostí v SR na 38. týždeň
17. 9. 2021, 16:57, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

20. septembra - pondelok
Festival Dni architektúry a dizajnu a festival Dni architektúry a filmu
12. ročník festivalu Dni architektúry a dizajnu a 4. ročník festivalu Dni architektúry a filmu (20. - 26. septembra)
Bratislava, Mestské divadlo DPOH, Laurinská 20
20. septembra - pondelok
08.00 Otvorenie projektu manažovania pacientov v NÚDCH
Cieľom projektu manažovania pacientov pri príchode do nemocnice je uľahčiť im prvý kontakt s najväčšou detskou nemocnicou na
Slovensku a pomôcť odbúrať prvotný stres z neznáma. Mnohí do NÚDCH prichádzajú z celého Slovenska s vážne chorými deťmi.
Bratislava, vestibul polikliniky NÚDCH, Limbová 1
20. septembra - pondelok
09.00 Brífing predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča
Téma: Spúšťame očkovanie na univerzitách
Trnava, centrálna budova UCM, Námestie J. Herdu 2
20. septembra - pondelok
09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Žilina
Žilina, mestský úrad, veľká zasadacia miestnosť, Námestie obetí komunizmu 1
20. septembra - pondelok
09.00 TK banky 365.bank - deti a peniaze
Téma: Deti a peniaze - výsledky prieskumu
Bratislava, Bite&Byte bistro, Plynárenská 3E
20. septembra - pondelok
10.00 TK predsedu BSK Juraja Drobu - začiatok výstavby v regióne Malokarpatská
Téma: Zlepšenie dopravnej situácie, časová úspora pre vodičov, ale najmä odbremenenie obcí Chorvátsky Grob a Slovenský Grob od
tranzitnej dopravy prinesie vybudovanie cestného obchvatu obcí Malokarpatská.
stavenisko diaľničnej križovatky Triblavina (sever), GPS súradnice:48°12'59.8"N 17°15'36.5"E
20. septembra - pondelok
10.00 TK za účasti primátora Bratislava Matúša Valla,
generálneho riaditeľa firmy Odvoz a likvidácia odpadu Ivana Sokáča, námestníčky primátora Tatiany Kratochvílovej a riaditeľa Útvaru
mestských podnikov Ivana Peschla
Téma: Prelomový krok Bratislavy k samostatnosti v recyklovaní
Bratislava, Primaciálny palác
20. septembra - pondelok
10.00 Otvorenie športového areálu Pumptrack Čadca
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Čadca, športový areál, pri mestskej športovej hale
20. septembra - pondelok
10.00 Brífing ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga
a poslankyne NR SR a členky Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jarmily Halgašovej
Téma: Školské stravovanie
Bratislava, presscentrum MŠVVaŠ SR, Stromová 1
20. septembra - pondelok
10.45 TK mesta Martin - projekt sociálneho podniku
Téma: Nový projekt Sociálneho podniku mesta Dajme veciam novú šancu
Martin, mestský úrad, zasadacia miestnosť č. 103
20. septembra - pondelok
11.00 Online otvorenie 103. akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave - AmosFest 2021
https://www.facebook.com/events/144008721185877/
20. septembra - pondelok
11.00 Odovzdanie prístrojov pre Centrum pre liečbu cystickej fibrózy
Košice, Centrum DF pre deti v Detskej fakultnej nemocnici, Tr. SNP 1
20. septembra - pondelok
11.00 Medzinárodný projekt MeettheCitizen 2.0
- stretnutie študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach s projektovými
partnermi. Študenti budú prezentovať svoje projekty a diskutovať o kohéznej politike EÚ.
Košice, UPJŠ, FF, budova Platón, miestnosť AP1P1, Moyzesova 9
20. septembra - pondelok
11.30 Otvorenie akademického roka 2021/2022 + brífing
Brífing po skončení programu, foyer budovy UCM
Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Aula Jozefa Matúša, Fakulta sociálnych vied, Bučianska ulica 4/A
20. septembra - pondelok
11.30 Brífing Múzea mesta Bratislavy - rekonštrukcia Michalskej veže
Téma: Rekonštrukcia Michalskej veže - skladanie sochy sv. Michala Archanjela
Bratislava, nádvorie Apponyiho paláca, Radničná 1
20. septembra - pondelok
13.00 Mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
Téma: Dostavba križovatky diaľnic D1 a D4.
Na zasadnutí sa zúčastnia minister dopravy a odborníci z odvetvia dopravy a výstavby. Z rokovania mimoriadneho výboru bude
zabezpečený online prenos.
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Bratislava, NR SR, pri Mikulášskej bráne
20. septembra - pondelok
13.00 Odovzdávanie ďakovných listov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Pezinok, Vinohradnícky dom Celestín, vo viniciach, https://bit.ly/2Xygasg
20. septembra - pondelok
14.00 Online verejné vypočutie riaditeľa Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR Tomáša Čerňenka
https://mvsr.webex.com/mvsr/j.php?MTID=m4b12d3a0177dbf489832b7724dbae4fc
20. septembra - pondelok
16.00 Vyhlásenie rozsudku vo veci obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K.
Pezinok, Špecializovaný trestný súd
20. septembra - pondelok
19.00 Allegretto Žilina (20. - 25. septembra)
30. stredoeurópsky festival koncertného umenia. Otvárací koncert - Štátny komorný orchester Žilina.
Žilina, Dom umenia Fatra
21. septembra - utorok
09.00 40. schôdza Národnej rady SR
Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
21. septembra - utorok
09.00 Festival rozhlasovej hry (21. - 23. september)
Trnava, Divadlo Jána Palárika, Kultúrne centrum Malý Berlín, Knižnica Juraja Fándlyho
21. septembra - utorok
09.00 Medzinárodné mierové fórum Zjednotení za mier + TK
pri príležitosti Svetového dňa mieru
13.00 h - TK
Bratislava, hotel Devín, Riečna 4
21. septembra - utorok
11.00 Slávnostné odovzdanie Medzinárodnej ceny SAV Antoineovi Marésovi
Emeritný profesor na Univesité Paris I Panthéon-Sorbonne bude k dispozícii na rozhovory od 9.45 h
Bratislava, zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2
21. septembra - utorok
11.15 Pietna spomienka pri príležitosti leteckej havárie lietadla
11.15 h - spomienkový akt na Hájnikovej lúke
12.00 h - Radatice, pamätník poľským letcom

Monitora s. r. o. | monitora.sk

12

21. septembra - utorok
12.30 Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Bratislava, NR SR, rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1
21. septembra - utorok
13.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Trnava, radnica, konferenčná miestnosť
21. septembra - utorok
14.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vrútky
Vrútky
21. septembra - utorok
14.00 Slávnostné odovzdanie Cien hudobného fondu
Bratislava, Zichyho palác, Ventúrska 9
21. septembra - utorok
15.00 TK o festivaloch Dni architektúry a dizajnu a Dni architektúry a filmu (20. - 26. septembra)
Bratislava, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská ulica
21. septembra - utorok
18.00 Dobré srdce - odovzdávanie cien Národnej ceny starostlivosti
Bratislava, Stará tržnica, Námestie SNP 484/25
22. septembra - streda
28. výročná konferencia slovenskej urologickej spoločnosti (22. - 24. jún)
Košice, hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
22. septembra - streda
Divadelný festival Zejdeme sa na hambálku (22. - 25. septembra)
Malacky
22. septembra - streda
Oslavy Dňa Ozbrojených síl SR - slávnostný nástup
v jednotlivých útvaroch ozbrojených síl bez účasti verejnosti.
Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8
22. septembra - streda
Prešov číta rád (22. - 24. septembra)
Prešov, Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava
22. septembra - streda
08.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
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Poprad
22. septembra - streda
09.00 40. schôdza Národnej rady SR
Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
22. septembra - streda
10.00 13. zasadnutie Súdnej rady SR - prostredníctvom dištančnej formy
22. septembra - streda
10.00 Konferencia strany SaS "Ako má vyzerať dobrý ústavný zákon o dôchodkoch?"
Bratislava, historická budova NR SR, Župné námestie 12
22. septembra - streda
10.00 Otvorenie nových priestorov Terno real estate na skladovanie čerstvých potravín
Ivanka pri Dunaji
22. septembra - streda
10.00 TK združenia Feman o pripravovanom podujatí Dni Ukrajiny 2021 v Košiciach
Košice, K13, Kulturpark, Kukučínova 2
22. septembra - streda
10.00 TK Slovenskej urologickej spoločnosti - Európsky týždeň urológie
Téma: Hlavné výzvy Európskeho týždňa urológie - osveta, odbúravanie mýtov a povzbudenie k prevencii.
Košice, hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
22. septembra - streda
12.15 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
Bratislava, budova Ubytovacieho zariadenia NR SR, rokovacia miestnosť č. 71, Námestie A. Dubčeka 1
22. septembra - streda
15.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
22. septembra - streda
18.00 Noc literatúry
Bratislava, Senec, Banská Bystrica, Žilina, Kežmarok, Humenné, Nové Zámky, Piešťany, Považská Bystrica, Levoča
22. septembra - streda
18.00 Uvedenie albumu Orava - Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry
Účinkovať bude ľudová hudba a sólisti SĽUK-u, sólisti z Oravy
Bratislava-Rusovce, Balkánska 31/66
23. septembra - štvrtok
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Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! (23. - 26. septembra)
15. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v Čičmanoch. Program je venovaný životnému jubileu etnomuzikológa profesora Oskára
Elscheka. Účinkujú fujaristi a folklórne kolektívy zo Slovenska.
Čičmany, kaštieľ
23. septembra - štvrtok
09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava - prostredníctvom videokonferencie
Bratislava
23. septembra - štvrtok
09.00 14. zasadnutie Súdnej rady SR - prostredníctvom dištančnej formy
23. septembra - štvrtok
09.00 40. schôdza Národnej rady SR
Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
23. septembra - štvrtok
10.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Levoča
Levoča
23. septembra - štvrtok
10.00 Online diskusia Nový rastový model pre strednú Európu
Organizujú: Friedrich Ebert Stiftung, Zastúpenie v Českej a Slovenskej republike
Registrácia https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EWy4DDIkRB2-_CiaVVUqyg
23. septembra - štvrtok
11.00 Mediálny deň Štátneho divadla Košice
Téma: Premiéra novej činohernej inscenácie F. M. Dostojevskij: Besy
V hľadisku historickej budovy ŠDKE budú k dispozícii tvorcovia a herci.
Košice, divadlo
23. septembra - štvrtok
11.15 Generálka pripravovanej premiéry David Mamet: Glengarry Glen Ross + stretnutie s tvorcami
Bratislava, SND, Pribinova 17
23. septembra - štvrtok
12.15 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
Bratislava, budova Ubytovacieho zariadenia NR SR, rokovacia miestnosť č. 71, Námestie A. Dubčeka 1
23. septembra - štvrtok
14.00 TK Slovenského národného divadla
Téma: Predstavenie 102. sezóny, odpočtu nového vedenia, financovaniu SND a napĺňaniu ozdravného plánu SND
Bratislava, SND, Pribinova 17
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23. septembra - štvrtok
15.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Stará Turá
Stará Turá
23. septembra - štvrtok
17.00 Dni Ukrajiny 2021 - slávnostné otvorenie
Podujatie potrvá do 30. septembra.
Košice, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2
24. septembra - piatok
09.00 40. schôdza Národnej rady SR
Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1
24. septembra - piatok
16.00 Amplión - Nový kabaret & pouličné umenie (23. - 26. septembra)
Otvorenie festivalu.
Banská Štiavnica, Námestie sv. Trojice
24. septembra - piatok
18.00 Odkazy majstrov - vernisáž pastierskych hudobných nástrojov
Čičmany, kaštieľ
25. septembra - sobota
19.00 Gala na počesť Petra Dvorského
Bratislava, SND, Pribinova 17
26. septembra - nedeľa
16.00 TK Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov - Igric 2021
a Literárneho fondu. Téma: Odovzdávanie cien najprestížnejšej a najstaršej slovenskej filmovej a audiovizuálnej ceny IGRIC 2021
Bratislava, DK Zrkadlový háj, Rovniankova ulica
lk
Autor: LK
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Doplnený prehľad udalostí na pondelok 20. septembra
19. 9. 2021, 16:59, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:
predpoludním: I. Matejička
popoludní: Ľ. Ivanková
---------------------------------------------------------------Službukonajúci technik: 0905/505 721
---------------------------------------------------------------E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58
dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190
---------------------------------------------------------------Festival Dni architektúry a dizajnu a festival Dni architektúry a filmu
12. ročník festivalu Dni architektúry a dizajnu a 4. ročník festivalu Dni architektúry a filmu (20. - 26. septembra)
Bratislava, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20
08.00 Otvorenie projektu manažovania pacientov v NÚDCH
Cieľom projektu manažovania pacientov pri príchode do nemocnice je uľahčiť im prvý kontakt s najväčšou detskou nemocnicou na
Slovensku a pomôcť odbúrať prvotný stres z neznáma. Mnohí do NÚDCH prichádzajú z celého Slovenska s vážne chorými deťmi.
Bratislava, vestibul polikliniky NÚDCH, Limbová 1
Text, Zvuk
09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Žilina
Žilina, mestský úrad, veľká zasadacia miestnosť, Námestie obetí komunizmu 1
Text, Zvuk
09.00 TK banky 365.bank - deti a peniaze
Téma: Deti a peniaze - výsledky prieskumu
Bratislava, Bite&Byte bistro, Plynárenská 3E
09.00 Brífing predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča
Téma: Spúšťame očkovanie na univerzitách
Trnava, centrálna budova UCM, Námestie J. Herdu 2
Text, Zvuk
09.30 Brífing štátnej tajomníčky MZVEZ SR Ingrid Brockovej - vypravenie humanitárnej pomoci
Na brífingu bude informovať aj štátny tajomníka Ministerstva vnútra SR Vendelín Leitner. Koná sa pri príležitosti vypravenia materiálnej
humanitárnej pomoci pre Bosnu a Hercegovinu, ktorú tvorí materiál na zabezpečenie urgentných potrieb pre dočasné migračné centrum
Lipa pri meste Bihač.
Bratislava, Logistická základňa MV SR pre krízové situácie, Vajnory
10.00 TK predsedu BSK Juraja Drobu - začiatok výstavby v regióne Malokarpatská
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Téma: Zlepšenie dopravnej situácie, časová úspora pre vodičov, ale najmä odbremenenie obcí Chorvátsky Grob a Slovenský Grob od
tranzitnej dopravy prinesie vybudovanie cestného obchvatu obcí Malokarpatska.
stavenisko diaľničnej križovatky Triblavina (sever), GPS súradnice:48°12'59.8"N 17°15'36.5"E
Text, Zvuk
10.00 TK za účasti primátora Bratislava Matúša Valla,
generálneho riaditeľa firmy Odvoz a likvidácia odpadu Ivana Sokáča, námestníčky primátora Tatiany Kratochvílovej a riaditeľa Útvaru
mestských podnikov Ivana Peschla
Téma: Prelomový krok Bratislavy k samostatnosti v recyklovaní
Bratislava, Primaciálny palác
Text, Zvuk
10.00 Otvorenie športového areálu Pumptrack Čadca
Čadca, športový areál, pri mestskej športovej hale
Text
10.00 Brífing ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga
a poslankyne NR SR a členky Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jarmily Halgašovej
Téma: Školské stravovanie
Bratislava, presscentrum MŠVVaŠ SR, Stromová 1
Text, Zvuk
10.45 TK mesta Martin - projekt sociálneho podniku
Téma: Nový projekt Sociálneho podniku mesta Dajme veciam novú šancu
Martin, mestský úrad, zasadacia miestnosť č. 103
Text
11.00 Odovzdanie prístrojov pre Centrum pre liečbu cystickej fibrózy
Košice, Centrum DF pre deti v Detskej fakultnej nemocnici, Tr. SNP 1
Text, Zvuk
11.00 Medzinárodný projekt MeettheCitizen 2.0
- stretnutie študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach s projektovými
partnermi. Študenti budú prezentovať svoje projekty a diskutovať o kohéznej politike EÚ.
Košice, UPJŠ, FF, budova Platón, miestnosť AP1P1, Moyzesova 9
11.00 Online otvorenie 103. akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave - AmosFest 2021
https://www.facebook.com/events/144008721185877/
11.30 Otvorenie akademického roka 2021/2022 + brífing
Brífing po skončení programu, foyer budovy UCM
Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Aula Jozefa Matúša, Fakulta sociálnych vied, Bučianska ulica 4/A
Text, Zvuk
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11.30 Brífing Múzea mesta Bratislavy - rekonštrukcia Michalskej veže
Téma: Rekonštrukcia Michalskej veže - skladanie sochy sv. Michala Archanjela
Bratislava, nádvorie Apponyiho paláca, Radničná 1
Text, Zvuk
12.00 TK predsedu vlády SR Eduarda Hegera, ministra školstva Branislava Gröhlinga
a generálnej riaditeľky sekcie plánu obnovy Lívie Vašákovej
Téma: Spúšťame Plán obnovy pre školstvo
Bratislava, presscentrum ÚV SR, vstup z Leškovej ulice
Text, Zvuk
13.00 Mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
Téma: Dostavba križovatky diaľnic D1 a D4.
Na zasadnutí sa zúčastnia minister dopravy a odborníci z odvetvia dopravy a výstavby. Z rokovania mimoriadneho výboru bude
zabezpečený online prenos.
Bratislava, NR SR, pri Mikulášskej bráne
Text, Zvuk
13.00 Odovzdávanie ďakovných listov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Pezinok, Vinohradnícky dom Celestín, vo viniciach, https://bit.ly/2Xygasg
Text
14.00 Online verejné vypočutie riaditeľa Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR Tomáša Čerňenka
https://mvsr.webex.com/mvsr/j.php?MTID=m4b12d3a0177dbf489832b7724dbae4fc
14.30 Brífing štátneho tajomníka MZVEZ SR Martina Klusa a štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču
po zasadnutí Strategickej úrovne Komisie pre európske záležitosti na úrovni štátnych tajomníkov
Úlohou tejto platformy pre medzirezortnú koordináciu dôležitých otázok v oblasti európskych záležitostí je identifikovať priority pôsobenia
SR v Európskej únii (EÚ) a zefektívniť tak presadzovanie našich záujmov. Téma: Závery zasadnutia a postoje vlády SR k predmetným
európskym otázkam
Bratislava, 1. poschodie MZVEZ SR, Hlboká cesta 2
16.00 Vyhlásenie rozsudku vo veci obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K.
Pezinok, Špecializovaný trestný súd
Text, Zvuk
19.00 Allegretto Žilina (20. - 25. septembra)
30. stredoeurópsky festival koncertného umenia. Otvárací koncert - Štátny komorný orchester Žilina.
Žilina, Dom umenia Fatra
Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
lk
Autor: LK
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Vysokoškoláci môžu znova ostať doma
20. 9. 2021, Zdroj: Denník SME, Strana: 15, Vydavateľ: Petit Press, Autor: Lenka Haniková, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Vytlačených: 26 767 ks GRP: 5,25 OTS: 0,05 AVE: 4158 Eur

Rubrika: Východné Slovensko
V internátoch ubytujú zaočkovaných s nezaočkovanými
Väčšina vysokých škôl začína fungovať v režime OTP, pripravujú sa na možné zmeny počas školského roka.
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Vysokoškoláčka Antónia Haľková, študentka druhého ročníka na Technickej univerzite v Košiciach, sa
uplynulý víkend sťahovala na internát do Košíc. Patrí do generácie študentov, ktorým zrušili maturity aj prijímacie pohovory na vysoké
školy.
„Dúfam, že minimálne dovtedy bude internát otvorený,“ povedala pár dní pred plánovaným sťahovaním do Košíc. Akademický rok totiž
štartuje súčasne so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. Počas minulého týždňa pribúdalo denne na Slovensku priemerne 500
nových infikovaných koronavírusom.
TUKE začne vyučovanie kombinovanou formou štúdia, prednášky budú online a semináre v škole. V tomto režime bude mať Antónia
všetky predmety okrem anglického jazyka.
Červená neznamená zákaz
Košice sa v súčasnosti nachádzajú v červenej fáze covidového automatu, počas výučby tak môže byť v jednej miestnosti 20 študentov v
základnom režime alebo 40 v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu), alebo 120 osôb plne zaočkovaných.
„Väčšina vysokých škôl deklarovala, že im najviac vyhovuje režim OTP, čo pri 40 študentoch počas seminára či cvičenia je realizovateľné
s tým, že prednášky budú online. Výkon praxe je v červenej fáze bez obmedzení,“ vysvetľuje Filip Šuran, predseda Študentskej rady
vysokých škôl.
V oranžovej fáze covidového automatu, ako je napríklad Prešov, môže byť v triede v základnom režime do sto študentov, v režime OTP
do 400 študentov, alebo 1000 plne očkovaných študentov.
Doma je jej už dlho
Antónia si nástup na univerzitu predstavovala úplne inak. Tešila sa na vysokoškolský život na internáte a nových ľudí. Nakoniec však v
minulom školskom roku navštevovala školu len tri týždne, aj to len semináre, stihla sa zoznámiť len s niekoľkými spolužiakmi.
„Doma mi je už dlho a chcem konečne spoznať svojich spolužiakov aj inak ako cez messenger alebo platformy, na ktorých sme mali
vyučovanie,“ hovorí. Ďalší semester strávený za počítačom si vie predstaviť, ale brala by to ako poslednú možnosť. „Psychicky sa
pripravujem na to, že budem doma, preto som sa aj snažila cez leto využiť voľnosti, ako šlo. Stále si však pestujem aspoň malú nádej, že
to tak nebude,“ vysvetľuje 20-ročná študentka z Bystrého.
Väčšina študentov podľa Šurana stále preferuje prezenčnú výučbu, najmä pri praxi, seminároch alebo cvičeniach. „Prednášky si, naopak,
vedia študenti predstaviť dištančnou metódou, na čo aj väčšina škôl pristúpila,“ vysvetľuje. Prezenčnú výučbu aspoň v obmedzenom
režime víta.
„U študentov vidno frustráciu z dištančnej výučby. Tejto frustrácii nepomáha ani to, keď vidia rozdiel v prístupe k školám, keď výučba na
základných a stredných prebieha prezenčne bez ohľadu na farbu okresu, no pravidlá na vysokej škole sú od situácie v okrese závislé,“
hovorí Šuran.
Niektorí nastúpia neskôr
Kombinovanú formu štúdia chcú využiť napríklad na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde počítajú s tým, že
časť prednášok bude prebiehať dištančne. „Je to podstata kombinovaného štúdia – to, čo sa dá prednášať dištančne, pôjde online
formou, praktické cvičenia, klinické a laboratórne cvičenia sa budú robiť prezenčne v takých skupinách, ako to umožní aktuálny covidový
automat,“ vysvetľuje hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.
Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika chcú zabrániť kumulácii veľkého počtu študentov pri nástupe do školy a do internátov, preto na
Právnickej fakulte a Fakulte verejnej správy začínajú študenti až 27. septembra. Na UPJŠ takisto zvolili kombinovanú formu štúdia.
„Základným predpokladom tejto formy výučby je dosiahnutie vysokej miery vakcinácie študentov a pedagógov, teda kolektívnej imunity,
ale aj dôsledné dodržiavanie režimu OTP,“ vysvetľuje hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. Na Prešovskej univerzite v Prešove bude výučba
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v zimnom semestri prebiehať v prezenčnej forme. Hovorkyňa Prešovskej univerzity Anna Poláčková potvrdila, že v prípade zhoršenia
pandemickej situácie uvažujú nad výučbou v hybridnej forme alebo v inom režime, napríklad pre plne očkované osoby. Univerzita bude
zatiaľ fungovať v režime OTP.
Online od začiatku
Ministerstvo školstva ponechalo vysokým školám voľnosť v organizácii štúdia, niekde tak študenti začínajú s online formou vyučovania už
od začiatku. Takýto režim zvolili napríklad Univerzita Komenského či Ekonomická univerzita v Bratislave, kde krízový štáb rozhodol, že
prvé tri týždne bude výučba prebiehať cez počítač.
Na Univerzite Komenského sa môžu učebne využívať najviac na 50 percent kapacity a počet študentov v jednej učebni nemôže prekročiť
50 osôb. Takýto režim zvolilo vedenie univerzít aj napriek tomu, že sú v zelenom okrese.
Internáty v režime OTP
Na východe Slovenska stúpa počet infikovaných najrýchlejšie. Antónia je zaočkovaná a verí, že aj keby sa nakazila, ochorenie by nemalo
silný priebeh. Internát považuje ako výhodu. „Ak budem na internáte, viem si lepšie urobiť karanténu ako doma a nemusím sa báť, že
nakazím rodičov alebo starých rodičov,“ dodáva.
Internáty sú v červenom aj oranžovom režime otvorené iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP
režimom.
V internátoch veteriny sú už ubytovaní prví študenti. „Internáty majú vypracovaný harmonogram, nástupu študenov tak, aby sa zamedzilo
väčšiemu hromadeniu ľudí,“ hovorí Bobriková.
Internáty Prešovskej univerzity budú fungovať iba v režime OTP, čo budú aj kontrolovať. Rozdelenie ubytovaných na očkovaných či
neočkovaných podľa izieb či chodieb neuvažujú.
Vlani si študenti platili za internáty, aj keď sa v nich napokon zdržiavali minimálne. Antónia sa musela presunúť domov, na internáte si
však mohla ponechať osobné veci a izbu jej podržali. Za ubytovanie však naďalej platila, aj keď len tretinu sumy.
Vysoké školy majú možnosť vybrať si spôsob organizácie akademického roka.
ILUSTRAČNÉ FOTO – TASR
U študentov vidno frustráciu z dištančnej výučby. Nepomáha ani to, keď vidia rozdiel v prístupe k školám.
Filip Šuran,
ŠRVŠ
Autor: Lenka Haniková
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Testy batérií do elektromobilov od slovenskej firmy InoBat Auto dopadli veľmi dobre
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Výsledky ukazujú dosiahnutie lepších výsledkov oproti porovnávanej batérií ázijského výrobcu v parametroch energetickej hustoty,
životnosti, dojazdu a dobíjania.
Slovenská spoločnosť InoBat Auto opäť ukazuje svoj inovačný potenciál a silu vo svete elektromobility. Potvrdením sú aj najnovšie
výsledky testov od uznávaného kórejského testovacieho centra NCT.
Toto centrum pravidelne testuje aj výrobky známych značiek ako napríklad Samsung a LG Chem a spolupracuje aj s uznávanými
inštitútmi ako TÜV SÜD či TÜV Rheinland.
V posledných mesiacoch sa zaoberala aj slovenskou spoločnosťou InoBat Auto, pre ktorú vykonala bezpečnostné a výkonnostné testy
batérií NMC622.
Testovanie odštartovalo v marci 2021. Člen predstavenstva InoBat Pavol Krokoš vysvetľuje, že zistenia z testov boli porovnané aj s
výkonom aktuálne jednej z najpoužívanejších batérií, ktorá sa dnes nachádza v mnohých elektromobiloch.
„Výsledky testov potvrdzujú kvalitu našich batérií. Batérie boli podrobené bezpečnostnými a výkonnostnými testami a všetky testy sú
ukončené. Pri výkonnostných testoch boli batérie cyklované 600x. Výsledky ukazujú dosiahnutie lepších výsledkov oproti porovnávanej
batérií ázijského výrobcu v parametroch energetickej hustoty, životnosti, dojazdu a dobíjania.“
Testy boli zamerané na viaceré parametre batérií a ich výsledky poukazujú napríklad na rýchlosť nabíjania, životnosť batérie, jej kapacitu,
ale aj to, aký vplyv na ňu majú teplotné výkyvy.
Andrea Straková Fedorková z Ústavu chemických vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach považuje výsledky týchto testov
za potvrdenie nielen kvality, ale aj konkurenčnej výhody InoBat batérií.
„Ich modulárny systém je schopný adaptovať sa na potreby zákazníkov vďaka využitiu informačných technológií. Rôzne typy zloženia sú
tak vhodné na rôzne spôsoby využitia. Za zmienku určite stojí aj to, že slovenská batéria NMC622 od InoBat sa nabije za 30 minút až na
85 %, pri nízkej teplote -20 °C ostáva k dispozícii 77 % jej kapacity, ale ja to, že aj po 600 cykloch má batéria stále 91 % zo svojej
životnosti. Úplný koniec životnosti tak môžu zákazníci očakávať až po dosiahnutí 1300 – 1350 cyklov.“
Elektrifikácia ako prínos pre Slovensko
Automobilový priemysel má na Slovensku už dlhodobo veľmi silné postavenie. Patríme medzi vedúce krajiny vo výrobe automobilov a
toto odvetvie tvorí významnú časť slovenského HDP.
Prebiehajúce zmeny v pohonoch a ponímaní mobility prinášajú mnohé výzvy a príležitosti. Úspech slovenského automobilového
priemyslu pri premieňaní týchto príležitostí bude závisieť od všetkých zúčastnených, vrátane štátu.
Podľa prezidenta Zväzu automobilového priemyslu Alexandra Matušeka je veľmi potrebná, okrem zachovania konkurencieschopnosti, aj
systémová podpora investícií, domácich inovácií a vyššej pridanej hodnoty nielen v tomto najvýznamnejšom priemyselnom odvetví, ale aj
v oblasti mobility ako takej.
„Nenazerajme na elektromobilitu ako na hrozbu. Práve naopak, záväzky súvisiace s bezpečnosťou, ochranou zdravia a v boji proti
zmenám klímy sú pre automobilky obrovskou príležitosťou. Slovensko je významným hráčom v tomto globálnom odvetví. Je nevyhnutné
urobiť všetko pre to, aby svoje pozície nestratilo. Slovensko nesmie premárniť šance, ktoré prinášajú zmeny v mobilite. Dôležitým
aspektom však musí byť práve zachovanie konkurencieschopnosti, systémová podpora investícií, domácich inovácii a nabíjacej
infraštruktúry. To je cesta ako zabezpečiť udržateľnosť tohto odvetvia na Slovensku.“
Veľmoc v elektromobilite
Na margo inteligentnej špecializácie Slovenska v oblasti elektrifikovanej dopravy sa vyjadril aj Marián Smik, predseda a štatutárny
zástupca Slovenskej batériovej aliancie (SBaA).
„Ambície a inovatívnosť spoločnosti InoBat Auto predstavujú veľký krok smerom vpred v rámci dosiahnutia konkurencieschopných,
inovatívnych aj ekologických cieľov v rámci batériového sveta na Slovensku, ale aj v Európe. Pridanú hodnotu vidím hneď v niekoľkých
smeroch – rozvoj progresívnych trendov, vedy, výskumu, znalostnej ekonomiky, R&D centier, ale aj nášho inovačného potenciálu. Vďaka
tomuto projektu sa môže Slovensko v budúcnosti stať veľmocou v elektromobilite.“

Monitora s. r. o. | monitora.sk

22

Aj napriek tomu, že spoločnosť InoBat je na trhu len od septembra 2019, už teraz dosahuje pozoruhodné výsledky – vyvinula prvé
batérie, získala prvého zákazníka a úspešne napreduje s prerábkou výskumno-vývojového a výrobného centra vo Voderadoch.
Cieľavedomé sú aj jej plány do budúcna.
„Našim cieľom je priniesť inovácie, ktoré svet elektromobility potrebuje na to, aby mohol plnohodnotne fungovať. Okrem výskumu, vývoja
a výroby týchto batérií sa sústreďujeme napríklad aj na ich recykláciu či výstavbu energetických úložísk. Už teraz sme vyvinuli a vyrobili
aj ďalšiu sériu batérií NMC811, a máme jasný plán výskumu a vývoja ďalších generácií. Aktuálne sme podpísali kontrakt s novým
zákazníkom a sme v intenzívnych rokovaniach s ďalšími,“ uzatvára Pavol Krokoš.
Aktuálne prebieha aj testovanie ďalšej séria batérií od InoBat NMC 811 (811G a 811 Si Gen2).
Laura Kellöová Investigatívna redaktorka Aktuality.sk
Aj vďaka vašej podpore sa usilujeme zo Slovenska urobiť lepšie miesto na život. Ďakujeme!
#SpajaNasZodpovednost
Autor: Aktuality.sk
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Batérie od slovenského InoBat prešli testami: výsledky prekonávajú konkurentov
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Slovenský InoBat má vo svojich rukách produkt, ktorý mu dáva konkurenčnú výhodu.
Porovnávať sa s ázijskými lídrami na trhu s batériami, to si žiada odvahu, či aspoň naozaj dobrý produkt. Zdá sa, že InoBat má oboje.
Najnovšie výsledky testov od uznávaného kórejského testovacieho centra NCT ukazujú, že batérie od InoBat môžu mať konkurenčnú
výhodu v porovnaní aj s aktuálne najpoužívanejšími článkami na trhu. Centrum NCT pravidelne testuje aj výrobky známych značiek ako
napríklad Samsung a LG Chem a spolupracuje aj s uznávanými inštitútmi ako TÜV SÜD či TÜV Rheinland.
V posledných mesiacoch sa NCT zaoberalo aj slovenskou spoločnosťou InoBat Auto, pre ktorú vykonala bezpečnostné a výkonnostné
testy batérií NMC622.
Testovanie odštartovalo v marci 2021. Člen predstavenstva InoBat Pavol Krokoš vysvetľuje, že zistenia z testov boli porovnané aj s
výkonom aktuálne jednej z najpoužívanejších batérií, ktorá sa dnes nachádza v mnohých elektromobiloch.
„Výsledky testov potvrdzujú kvalitu našich batérií. Batérie boli podrobené bezpečnostnými a výkonnostnými testami a všetky testy sú
ukončené. Pri výkonnostných testoch boli batérie cyklované 600x. Výsledky ukazujú dosiahnutie lepších výsledkov oproti porovnávanej
batérií ázijského výrobcu v parametroch energetickej hustoty, životnosti, dojazdu a dobíjania.“
Testy boli zamerané na viaceré parametre batérií a ich výsledky poukazujú napríklad na rýchlosť nabíjania, životnosť batérie, jej kapacitu,
ale aj to, aký vplyv na ňu majú teplotné výkyvy.
Doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z Ústavu chemických vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach považuje
výsledky týchto testov za potvrdenie nielen kvality, ale aj konkurenčnej výhody InoBat batérií.
„Ich modulárny systém je schopný adaptovať sa na potreby zákazníkov vďaka využitiu informačných technológií. Rôzne typy zloženia sú
tak vhodné na rôzne spôsoby využitia. Za zmienku určite stojí aj to, že slovenská batéria NMC622 od InoBat sa nabije za 30 minút až na
85 %, pri nízkej teplote -20 °C ostáva k dispozícii 77 % jej kapacity, ale aj to, že aj po 600 cykloch má batéria stále 91 % zo svojej
životnosti. Úplný koniec životnosti tak môžu zákazníci očakávať až po dosiahnutí 1300 – 1350 cyklov.“
V súčasnosti prebieha aj testovanie ďalšej séria batérií od InoBat NMC 811 (811G a 811 Si Gen2).
Aktuálne používané najmodernejšie batérie pritom vo väčšine prípadov dosahujú mierne nižšiu prípadne rovnakú životnosť ako batérie
od InoBat. Vo všeobecnosti platí, že od batérie v elektromobiloch sa očakáva životnosť presahujúca 1000 cyklov. Lítium-iónové batérie,
ktoré sa využívajú ako v elektromobiloch, tak v spotrebnej elektronike štandardne poskytujú cca 80%+ kapacity po 500 cykloch.
Neznamená to však, že telefón vydrží len 500 cyklov, respektíve elektromobil vydrží len 1000 nabíjaní a následne jeho poltonová batéria
patrí do šrotu. Všetko závisí od konštrukcie batérie, prepojenia jednotlivých článkov, manažmentu celej batérie (zloženej zo stoviek
takýchto batérií ako na obrázku) a výkonu nabíjania. V ideálnych podmienkach je cyklov podstatne viac, no pri testoch rozhodne nejde o
ideálne podmienky.
Už 600 nabíjacích cyklov a strata kapacity iba o 9% znamená, že automobil vybavený takýmito batériami s reálnym dojazdom v čase
výroby presahujúcim 300 km by odjazdil s minimálnou stratou celkového dojazdu na nabitie viac ako 180 000 km. To by samozrejme
mohlo byť viac, ak by auto disponovalo väčšími batériami, ktorých zvýšená kapacita by umožňovala na jedno nabitie vyšší reálny dojazd.
Keby takéto batérie mal napríklad Volkswagen ID.3. s reálnym dojazdom 350 km na jedno plné nabitie, kapacita batérií by mu klesla na
91% po odjazdení 210-tisíc kilometrov a zníženie kapacity pod 70% percent (čas na výmenu) by prišiel teoreticky po 455 000 km. To už
sú ozaj solídne čísla, ktoré sa samozrejme pohybujú len v rovine teoretickej a je veľmi pravdepodobné, že nesprávny manažment,
prepojenie článkov, či nesprávne nabíjanie najmä na vysokovýkonných nabíjačkách (skrátka kombinácia výrobných a užívateľských
chýb) by spôsobilo pokles kapacity v podstatne skoršom čase. Prísľub takmer pol milióna kilometrov pri poctivom nabíjaní je ale naozaj
výborný. Druhá vec je, že InoBat má v talóne ešte modernejšie a novšie "prémiové" batérie. Zatiaľ však neexistuje automobil, ktorý by
batérie od InoBatu aj reálne mal. To by sa mohlo zmeniť v priebehu budúceho roka, ak značka spustí sériovú výrobu svojich batérií.
Autor: jh
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Slovensko môže byť batériová veľmoc. Batéria InoBat rozdrvila konkurenciu v testoch
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Mišo LUKAČOVIČ
33
Slovenská firma InoBat Auto má byť na čo pyšná. Vysokú kvalitu jej produktu totiž potvrdili výsledky nezávislých testov uznávaného
juhokórejského skúšobného centra NCT. To pravidelne testuje výrobky značiek Samsung či LG Chem a spolupracuje s uznávanými
inštitútmi ako TÜV SÜD či TÜV Rheinland. Tentoraz sa Kórejci pozreli na batériu NMC622. Ako dopadla? Batéria InoBat bola schopná
prekonať špičkovú konkurenciu a už čoskoro by sme ju mali vidieť aj v elektromobiloch. Má totiž dlhšiu životnosť i väčšiu kapacitu, aj keď
s cenou elektrických áut zázraky neurobí.
Mišo LUKAČOVIČ
Publikovane: 18.09.2021
Autá má ako záľubu od malička. Dokázal ich rozoznať len podľa interiéru. Neskôr roky sadal za volant motokáry a vyhral niekoľko
halových hobby pretekov. Práve vďaka aktivitám v motoršporte dostal v roku 2017 ponuku na stáž v redakcii. Mediálna tvorba sa
dokonca stala predmetom aktuálneho štúdia na vysokej škole. Okrem tvorby článkov má na starosti aj profil na instagrame a realizáciu
unikátnych 4x4 testov na valcoch.
Zdieľať
33
Viac než povzbudivé výsledky
Testy prebiehali od marca 2021. Pavol Krokoš, člen predstavenstva spoločnosti InoBat, hovorí, že zaznamenané výsledky boli porovnané
aj s parametrami aktuálne jednej z najpoužívanejších batérií, ktorá sa dnes nachádza v mnohých elektromobiloch.
Skúšky mali overiť rýchlosť nabíjania, životnosť batérie, jej kapacitu, ale aj to, aký vplyv na ňu majú teplotné výkyvy. Doc. RNDr. Andrea
Straková Fedorková, PhD. z Ústavu chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach považuje výsledky týchto testov za
potvrdenie kvality, ale tiež konkurenčnej výhody batérií InoBat.
„Ich modulárny systém je schopný prispôsobiť sa rôznym potrebám zákazníkov,“ pripomína docentka Straková Fedorková. „Za zmienku
určite stojí aj to, že slovenská batéria InoBat NMC622 sa dokáže nabiť za 30 minút na 85 percent, pri teplote mínus 20 °C je stále
schopná odovzdať 77 percent svojej kapacity a po 600 nabíjacích cykloch jej stále ostáva 91 percent z pôvodnej kapacity. Úplný koniec
životnosti tak môžu zákazníci očakávať až po prekročení 1300 až 1350 nabíjacích cyklov.“
Poradňa
0
Vývoj týchto batérií môže pomôcť rozvoju centier pre vedu a výskum na Slovensku. Potvrdzuje to aj predseda a štatutárny zástupca
Slovenskej batériovej aliancie (SBaA), Marián Smik: „Ambície a inovácie spoločnosti InoBat Auto predstavujú veľký krok smerom vpred v
rámci dosiahnutia konkurencieschopných, moderných i ekologických cieľov v rámci batériového sveta na Slovensku ale aj v Európe.
Pridanú hodnotu vidím hneď v niekoľkých smeroch. V rozvoji progresívnych trendov, vedy, výskumu, znalostnej ekonomiky, výskumných
a vývojových centier, ale tiež nášho potenciálu prichádzať s inováciami. Vďaka tomuto projektu sa môže Slovensko v budúcnosti stať
veľmocou v elektromobilite.“
Aj napriek tomu, že spoločnosť InoBat je na trhu len od septembra 2019, už teraz dosahuje pozoruhodné výsledky. Vyvinula prvé batérie,
získala prvého zákazníka a úspešne napreduje s prestavbou výskumno-vývojového a výrobného centra vo Voderadoch. Cieľavedomé sú
aj jej plány do budúcnosti. Už budúci rok by sme slovenské batérie mohli vidieť aj v elektromobiloch. Konkrétny model, ani značku
zástupcovia InoBatu zatiaľ neprezradili.
Ceny neovplyvní
S postupujúcou elektrifikáciou sa zvyšuje aj cena vozidiel. Na našu otázku, či môžeme vďaka novým technológiám očakávať znižovanie
cien elektromobilov, sme od prezidenta Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku, Alexandra Matušeka, dostali negatívnu odpoveď.
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Potvrdil, že za vyššie ceny automobilov môžu aj nároky na bezpečnosť, ale zároveň nás prekvapil tvrdením, že cena elektromobilov a
bežných vozidiel so spaľovacím motorom sa dnes už tak veľmi nelíši. Priznal, že v prípade nižších tried je rozdiel o niečo väčší, ale vo
vyšších segmentoch vraj už skoro neexistuje. Zároveň hovorí, že vníma elektromobilitu ako príležitosť, nie hrozbu pre výrobu automobilov
na Slovensku.
„Nenazerajme na elektromobilitu ako na hrozbu. Práve naopak, záväzky súvisiace s bezpečnosťou, ochranou zdravia a v boji proti
zmenám klímy sú pre automobilky obrovskou príležitosťou. Slovensko je významným hráčom v tomto globálnom odvetví. Je nevyhnutné
urobiť všetko pre to, aby svoje pozície nestratilo. Slovensko nesmie premárniť šance, ktoré prinášajú zmeny v mobilite. Dôležitým
aspektom však musí byť práve zachovanie konkurencieschopnosti, systémová podpora investícií, domácich inovácii a nabíjacej
infraštruktúry. To je cesta ako zabezpečiť udržateľnosť tohto odvetvia na Slovensku.“
Autor: Mišo Lukačovič
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Skúška slovenských batérií do elektromobilov: Sú bezpečné, majú dlhú životnosť a zvládajú mrazy
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17.9. 14:00 Podľa výsledkov skúšky kórejského testovacieho centra NCT sú slovenské batérie do e-áut lepšie než porovnateľný ázijský
konkurent.
Slovenské batérie do elektromobilov od spoločnosti InoBat Auto vyhoveli skúške od koréjského testovacieho centra NCT. Výsledky
poukazujú na bezpečnosť a výkonnosť slovenských elektoromobilových batérií. Informovali o tom vo štvrtok spoločnosť InoBat Auto spolu
so Slovenskou batériovou alianciou.
Čítajte viac
Jedna myšlienka, štyri rozdielne vyhotovenia: Ktoré plug-in hybridné SUV je najlepšie?
Kórejské testovacie centrum vykonalo bezpečnostné a výkonnostné testy slovenských batérií do elektromobilov NMC622. Testovanie
odštartovalo v marci tohto roka. " Pri výkonnostných testoch boli batérie cyklované 600x. Výsledky ukazujú dosiahnutie lepších výsledkov
oproti porovnávanej batérií ázijského výrobcu v parametroch energetickej hustoty, životnosti, dojazdu a dobíjania, " vyjadril sa člen
predstavenstva vývojárskej spoločnosti Pavol Krokoš. Dodal, že testy batérie boli zamerané na viaceré parametre a ich výsledky
poukazujú napríklad na rýchlosť nabíjania, životnosť batérie, jej kapacitu ale aj na to, aký vplyv na ňu majú teplotné výkyvy.
Vedkyňa Andrea Straková Fedorková z Ústavu chemických vied na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vysvetlila, že
modulárny systém batérie je schopný adaptácie, preto rôzne typy zloženia sú vhodné na rôzne spôsoby využitia. " Za zmienku určite stojí
aj to, že slovenská batéria NMC622 od InoBat sa nabije za 30 minút až na 85 %, pri nízkej teplote -20 stupňov Celzia ostáva k dispozícii
77 % jej kapacity, ale aj to, že aj po 600 cykloch má batéria stále 91 % zo svojej životnosti , " poznamenala Straková Fedorková.
Čítajte viac
Prvá jazda I Porsche Taycan Cross Turismo: Elegantné živé striebro
Predseda a štatutárny zástupca Slovenskej batériovej aliancie Marián Smik zdôraznil, že inovatívnosť vo vývoji batérií predstavuje veľký
krok vpred v rámci dosiahnutia konkurencieschopných, inovatívnych aj ekologických cieľov v batériovom svete na Slovensku, ale aj v
Európe. " Pridanú hodnotu vidím hneď v niekoľkých smeroch – rozvoj progresívnych trendov, vedy, výskumu, znalostnej ekonomiky, R&D
centier, ale aj nášho inovačného potenciálu . Vďaka tomuto projektu sa môže Slovensko v budúcnosti stať veľmocou v elektromobilite, "
vyjadril sa Smik.
Autor: TASR
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Potvrdené! Slovenské batérie do elektromobilov od InoBat Auto sú vysoko výkonné a bezpečné.
17. 9. 2021, 14:49, Zdroj: nextech.sk
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Slovenská spoločnosť InoBat Auto opäť ukazuje svoj inovačný potenciál a silu vo svete elektromobility. Potvrdením sú aj najnovšie
výsledky testov od uznávaného kórejského testovacieho centra NCT. Toto centrum pravidelne testuje aj výrobky známych značiek ako
napríklad Samsung a LG Chem a spolupracuje aj s uznávanými inštitútmi ako TÜV SÜD či TÜV Rheinland.
V posledných mesiacoch sa zaoberala aj slovenskou spoločnosťou InoBat Auto, pre ktorú vykonala bezpečnostné a výkonnostné testy
batérií NMC622.
Testovanie odštartovalo v marci 2021. Člen predstavenstva InoBat Pavol Krokoš vysvetľuje, že zistenia z testov boli porovnané aj s
výkonom aktuálne jednej z najpoužívanejších batérií, ktorá sa dnes nachádza v mnohých elektromobiloch.
„Výsledky testov potvrdzujú kvalitu našich batérií. Batérie boli podrobené bezpečnostnými a výkonnostnými testami a všetky testy sú
ukončené. Pri výkonnostných testoch boli batérie cyklované 600x. Výsledky ukazujú dosiahnutie lepších výsledkov oproti porovnávanej
batérií ázijského výrobcu v parametroch energetickej hustoty, životnosti, dojazdu a dobíjania.“
Testy boli zamerané na viaceré parametre batérií a ich výsledky poukazujú napríklad na rýchlosť nabíjania, životnosť batérie, jej kapacitu,
ale aj to, aký vplyv na ňu majú teplotné výkyvy.
Doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z Ústavu chemických vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach považuje
výsledky týchto testov za potvrdenie nielen kvality, ale aj konkurenčnej výhody InoBat batérií.
„Ich modulárny systém je schopný adaptovať sa na potreby zákazníkov vďaka využitiu informačných technológií. Rôzne typy zloženia sú
tak vhodné na rôzne spôsoby využitia. Za zmienku určite stojí aj to, že slovenská batéria NMC622 od InoBat sa nabije za 30 minút až na
85 %, pri nízkej teplote -20 °C ostáva k dispozícii 77 % jej kapacity, ale ja to, že aj po 600 cykloch má batéria stále 91 % zo svojej
životnosti. Úplný koniec životnosti tak môžu zákazníci očakávať až po dosiahnutí 1300 – 1350 cyklov.“
ELEKTRIFIKÁCIA DOPRAVY JE PRE SLOVENSKO PRÍLEŽITOSŤOU
Automobilový priemysel má na Slovensku už dlhodobo veľmi silné postavenie. Patríme medzi vedúce krajiny vo výrobe automobilov a
toto odvetvie tvorí významnú časť slovenského HDP. Prebiehajúce zmeny v pohonoch a ponímaní mobility prinášajú mnohé výzvy a
príležitosti. Úspech slovenského automobilového priemyslu pri premieňaní týchto príležitostí bude závisieť od všetkých zúčastnených,
vrátane štátu.
Podľa prezidenta Zväzu Alexandra Matušeka je veľmi potrebná, okrem zachovania konkurencieschopnosti, aj systémová podpora
investícií, domácich inovácií a vyššej pridanej hodnoty nielen v tomto najvýznamnejšom priemyselnom odvetví, ale aj v oblasti mobility
ako takej.
„Nenazerajme na elektromobilitu ako na hrozbu. Práve naopak, záväzky súvisiace s bezpečnosťou, ochranou zdravia a v boji proti
zmenám klímy sú pre automobilky obrovskou príležitosťou. Slovensko je významným hráčom v tomto globálnom odvetví. Je nevyhnutné
urobiť všetko pre to, aby svoje pozície nestratilo. Slovensko nesmie premárniť šance, ktoré prinášajú zmeny v mobilite. Dôležitým
aspektom však musí byť práve zachovanie konkurencieschopnosti, systémová podpora investícií, domácich inovácii a nabíjacej
infraštruktúry. To je cesta ako zabezpečiť udržateľnosť tohto odvetvia na Slovensku“
Na margo inteligentnej špecializácie Slovenska v oblasti elektrifikovanej dopravy sa vyjadril aj Marián Smik, predseda a štatutárny
zástupca Slovenskej batériovej aliancie (SBaA).
„Ambície a inovatívnosť spoločnosti InoBat Auto predstavujú veľký krok smerom vpred v rámci dosiahnutia konkurencieschopných,
inovatívnych aj ekologických cieľov v rámci batériového sveta na Slovensku, ale aj v Európe. Pridanú hodnotu vidím hneď v niekoľkých
smeroch – rozvoj progresívnych trendov, vedy, výskumu, znalostnej ekonomiky, R&D centier, ale aj nášho inovačného potenciálu. Vďaka
tomuto projektu sa môže Slovensko v budúcnosti stať veľmocou v elektromobilite.“
Aj napriek tomu, že spoločnosť InoBat je na trhu len od septembra 2019, už teraz dosahuje pozoruhodné výsledky – vyvinula prvé
batérie, získala prvého zákazníka a úspešne napreduje s prerábkou výskumno-vývojového a výrobného centra vo Voderadoch.
Cieľavedomé sú aj jej plány do budúcna.
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„Našim cieľom je priniesť inovácie, ktoré svet elektromobility potrebuje na to, aby mohol plnohodnotne fungovať. Okrem výskumu, vývoja
a výroby týchto batérií sa sústreďujeme napríklad aj na ich recykláciu či výstavbu energetických úložísk. Už teraz sme vyvinuli a vyrobili
aj ďalšiu sériu batérií NMC811, a máme jasný plán výskumu a vývoja ďalších generácií. Aktuálne sme podpísali kontrakt s novým
zákazníkom a sme v intenzívnych rokovaniach s ďalšími ,“ uzatvára Pavol Krokoš.
Aktuálne prebieha aj testovanie ďalšej séria batérií od InoBat NMC 811 (811G a 811 Si Gen2).
Autor: InoBat | Všetky autorove články
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Vysokoškoláci môžu znova ostať doma
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Rubrika: Východné Slovensko
V internátoch ubytujú zaočkovaných s nezaočkovanými
Väčšina vysokých škôl začína fungovať v režime OTP, pripravujú sa na možné zmeny počas školského roka.
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Vysokoškoláčka Antónia Haľková, študentka druhého ročníka na Technickej univerzite v Košiciach, sa
uplynulý víkend sťahovala na internát do Košíc. Patrí do generácie študentov, ktorým zrušili maturity aj prijímacie pohovory na vysoké
školy.
„Dúfam, že minimálne dovtedy bude internát otvorený,“ povedala pár dní pred plánovaným sťahovaním do Košíc. Akademický rok totiž
štartuje súčasne so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. Počas minulého týždňa pribúdalo denne na Slovensku priemerne 500
nových infikovaných koronavírusom.
TUKE začne vyučovanie kombinovanou formou štúdia, prednášky budú online a semináre v škole. V tomto režime bude mať Antónia
všetky predmety okrem anglického jazyka.
Červená neznamená zákaz
Košice sa v súčasnosti nachádzajú v červenej fáze covidového automatu, počas výučby tak môže byť v jednej miestnosti 20 študentov v
základnom režime alebo 40 v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu), alebo 120 osôb plne zaočkovaných.
„Väčšina vysokých škôl deklarovala, že im najviac vyhovuje režim OTP, čo pri 40 študentoch počas seminára či cvičenia je realizovateľné
s tým, že prednášky budú online. Výkon praxe je v červenej fáze bez obmedzení,“ vysvetľuje Filip Šuran, predseda Študentskej rady
vysokých škôl.
V oranžovej fáze covidového automatu, ako je napríklad Prešov, môže byť v triede v základnom režime do sto študentov, v režime OTP
do 400 študentov, alebo 1000 plne očkovaných študentov.
Doma je jej už dlho
Antónia si nástup na univerzitu predstavovala úplne inak. Tešila sa na vysokoškolský život na internáte a nových ľudí. Nakoniec však v
minulom školskom roku navštevovala školu len tri týždne, aj to len semináre, stihla sa zoznámiť len s niekoľkými spolužiakmi.
„Doma mi je už dlho a chcem konečne spoznať svojich spolužiakov aj inak ako cez messenger alebo platformy, na ktorých sme mali
vyučovanie,“ hovorí. Ďalší semester strávený za počítačom si vie predstaviť, ale brala by to ako poslednú možnosť. „Psychicky sa
pripravujem na to, že budem doma, preto som sa aj snažila cez leto využiť voľnosti, ako šlo. Stále si však pestujem aspoň malú nádej, že
to tak nebude,“ vysvetľuje 20-ročná študentka z Bystrého.
Väčšina študentov podľa Šurana stále preferuje prezenčnú výučbu, najmä pri praxi, seminároch alebo cvičeniach. „Prednášky si, naopak,
vedia študenti predstaviť dištančnou metódou, na čo aj väčšina škôl pristúpila,“ vysvetľuje. Prezenčnú výučbu aspoň v obmedzenom
režime víta.
„U študentov vidno frustráciu z dištančnej výučby. Tejto frustrácii nepomáha ani to, keď vidia rozdiel v prístupe k školám, keď výučba na
základných a stredných prebieha prezenčne bez ohľadu na farbu okresu, no pravidlá na vysokej škole sú od situácie v okrese závislé,“
hovorí Šuran.
Niektorí nastúpia neskôr
Kombinovanú formu štúdia chcú využiť napríklad na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde počítajú s tým, že
časť prednášok bude prebiehať dištančne. „Je to podstata kombinovaného štúdia – to, čo sa dá prednášať dištančne, pôjde online
formou, praktické cvičenia, klinické a laboratórne cvičenia sa budú robiť prezenčne v takých skupinách, ako to umožní aktuálny covidový
automat,“ vysvetľuje hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.
Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika chcú zabrániť kumulácii veľkého počtu študentov pri nástupe do školy a do internátov, preto na
Právnickej fakulte a Fakulte verejnej správy začínajú študenti až 27. septembra. Na UPJŠ takisto zvolili kombinovanú formu štúdia.
„Základným predpokladom tejto formy výučby je dosiahnutie vysokej miery vakcinácie študentov a pedagógov, teda kolektívnej imunity,
ale aj dôsledné dodržiavanie režimu OTP,“ vysvetľuje hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. Na Prešovskej univerzite v Prešove bude výučba
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v zimnom semestri prebiehať v prezenčnej forme. Hovorkyňa Prešovskej univerzity Anna Poláčková potvrdila, že v prípade zhoršenia
pandemickej situácie uvažujú nad výučbou v hybridnej forme alebo v inom režime, napríklad pre plne očkované osoby. Univerzita bude
zatiaľ fungovať v režime OTP.
Online od začiatku
Ministerstvo školstva ponechalo vysokým školám voľnosť v organizácii štúdia, niekde tak študenti začínajú s online formou vyučovania už
od začiatku. Takýto režim zvolili napríklad Univerzita Komenského či Ekonomická univerzita v Bratislave, kde krízový štáb rozhodol, že
prvé tri týždne bude výučba prebiehať cez počítač.
Na Univerzite Komenského sa môžu učebne využívať najviac na 50 percent kapacity a počet študentov v jednej učebni nemôže prekročiť
50 osôb. Takýto režim zvolilo vedenie univerzít aj napriek tomu, že sú v zelenom okrese.
Internáty v režime OTP
Na východe Slovenska stúpa počet infikovaných najrýchlejšie. Antónia je zaočkovaná a verí, že aj keby sa nakazila, ochorenie by nemalo
silný priebeh. Internát považuje ako výhodu. „Ak budem na internáte, viem si lepšie urobiť karanténu ako doma a nemusím sa báť, že
nakazím rodičov alebo starých rodičov,“ dodáva.
Internáty sú v červenom aj oranžovom režime otvorené iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP
režimom.
V internátoch veteriny sú už ubytovaní prví študenti. „Internáty majú vypracovaný harmonogram, nástupu študenov tak, aby sa zamedzilo
väčšiemu hromadeniu ľudí,“ hovorí Bobriková.
Internáty Prešovskej univerzity budú fungovať iba v režime OTP, čo budú aj kontrolovať. Rozdelenie ubytovaných na očkovaných či
neočkovaných podľa izieb či chodieb neuvažujú.
Vlani si študenti platili za internáty, aj keď sa v nich napokon zdržiavali minimálne. Antónia sa musela presunúť domov, na internáte si
však mohla ponechať osobné veci a izbu jej podržali. Za ubytovanie však naďalej platila, aj keď len tretinu sumy.
Vysoké školy majú možnosť vybrať si spôsob organizácie akademického roka.
ILUSTRAČNÉ FOTO – TASR
U študentov vidno frustráciu z dištančnej výučby. Nepomáha ani to, keď vidia rozdiel v prístupe k školám.
Filip Šuran,
ŠRVŠ
Autor: Lenka Haniková
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