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Správy  
  22. 8. 2021, 7:00, Zdroj: Rádio Košice, Stanica: Slovenské stanice, Vydavateľ: MARK MEDIA s.r.o., Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

[strojový prepis] … diskvalifikovali bolo sedem hodín čas na správy rady a Košice. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je
jedným z partnerov medzinárodného projektu zameraného na podporu inovácií a podnikania. Cieľom projektu je posilniť a lepšie sa
integrovať do…
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Predbežný prehľad udalostí na pondelok 23. augusta  
  20. 8. 2021, 10:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúce vydania:

predpoludním: D. Macková, tel.:

popoludní: L. Bittner, tel.:

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitra

10.45 Brífing Lekárskej fakultry UPJŠ v Košiciach - medzinárodný kongres (22. - 28. augusta)

Téma: Medzinárodný kongres European Dental Students´ Association 2021 (Kongres študentov zubného lekárstva EDSA)

Košice, LF UPJŠ, 2. poschodie, seminárna miestnosť, Trieda SNP 1

14.30 TK ministra obrany SR Jaroslava Naďa a generálneho riaditeľa Medzinárodných leteckých dní SIAF Huberta Štoksu

Téma: Organizácia Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021.

Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt

Autor: LK
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Týždenný prehľad udalostí v SR na 34. týždeň  
  20. 8. 2021, 12:20, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

23. augusta - pondelok

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitra

23. augusta - pondelok

10.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach - medzinárodný kongres (22. - 28. augusta)

Téma: Medzinárodný kongres European Dental Students´ Association 2021 (Kongres študentov zubného lekárstva EDSA)

Košice, LF UPJŠ, 2. poschodie, seminárna miestnosť, Trieda SNP 1

23. augusta - pondelok

14.30 TK ministra obrany SR Jaroslava Naďa a generálneho riaditeľa Medzinárodných leteckých dní SIAF Huberta Štoksu

Téma: Organizácia Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021.

Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8

24. augusta - utorok

Efemérna umelecká inštalácia AFLOAT v Banskej Štiavnici

Podujatie vzniklo v rámci projektu Empatia v umení. Putovné dielo bude sprístupnené v Banskej Štiavnici, Bratislave a Košiciach.

Banská Štiavnica, Starý zámok

24. augusta - utorok

09.00 Hlavné pojednávanie v kauze Venal 1 - Slavomír W. a spol.

Banská Bystrica, ŠTS

24. augusta - utorok

10.30 Podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt výstavby R4 Prešov

- severný obchvat, I. etapa.

priamo na stavbe, severný portál tunela Bikoš

GPS: GPS 49.028329, 21.212211

24. augusta - utorok

13.30 TK Múzea Slovenského národného povstania - oslavy 77. výročia SNP

Téma: Oslavy 77. výročia SNP a akreditácia. Akreditačný formulár, ako aj všetky podrobné informácie, sú na nasledujúcom linku:
http://www.muzeumsnp.sk/oznamy/77-vyrocie-snp-akreditacia-pre-novinarov/

Banská Bystrica, Múzeum SNP, kinosála

24. augusta - utorok

16.30 Odovzdávanie certifikátov regionálny produkt Horehronie

Slovenská Ľupča, hrad Ľupča

24. augusta - utorok
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16.30 Vernisáž fotografií Alicja Przybyszowska: Symbol systemu

Výstava potrvá do 19. septembra.

Bardejov, Poľsko-slovenský dom

24. augusta - utorok

18.00 Radšej knihu: Diskusia s Jánom Koščom: Revolúcia pracovného času

Košice, komunitná knižnica, blok B, prízemie, Hlavná 68

25. augusta - streda

09.00 Hlavné pojednávanie v kauze Venal 1 - Slavomír W. a spol.

Banská Bystrica, ŠTS

Text

25. augusta - streda

09.00 Pokračuje hlavné pojednávanie s členom skupiny sátorovcov Lehelom H.

Pezinok, Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 4343/5A

Text, Zvuk

25. augusta - streda

10.30 TK o 30. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

Bratislava, Goetheho inštitút, Panenská 33

25. augusta - streda

13.30 Festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva (25. - 29. augusta)

Martin

25. augusta - streda

16.20 Punkáči deťom (25. - 28. augusta)

Trenčín, letisko

25. augusta - streda

19.00 Slávnostná premiéra filmu Patrika Hartla: Prvok, šampón, tečka a Karel

za účasti tvorcov filmu a hercov.

Bratislava, Cinema City Eurovea, sála 1

26. augusta - štvrtok

10.00 Lodenica + Gastrofest (26. - 28. augusta)

Častkovce, jazdiareň Banát

26. augusta - štvrtok

10.00 Zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

Bratislava, SRo, 6. poschodie, Mýtna 1

https://monitora.sk/
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26. augusta - štvrtok

14.00 Vernisáž 40 rokov výstav karikatúr na Kremnických gagoch

Výstava potrvá do 19. septembra.

Kremnica, NBS - Múzeum mincí a medailí, galéria, Štefánikovo námestie 33/40

26. augusta - štvrtok

15.00 Pietny akt pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania

Bratislava, pri Pamätníku SNP, Námestie SNP

27. augusta - piatok

Záleská divadelná púť (27. - 28. augusta)

Zálesie

27. augusta - piatok

19.00 Malý Dobrofest

Trnava, Nádvorie - priestor súčasnej kultúry

27. augusta - piatok

19.00 Folklórny muzikál Helenka v podaní súboru Slovenskí rebeli

Bratislava, Radošinské naivné divadlo

27. augusta - piatok

19.00 Slovenka roka 2021 - slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka ankety týždenníka Slovenka

Bratislava, SND, historická budova

28. augusta - sobota

Detská tour Petra Sagana - 8. ročník cyklo súťaže

Červený Kláštor

28. augusta - sobota

07.00 Pochod vďaky po stopách SNP - 48. ročník

Trasa pochodu povedie masívom klenovského Vepra. Podujatie sa bude konať za každého počasia

Dobroč, Čierny Balog, pred Požiarnou zbrojnicou

28. augusta - sobota

09.15 Dvojbodka za prázdninami - modlitbové stretnutie za mladých

Levoča, pri zimnom štadióne

28. augusta - sobota

09.30 Novomestský beh 2021 okolo Kuchajdy

Bratislava, areál prírodného kúpaliska Kuchajda

28. augusta - sobota

https://monitora.sk/
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10.00 Považskobystrický motocykel - 13. ročník preliadky motocyklov vyrábaných v Považskej Bystrici

Motocykel Tatran súťažný. Pripravená je výstava historických motocyklov, predstavenie motocyklov Tatran, jazda pravidelnosti a
zručnosti, spanilá jazda do okolia mesta a vyhodnotenie súťaží.

Považská Bystrica, pred kinom Mier, pešia zóna

28. augusta - sobota

10.00 Poľovnícky deň Gejzu Andrássyho

10.00 h - slávnostný poľovnícky sprievod a otvorenie Poľovníckeho dňa

11.00 h - Svätohubertovská omša

12.00 h - odovzdávanie vyznamenaní "Za významné zásluhy o rozvoj Slovenského poľovníctva" poľovníkom z regiónu Gemer

13.00 h - Ukážky poľovníckych signálov

14.00 h - Vyhodnotenie prebiehajúcich súťaží poľovníckeho dňa

28. augusta - sobota

13.00 Pezinské vínne pivnice a dvory 2021

Pazinok

28. augusta - sobota

14.00 650. výročie prvej písomnej zmienky o obci Turček

14.30 h - odhalenie pamätnej tabule

14.45 h - Sprievod obcou k domu kultúry

28. augusta - sobota

16.00 Richtárska vatra

Báhoň, futbalový štadión

28. augusta - sobota

17.00 Turčianske slávnosti folklóru (28. - 29. augusta)

Program slávností otvorí divadelné predstavenie Zem.

Martin, Múzeum slovenskej dediny

28. augusta - sobota

17.00 Prehliadka tradičného odevu obce Parchovany

Trebišov, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína

28. augusta - sobota

19.00 Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania - koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici

Banská Bystrica, areál Pamätníka SNP

28. augusta - sobota

20.30 Večerná prehliadka kaštieľa Betliar

Betliar

https://monitora.sk/
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29. augusta - nedeľa

10.00 Turčianske slávnosti folklóru

Súčasťou programu bude aj jarmok tradičných remesiel.

Martin, Múzeum slovenskej dediny

29. augusta - nedeľa

11.00 Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania

11.00 h - prelet leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietny akt kladenia vencov

13.30 h - kultúrny program na hlavnej tribúne

Banská Bystrica, Múzeum SNP, Pamätník SNP

lt

Autor: LT
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Aktualizovaný týždenný prehľad udalostí v SR na 34. týždeň  
  20. 8. 2021, 16:42, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

23. augusta - pondelok

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitra, Župný dom, zasadačka Zastupiteľstva NSK, Župné námestie 3

23. augusta - pondelok

09.00 Zasadnutie Zastuptieľstva Košického samosprávneho kraja

Košice, magistrát, veľká zasadačka, Trieda SNP 48/A

23. augusta - pondelok

10.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach - medzinárodný kongres (22. - 28. augusta)

Téma: Medzinárodný kongres European Dental Students´ Association 2021 (Kongres študentov zubného lekárstva EDSA)

Košice, LF UPJŠ, 2. poschodie, seminárna miestnosť, Trieda SNP 1

23. augusta - pondelok

14.30 TK ministra obrany SR Jaroslava Naďa a generálneho riaditeľa Medzinárodných leteckých dní SIAF Huberta Štoksu

Téma: Organizácia Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021.

Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8

24. augusta - utorok

Efemérna umelecká inštalácia AFLOAT v Banskej Štiavnici

Podujatie vzniklo v rámci projektu Empatia v umení. Putovné dielo bude sprístupnené v Banskej Štiavnici, Bratislave a Košiciach.

Banská Štiavnica, Starý zámok

24. augusta - utorok

09.00 Hlavné pojednávanie v kauze Venal 1 - Slavomír W. a spol.

Banská Bystrica, ŠTS

24. augusta - utorok

10.30 Podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt výstavby R4 Prešov

- severný obchvat, I. etapa.

priamo na stavbe, severný portál tunela Bikoš

GPS: GPS 49.028329, 21.212211

24. augusta - utorok

13.30 TK Múzea Slovenského národného povstania - oslavy 77. výročia SNP

Téma: Oslavy 77. výročia SNP a akreditácia. Akreditačný formulár, ako aj všetky podrobné informácie, sú na nasledujúcom linku:
http://www.muzeumsnp.sk/oznamy/77-vyrocie-snp-akreditacia-pre-novinarov/

Banská Bystrica, Múzeum SNP, kinosála

24. augusta - utorok
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16.30 Odovzdávanie certifikátov regionálny produkt Horehronie

Slovenská Ľupča, hrad Ľupča

24. augusta - utorok

16.30 Vernisáž fotografií Alicja Przybyszowska: Symbol systemu

Výstava potrvá do 19. septembra.

Bardejov, Poľsko-slovenský dom

24. augusta - utorok

18.00 Radšej knihu: Diskusia s Jánom Koščom: Revolúcia pracovného času

Košice, komunitná knižnica, blok B, prízemie, Hlavná 68

25. augusta - streda

09.00 Hlavné pojednávanie v kauze Venal 1 - Slavomír W. a spol.

Banská Bystrica, ŠTS

25. augusta - streda

09.00 Pokračuje hlavné pojednávanie s členom skupiny sátorovcov Lehelom H.

Pezinok, Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 4343/5A

25. augusta - streda

10.30 TK o 30. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

Bratislava, Goetheho inštitút, Panenská 33

25. augusta - streda

13.30 Festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva (25. - 29. augusta)

Martin

25. augusta - streda

16.20 Punkáči deťom (25. - 28. augusta)

Trenčín, letisko

25. augusta - streda

19.00 Slávnostná premiéra filmu Patrika Hartla: Prvok, šampón, tečka a Karel

za účasti tvorcov filmu a hercov.

Bratislava, Cinema City Eurovea, sála 1

26. augusta - štvrtok

09.00 Slávnostné otvorenie vývojového centra

Centrum bude vyvíjať zadné svetlá na vozidlá.

Bánovce nad Bebravou, závod Hella Slovakia Lightning

26. augusta - štvrtok

https://monitora.sk/
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10.00 Lodenica + Gastrofest (26. - 28. augusta)

Častkovce, jazdiareň Banát

26. augusta - štvrtok

10.00 Zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

Bratislava, SRo, 6. poschodie, Mýtna 1

26. augusta - štvrtok

14.00 Vernisáž 40 rokov výstav karikatúr na Kremnických gagoch

Výstava potrvá do 19. septembra.

Kremnica, NBS - Múzeum mincí a medailí, galéria, Štefánikovo námestie 33/40

26. augusta - štvrtok

15.00 Pietny akt pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania

Bratislava, pri Pamätníku SNP, Námestie SNP

27. augusta - piatok

Záleská divadelná púť (27. - 28. augusta)

Zálesie

27. augusta - piatok

19.00 Malý Dobrofest

Trnava, Nádvorie - priestor súčasnej kultúry

27. augusta - piatok

19.00 Folklórny muzikál Helenka v podaní súboru Slovenskí rebeli

Bratislava, Radošinské naivné divadlo

27. augusta - piatok

19.00 Slovenka roka 2021 - slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka ankety týždenníka Slovenka

Bratislava, SND, historická budova

28. augusta - sobota

Detská tour Petra Sagana - 8. ročník cyklo súťaže

Červený Kláštor

28. augusta - sobota

07.00 Pochod vďaky po stopách SNP - 48. ročník

Trasa pochodu povedie masívom klenovského Vepra. Podujatie sa bude konať za každého počasia

Dobroč, Čierny Balog, pred Požiarnou zbrojnicou

28. augusta - sobota

09.15 Dvojbodka za prázdninami - modlitbové stretnutie za mladých

https://monitora.sk/
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Levoča, pri zimnom štadióne

28. augusta - sobota

09.30 Novomestský beh 2021 okolo Kuchajdy

Bratislava, areál prírodného kúpaliska Kuchajda

28. augusta - sobota

10.00 Považskobystrický motocykel - 13. ročník preliadky motocyklov vyrábaných v Považskej Bystrici

Motocykel Tatran súťažný. Pripravená je výstava historických motocyklov, predstavenie motocyklov Tatran, jazda pravidelnosti a
zručnosti, spanilá jazda do okolia mesta a vyhodnotenie súťaží.

Považská Bystrica, pred kinom Mier, pešia zóna

28. augusta - sobota

10.00 Poľovnícky deň Gejzu Andrássyho

10.00 h - slávnostný poľovnícky sprievod a otvorenie Poľovníckeho dňa

11.00 h - Svätohubertovská omša

12.00 h - odovzdávanie vyznamenaní "Za významné zásluhy o rozvoj Slovenského poľovníctva" poľovníkom z regiónu Gemer

13.00 h - Ukážky poľovníckych signálov

14.00 h - Vyhodnotenie prebiehajúcich súťaží poľovníckeho dňa

28. augusta - sobota

13.00 Pezinské vínne pivnice a dvory 2021

Pazinok

28. augusta - sobota

14.00 650. výročie prvej písomnej zmienky o obci Turček

14.30 h - odhalenie pamätnej tabule

14.45 h - Sprievod obcou k domu kultúry

28. augusta - sobota

16.00 Richtárska vatra

Báhoň, futbalový štadión

28. augusta - sobota

17.00 Turčianske slávnosti folklóru (28. - 29. augusta)

Program slávností otvorí divadelné predstavenie Zem.

Martin, Múzeum slovenskej dediny

28. augusta - sobota

17.00 Prehliadka tradičného odevu obce Parchovany

Trebišov, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína

28. augusta - sobota
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19.00 Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania - koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici

Banská Bystrica, areál Pamätníka SNP

28. augusta - sobota

20.30 Večerná prehliadka kaštieľa Betliar

Betliar

29. augusta - nedeľa

10.00 Turčianske slávnosti folklóru

Súčasťou programu bude aj jarmok tradičných remesiel.

Martin, Múzeum slovenskej dediny

29. augusta - nedeľa

11.00 Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania

11.00 h - prelet leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietny akt kladenia vencov

13.30 h - kultúrny program na hlavnej tribúne

Banská Bystrica, Múzeum SNP, Pamätník SNP

lt

Autor: LK
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UPJŠ je partnerom medzinárodného projektu na podporu inovácií a podnikania  
  21. 8. 2021, 16:37, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

UPJŠ je partnerom medzinárodného projektu na podporu inovácií a podnikania

Košice 21. augusta (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je jedným z partnerov medzinárodného projektu
zameraného na podporu inovácií a podnikania. Projekt InnoChange: Podpora zmeny a budovanie kapacít smerom k inovatívnym a
podnikateľským univerzitám je financovaný zo zdrojov Európskeho inovačného a technologického inštitútu. O projekte TASR informoval
tlačový referent UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan.

"Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, posilniť a lepšie sa
integrovať do inovačných štruktúr v strednej a východnej Európe a zapojiť sa do nich," priblížil s tým, že za UPJŠ sa do projektu, ktorý z
európskych fondov získal podporu vo výške 400.000 eur, zapojí Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Centrum celoživotného
vzdelávania a podpory projektov, Technologický a inovačný park a Univerzitné poradenské centrum. Ďalšími participantmi sú univerzity a
inštitúcie vo Veľkej Británii, v Maďarsku, Rumunsku či Belgicku.

Silnou stránkou projektu, v rámci ktorého sa má medzi zúčastnenými subjektmi budovať sieť spolupracovníkov, má byť akademický
rozsah a široký záber inštitúcií od univerzitného prostredia, cez priemyselné ekosystémy až po súkromné organizácie.

dur mia

Autor: DUR
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Školstvo: UPJŠ chce vrátiť úctu k faktom, spustila kampaň proti dezinformáciám  
  22. 8. 2021, 14:15, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Školstvo: UPJŠ chce vrátiť úctu k faktom, spustila kampaň proti dezinformáciám

Košice 22. augusta (TASR) – Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom a hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Overuj si fakty. Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch a fake news spustila
v rámci nej na internete aj novú webovú stránku, informoval TASR tlačový referent UPJŠ Tomáš Zavatčan.

"Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty," priblížil s tým, že stránka sa tiež venuje otázkam
kybernetickej bezpečnosti, pričom sa opiera o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Podľa Zavatčana má však kampaň presahovať "obyčajnú informačnú úroveň". "Ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred
phishingom, scarewareom či nežiadanou a falošnou technickou podporou," ozrejmil. Portál zároveň ponúka odkazy na ďalšie zdroje s
doplnkovými informáciami, či už v podobe odborných publikácií alebo webových stránok.

"Na našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí
a zo spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätých s pravdou," uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

dur mia

Autor: DUR
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Doplnený prehľad udalostí na pondelok 23. augusta  
  22. 8. 2021, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúce vydania:

predpoludním: D. Macková

popoludní: L. Bittner

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitra, Župný dom, zasadačka Zastupiteľstva NSK, Župné námestie 3

Text, Zvuk

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice, magistrát, veľká zasadačka, Trieda SNP 48/A

Text, Zvuk

10.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach - medzinárodný kongres (22. - 28. augusta)

Téma: Medzinárodný kongres European Dental Students´ Association 2021 (Kongres študentov zubného lekárstva EDSA)

Košice, LF UPJŠ, 2. poschodie, seminárna miestnosť, Trieda SNP 1

Text

11.00 TK Farnosti sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach - sanácia podkrovia Dómu sv. Alžbety Uhorskej

Téma: Začatie realizácie projektu podporeného MK SR na obnovu, ochranu, a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu
v Dóme sv. Alžbety Uhorskej. Názov projektu: Sanácia podkrovia hlavnej a priečnej lode, vyčistenieschodov, podkrovia, pochôdzkových
žľabov a interiéru od nánosov vtáčieho

trusu a osadenie zábran proti vlietaniu vtáctva do podkrovia Dómu sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach (NKP.)

Prezentovanie cieľov, priebehu a predpokladaných výsledkov realizácie projektu podporeného MK SR.

Košice, Dóm sv. Alžbety Uhorskej

Text

13.00 Zhromaždenie na podporu reformy národných parkov

Zhromaždenie zastrešujú organizácie vyhlasujúce petíciu Osloboďme národné parky.

Bratislava, Námestie slobody

Text, Zvuk

14.00 Roadshow 2021 - diskusia o budúcnosti Európy

Žilina, Námestie Andreja Hlinku
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Text, Zvuk

14.30 TK ministra obrany SR Jaroslava Naďa a generálneho riaditeľa Medzinárodných leteckých dní SIAF Huberta Štoksu

Téma: Organizácia Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021

Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8

Text, Zvuk

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt lk

Autor: LK
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ŠLÁGER KOLA

MFK SKALICA – FC KOŠICE

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2020/21: 5:1 (d), 0:1 (v) dnes o 18.00 h

Skaličania spolu s Trebišovom inkasovali v novom ročníku zatiaľ najmenej gólov (jediný), naopak, Košičania ich po Petržalke (tá však
odohrala o zápas viac) nastrieľali druhý najvyšší počet (12). Pôjde teda o súboj najlepšej defenzívy s druhou najlepšou ofenzívou.
Zverenci trénera Jozefa Kostelníka patria do kvarteta mužstiev, ktoré v novom ročníku ešte nenašli premožiteľa (aj Komárno, Trebišov a
Humenné). „Keď vyhráte v Podbrezovej, také víťazstvo vždy poteší,“ začal obranca Ján Mizerák. Zeleno-bielych čaká súboj s ďalším
ašpirantom na popredné umiestnenie. „Minulú jeseň sme nad Košicami doma vysoko vyhrali. V Skalici sa hrá ťažko a keby sa zopakoval
scenár z vlaňajška, brali by sme to. Košice naposledy prehrali s Banskobystričanmi, takže si myslím, že k nám prídu riadne nabudení a
budú sa chcieť vrátiť na víťaznú vlnu. Určite nás nečaká nič ľahké.“ Skaličania, ktorí v prvých troch kolách skórovali jediný raz, naposledy
v Zelpo aréne tromi presnými zásahmi odkliali streleckú smolu. „Aj v prvých troch kolách sme mali dosť šancí, akurát nám to nepadalo do
siete. V Podbrezovej sa to prelomilo, azda to už pôjde. Prvý domáci duel s Banskobystričanmi sme remizovali, takže určite chceme
vyhrať. A zároveň potvrdiť, že na skalický Letňák si súperi po body chodiť nebudú,“ dodal skúsený skalický obranca.

Tábor žlto-modrých nemá veru na posledný súboj na Záhorí príjemné spomienky. „To je pravda, veď sme tam prehrali 1:5. Dostali sme
rýchly gól, no vyrovnali sme, ale po polhodine dostal Boris Gáll červenú kartu a už sa to s nami viezlo z kopca... Ten zápas nám
nevyšiel,“ oprášil spomienky stredopoliar žlto-modrých Kamil Karaš. Pre úplnosť, deň po zápase odvolalo vedenie košického klubu z
funkcie vtedajšieho trénera Mareka Fabuľu. Košičania do nového ročníka odštartovali sympaticky, po 3. kole boli dokonca líder tabuľky.
Nezvládli však ostatný domáci súboj s Banskobystričanmi (1:2), po ktorom líderské postavenie stratili. „Po zápase zavládlo v našom
tábore sklamanie, potom sme sa už začali pripravovať na súboj na Záhorí. Skalica má skúsené mužstvo so skúseným trénerom. Hráči sú
zohratí, hrajú nepríjemný fyzický futbal. V prvom rade sa im musíme vyrovnať bojovnosťou a k tomu pridať našu kvalitu. Do každého
zápasu ideme s cieľom vyhrať, uvidíme podľa priebehu,“ povedal futbalista, ktorý v lete úspešne zvládol bakalárske štátnice na
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Mimochodom, výprava Košičanov ani nie tak dávno cestovala zo Záhoria rozradostená. Stalo sa po triumfe na trávniku nováčika z
Rohožníka, kde Košičania vyhrali 7:1. Bude ich návrat zo Záhoria opäť veselý?

DNEŠNÝ PROGRAM

o 16.30 h B. BYSTRICA – ŠAMORÍN (vo Zvolene) HUMENNÉ - KOMÁRNO BARDEJOV – TREBIŠOV ŽILINA B – DUBNICA
NÁMESTOVO – PODBREZOVÁ o 18.00 h SKALICA – FC KOŠICE

ZAJTRAJŠÍ PROGRAM

o 10.30 h SLOVAN 21 - PETRŽALKA o 11.00 h ROHOŽNÍK – PÚCHOV

Obranca Ján Mizerák patrí v MFK medzi exekútorov štandardiek.

FOTO FACEBOOK (ms)

Autor: Pripravil VLADIMÍR KIKUŠ
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Kým bude hnutie Sme rodina vo vládnej koalícii, tak nedovolí navyšovať počet prijatých Afgancov. Uviedol to predseda NR SR Boris
Kollár (Sme rodina) na sociálnej sieti s tým, že akékoľvek snahy koaličných partnerov o navyšovanie budú vetovať.

Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom a hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň UPJŠ v Košiciach Overuj si fakty.
Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch a fake news spustila v rámci nej na internete aj novú webovú stránku.

ŠPÚ prináša bezplatný jazykový kurz, ktorý pripraví účastníkov na štátnu skúšku z rómskeho jazyka na úrovni C1. Aktuálne na
Slovensku existuje veľmi málo škôl, kde sa vyučuje rómčina, alebo kde učitelia využívajú tento jazyk na komunikáciu so žiakmi.

Úctu a vďaku partizánom a vojakom padlým v SNP vzdali účastníci sobotňajšieho pochodu Náučným partizánskym chodníkom Skýcov –
Zlatno.

Futbalové ihrisko v Opoji pri Trnave sa zaplnilo rodinami s deťmi, ktoré sa stretli na rodinnom festivale slovenského posunkového jazyka.

Skanzen v Novej Bystrici - Vychylovke sa v sobotu a nedeľu stal po ôsmy raz dejiskom festivalu česko-slovenskej folklórnej vzájomnosti
Jánošík & Ondráš Folk Fest, nazvaného po zbojníkoch z oboch brehov rieky Moravy. Súčasťou programu bolo aj prepadnutie vlaku
zbojníckou družinou.

Horskí záchranári z Vysokých Tatier boli v sobotu dopoludnia požiadaní o pomoc pre 67-ročného slovenského turistu, ktorý skolaboval na
chodníku od Skalnatého plesa smerom na Zamkovského chatu. Ako informuje HZS, aj napriek snahe sa im ho oživiť nepodarilo.

Pomoc horských a leteckých záchranárov si v sobotu vyžiadal pád horolezca v stene Javorového štítu vo Vysokých Tatrách. S
poranenou nohou, panvou a rebrami ho dopravili do popradskej nemocnice.

Autor: Stranu z materiálov pripravil JÁN FELIX
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Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete.

Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom a hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ) v Košiciach Overuj si fakty. Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch a fake news spustila v rámci nej na internete aj novú
webovú stránku, informoval TASR tlačový referent UPJŠ Tomáš Zavatčan.

"Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty," priblížil s tým, že stránka sa tiež venuje otázkam
kybernetickej bezpečnosti, pričom sa opiera o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Podľa Zavatčana má však kampaň presahovať "obyčajnú informačnú úroveň". "Ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred
phishingom, scarewareom či nežiadanou a falošnou technickou podporou," ozrejmil. Portál zároveň ponúka odkazy na ďalšie zdroje s
doplnkovými informáciami, či už v podobe odborných publikácií alebo webových stránok.

"Na našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí
a zo spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätých s pravdou," uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

Marek Vagovič Šéf investigatívneho tímu Aktuality.sk

Vážime si vašu podporu! Jedine vďaka vám ostáva náš obsah naďalej odomknutý aj pre ľudí, ktorí si to finančne nemôžu dovoliť.

#SpajaNasZodpovednost

Autor: TASR
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Farmárčenie právnika Krátkeho. Nakláňa sa spravodlivosť na stranu biznisu?  
  20. 8. 2021, 12:38, Zdroj: dennikn.sk , Vydavateľ: N Press, Autor: Tomáš Kvič, Tomáš Kvič, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 252.7 tis. GRP: 5,62 OTS: 0,06 AVE: 1454 Eur 

Tomáš Kvič

Najglobálnejší slovenský veľkofarmár, skupujúci pozemky v Bielorusku, riadi svoj biznis pod českou vlajkou. Prednedávnom predal
mediálny dom KOSICE:DNES, aby v obchodných spoločnostiach, kde roky pôsobil, zanechal značné dlhy. Kde žije tento rodený Sninčan
a aký majetok vlastní v malebnej obci pri Prahe? Ako reagoval jeho kolega, advokát Vladislav Byrsa na predžalobné výzvy?

Počas návštevy českého sídla DJ Krátkeho som sa zamyslel, kým pán Krátky v skutočnosti je. Pochádza z učiteľskej rodiny zo Sniny,
vyštudoval právo na UPJŠ v Košiciach. Kedysi sa ako “ostrý právnik” zavŕtal do konkurzu Drukosu aj do ďalších spoločností. Navonok
firmy konsolidoval, v skutočnosti na nich zrejme zarobil. V súvislosti s DPMK vysúdil cez spoločnosť Outclaim od mesta Košice 2,5 mil.
Eur. V roku 2014 založil mediálny dom KOSICE:DNES. Verejným tajomstvom bolo, že výplaty v redakcii pravidelne meškali. Nakoniec
neprišli vôbec. A domček sa zrútil.

Naproti tomu Krátkeho luxusné nehnuteľnosti a pozemky, sledované kamerami pod hradom v obci Okoř, vyzerajú celkom
zrekonštruovane:

Daniel Krátky po novom skupuje poľnohospodárske farmy v Bielorusku, so zámerom vlastniť až 100000 hektárov. Na Slovensku má cez
Slovenské farmárske družstvo väčšie množstvo pôdy ako Andrej Babiš. Nie je mu ale čo závidieť. Vyhráža sa žalobami a medializácia
mu nevonia (okrem tej v TA3, kde sa ho moderátor neodváži spýtať ani na jedinú chúlostivú tému). Pritom družstvá a eseročky, v ktorých
roky pôsobil, dlhujú štátu na daniach a odvodoch desiatky tisíc eur. Tiež mzdy zamestnancom a honoráre spolupracovníkom.

Vladislav Byrsa

„Práca v KRATKY GLOBAL mi priniesla spoločenskú prestíž a profesný posun,“ usmieval sa pán advokát Byrsa ohľadne spolupráce s
Danielom Krátkym v krátkom dokumente. Zaujímavosťou je, že práve p. Byrsa ako “posledný mohykán” figuruje v zadĺžených a
vytunelovaných firmách p. Krátkeho.

Obchodný register SR – Výsledky vyhľadávania podľa priezviska a mena osoby

Keďže aj ja som pracoval cca 1 mesiac (v januári 2021) pre redakciu KOSICE:DNES, ktorú pred rokmi založil a financoval pán Krátky a
mal som uzatvorenú autorskú zmluvu s pánom Byrsom, oslovil som ich so žiadosťou o úhradu mzdy, s predžalobnou výzvou na
zaplatenie dlžnej sumy, s oznámením o podozrení zo spáchania trestného činu nevyplatenie mzdy a odstupného, atď.

Dokumenty som zaslal obyčajne aj doporučene. Na adresu KRATKY:GLOBAL v košickom Auparku aj na adresu pána Byrsu na
Železníkoch. Bez odozvy. O mesiac som za ním zašiel osobne, bývam totiž v bloku oproti. Neotváral, a tak som mu vhodil dokumenty do
schránky. Emailom som tiež kontaktoval konateľov a spoločníkov družstiev, na ktorých sa dajú dohľadať kontakty. Vrátili sa mi
nedoručené. Preposlal som ich Slovenskej advokátskej komore a ďalším inštitúciám. Koncom mája som oslovil sestru pána Byrsu, ktorá
pracuje na Úrade práce vo Zvolene, sama je vyštudovaná právnička. Tá mi ako jediná zo všetkých odpísala:

Dobrý deň, p. Kvič!

Vašu dokumentáciu postúpim bratovi. Cením si Vašu dôveru, ale kontaktovať rodinného príslušníka a zasielať mu informácie, s ktorými
nemá nič spoločné, na pracovný email , je viac ako „netradičné“. Želám si, aby sa Vaše vzájomné spory a nedorozumenia vyriešili v
zmieri a s porozumením.

Nuž, musím súhlasiť. A chcem sa milej pani dodatočne ospravedlniť. Okrem nej som však listom kontaktoval aj rodinu pána Krátkeho v
Snine, čo ma tiež trochu mrzí. Rodina predsa nemôže za to, koho vychovala. Alebo môže?

Mne by napríklad stačilo, keby títo dvaja právnici a podnikatelia odpovedali na otázky, alebo aspoň na pracovné emaily a zaplatili by mi
dlžnú sumu. Prečo sa cítia nedotknuteľní? Po mojej osobnej skúsenosti si myslím, že právo a paragrafy, ako ich vnímajú a používajú
JUDr Krátky a JUDr Byrsa (žiaľ aj ich mladé, vyparádené právničky) sa nielen naklonilo, ale odpadlo a zhnilo v kope biznisu.

Verím, že spravodlivosť zatiaľ nie…

Autor: Tomáš Kvič, Tomáš Kvič
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Na archívnej snímke budova Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Foto: TASR František Iván

Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, uviedol tlačový referent
UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan.

Autor TASR

včera 16:50

Košice 21. augusta (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je jedným z partnerov medzinárodného projektu
zameraného na podporu inovácií a podnikania. Projekt InnoChange: Podpora zmeny a budovanie kapacít smerom k inovatívnym a
podnikateľským univerzitám je financovaný zo zdrojov Európskeho inovačného a technologického inštitútu. O projekte TASR informoval
tlačový referent UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan.

"Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, posilniť a lepšie sa
integrovať do inovačných štruktúr v strednej a východnej Európe a zapojiť sa do nich," priblížil s tým, že za UPJŠ sa do projektu, ktorý z
európskych fondov získal podporu vo výške 400.000 eur, zapojí Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Centrum celoživotného
vzdelávania a podpory projektov, Technologický a inovačný park a Univerzitné poradenské centrum. Ďalšími participantmi sú univerzity a
inštitúcie vo Veľkej Británii, v Maďarsku, Rumunsku či Belgicku.

Silnou stránkou projektu, v rámci ktorého sa má medzi zúčastnenými subjektmi budovať sieť spolupracovníkov, má byť akademický
rozsah a široký záber inštitúcií od univerzitného prostredia, cez priemyselné ekosystémy až po súkromné organizácie.

Prečítajte si aj:

Autor: TASR
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Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Univerzita si želá, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo
spoločnosti.

Autor TASR

dnes 14:30

Košice 22. augusta (TASR) – Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom a hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Overuj si fakty. Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch a fake news spustila
v rámci nej na internete aj novú webovú stránku, informoval TASR tlačový referent UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty," priblížil s tým, že stránka sa tiež venuje otázkam
kybernetickej bezpečnosti, pričom sa opiera o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Podľa Zavatčana má však kampaň presahovať „obyčajnú informačnú úroveň". „Ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred
phishingom, scarewareom či nežiadanou a falošnou technickou podporou," ozrejmil. Portál zároveň ponúka odkazy na ďalšie zdroje s
doplnkovými informáciami, či už v podobe odborných publikácií alebo webových stránok.

„Na našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a
zo spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätých s pravdou," uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

Prečítajte si aj:

Autor: TASR
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Na šiestom ročníku Letného campu medikov opäť zažili aj noc na urgenteAké je to byť pri reálnom pôrode či asistovať pri skutočnej
chirurgickej operácii - aj to si celý týždeň skúšala dvadsiatka vybraných študentov slovenských i českých lekárskych fakúlt. V štyroch
nemocniciach na východe Slovenska sa totiž konal Letný camp medikov. V Michalovciach, Trebišove, Humennom a Vranove nad Topľou
si študenti skúšali prácu lekára a zisťovali, ako funguje skutočná nemocnica. Tento rok opäť zažili aj nočnú službu na urgentnom príjme.
V tímoch dnes pracujú na súťažnom zadaní a piati víťazní medici si tak domov odnesú i odmenu.

„Letný camp organizujeme nielen preto, aby sme medikom povedali viac o trendoch v modernej medicíne, ale aj preto, aby sme sa od
nich dozvedeli, v čom vidia problémy v slovenskom zdravotníctve, aké sú ich priority a názory. Títo mladí ľudia budú čoskoro pracovať
možno aj v našich nemocniciach a ja verím, že budú spolu s nami meniť slovenské zdravotníctvo k lepšiemu,“ hovorí generálny riaditeľ
siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Radoslav Čuha.

„Záleží nám na tom, aby slovenskí talentovaní medici videli priestor na realizáciu kvalitnej medicíny aj v podmienkach regionálnych
nemocníc a aby neodchádzali za prácou do zahraničia. Už to, že študenti prejavili záujem o odborné stáže v čase svojho voľna, svedčí o
ich úprimnom záujme o medicínu. My by sme toto ich nadšenie radi podchytili a umožnili im prax v podmienkach reálnych nemocníc,“
podotýka Dominika Mušinská, interim riaditeľa pre ľudské zdroje spoločností ProCare a Svet zdravia.

Zažili, ako funguje skutočná nemocnica

Na dvadsiatku vybraných študentov, ktorí sa rozhodli v lete obetovať časť prázdnin a venovať sa štúdiu, počas celého týždňa čakala prax,
odborné workshopy a prednášky. Každý deň po skorom budíčku vyrážali v štyroch tímoch zo Zemplínskej šíravy do jednej z okolitých
nemocníc Sveta zdravia. Už o 8.00 h začínali praxovať na rôznych oddeleniach. V Michalovciach navštívili centrálne operačné sály, v
Trebišove zase pracovisko očnej jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) či otorinolaryngológie (ORL). Zúčastnili sa na operáciách a
mohli lekárom aj asistovať. Ďalšou zaujímavosťou bol workshop, v rámci ktorého si mohli vyskúšať zašiť ranu, pričom mali na svoj tréning
k dispozícii kuracie stehná.

V Humennom medici zavítali na ortopedické či novorodenecké oddelenie. V rámci workshopov na figuríne skúšali, ako intubovať
novorodenca a boli prítomní aj pri pôrode. Vo Vranove nad Topľou navštívili OAMIS, pôrodnicu či chirurgiu. Večer na študentov čakala
ešte prednáška o financiách v zdravotníctve či skupinové hry zamerané na tímovosť v kolektíve. Štyri hodiny si dokonca odslúžili aj v noci
na urgentnom príjme.

V tímoch aj súťažili

Počas posledného dňa medici vo svojich tímoch (žltý, modrý, červený a zelený) pracovali na súťažných zadaniach. Na svojej ceste k
povolaniu lekára vstrebávajú rôzne podnety zo školy, stáží či odbornej praxe. Aké sú podľa nich atribúty kvalitného lekára. Musí byť
pacient spokojný, aby bol lekár kvalitný? Musí byť lekár kvalitný, aby bol pacient spokojný? Aj týmito otázkami a ich následnými
riešeniami sa zaoberali pri spracovávaní zadania – Spokojnosť pacienta ako indikátor kvality lekára. Svoj projekt dnes večer odprezentujú
vedeniu ProCare a Svet zdravia a vedeniu nemocníc. Hodnotiaca komisia na záver vyberie najlepší tím.

Počas minulého pandemického roka sa medici učili skôr za notebookmi a lavicami ako v reálnych nemocniciach. Letný camp im dal
možnosť dohnať aspoň trochu zameškaného času.

„Veľmi si vážim prístup lekárov, ktorí sú tu s nami. Nezažívame to my medici často, ani na letných praxiach, či už nepovinných alebo
povinných. Toto podujatie je pre nás určite prínosné, pretože si môžeme veci vyskúšať, môžeme sa veľa pýtať, dostávame odpovede na
otázky, venujú sa nám ľudia, ktorí by sa nám za normálnych okolností možno vôbec nevenovali, čiže je to obohacujúce z každej strany,
nielen profesionálnej, ale aj osobnostnej, ľudskej,“ povedala medička Mária Mikitová, ktorá študuje vo štvrtom ročníku v Martine.

Kľúčové fakty o Letnom campe medikov 2021:

Akcia je určená pre študentov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo, ktorí ukončili 2. ročník.

Termín konania akcie bol od 15. do 21. augusta 2021.

Miesto konania akcie – Zemplínska šírava, Hotel Chemes.

Odborná časť akcie sa uskutočňuje v nemocniciach Sveta zdravia v Michalovciach, Trebišove, Vranove nad Topľou a Humennom.

Študenti absolvovali prax počas jedného týždňa na vybraných oddeleniach:

Michalovce: centrálne operačné sály, urgentný príjem;
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Trebišov: očná JZS, ORL JZS;

Humenné: ortopedické oddelenie – operačné zákroky TEP, novorodenecké oddelenie;

Vranov nad Topľou: chirurgické oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, OAMIS;

Maximálna kapacita účastníkov je 20 študentov.

Účasť na akcii Letný camp medikov 2021 je BEZPLATNÁ.

Účastníci akcie získavajú certifikát o absolvovaní odbornej stáže.

Študenti prišli zo slovenských aj českých lekárskych fakúlt. Zastúpenie mala LF UK Praha (1 účastník), LF UPJŠ Košice (6 účastníkov),
LF UK Bratislava (5 účastníkov), JLF Martin (6 účastníkov), LF Ostrava (2 účastníci);

Galéria

Autor: martin.schneider@svetzdravia.com
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22.08.21-14:51

2 min čítania

Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom a hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach Overuj si fakty. Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch a fake news spustila v rámci nej na internete aj novú webovú
stránku, informoval tlačový referent UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty,” priblížil s tým, že stránka sa tiež venuje otázkam
kybernetickej bezpečnosti, pričom sa opiera o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Podľa Zavatčana má však kampaň presahovať “obyčajnú informačnú úroveň”. „Ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred
phishingom, scarewareom či nežiadanou a falošnou technickou podporou,” ozrejmil. Portál zároveň ponúka odkazy na ďalšie zdroje s
doplnkovými informáciami, či už v podobe odborných publikácií alebo webových stránok.

„Na našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a
zo spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätých s pravdou,” uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

Zdroj: tasr

Autor: Barbara Hricišinová
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UPJŠ je partnerom medzinárodného projektu na podporu inovácií a podnikania

Košice 21. augusta (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je jedným z partnerov medzinárodného projektu
zameraného na podporu inovácií a podnikania. Projekt InnoChange: Podpora zmeny a budovanie kapacít smerom k inovatívnym a
podnikateľským univerzitám je financovaný zo zdrojov Európskeho inovačného a technologického inštitútu. O projekte TASR informoval
tlačový referent UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan. "Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií
vysokoškolského vzdelávania, posilniť a lepšie sa integrovať do inovačných štruktúr v strednej a východnej Európe a zapojiť sa do nich,"
priblížil s tým, že za UPJŠ sa do projektu, ktorý z európskych fondov získal podporu vo výške 400.000 eur, zapojí Ústav informatiky
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov, Technologický a inovačný park a Univerzitné
poradenské centrum. Ďalšími participantmi sú univerzity a inštitúcie vo Veľkej Británii, v Maďarsku, Rumunsku či Belgicku. Silnou
stránkou projektu, v rámci ktorého sa má medzi zúčastnenými subjektmi budovať sieť spolupracovníkov, má byť akademický rozsah a
široký záber inštitúcií od univerzitného prostredia, cez priemyselné ekosystémy až po súkromné organizácie. dur mia

Autor: TASR
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Školstvo: UPJŠ chce vrátiť úctu k faktom, spustila kampaň proti dezinformáciám

Košice 22. augusta (TASR) – Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom a hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Overuj si fakty. Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch a fake news spustila
v rámci nej na internete aj novú webovú stránku, informoval TASR tlačový referent UPJŠ Tomáš Zavatčan. "Hlavnou časťou kampane je
webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v informačnom toku na internete, aké
sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty," priblížil s tým, že stránka sa tiež venuje otázkam kybernetickej bezpečnosti, pričom sa
opiera o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ. Podľa Zavatčana má však kampaň
presahovať "obyčajnú informačnú úroveň". "Ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred phishingom, scarewareom či
nežiadanou a falošnou technickou podporou," ozrejmil. Portál zároveň ponúka odkazy na ďalšie zdroje s doplnkovými informáciami, či už
v podobe odborných publikácií alebo webových stránok. "Na našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news,
hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a
hodnotám spätých s pravdou," uviedla prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková. dur mia

Autor: TASR
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Iné termíny

Slovensko sa stáva dentálnou veľmocou

Slovenka Ivana Ligusová sa stala novou prezidentkou Európskeho spolku študentov zubného lekárstva (EDSA), ktorý po prvý krát v jeho
histórii podporí spoločnosť DIPLOMAT DENTAL na summite v Košiciach.

Záver letnej sezóny bude na východnom Slovensku patriť osvete a inováciám vo sfére zubného lekárstva. Košice sa na pár dní stanú
centrom prestížnej medzinárodnej konferencie EDSA (European Dental Students‘ Association) a summit tak naviaže na svoju poslednú
edíciu z Berlína, ktorá sa konala pred pandémiou.

Aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude hosťovať sériu workshopov a konferencií spojených s novinkami v dentálnej
sfére. Pozornosť hostí bude tiež upriamená na študentku medicíny Ivanu Ligusovú, ktorá bude menovaná za historicky prvú slovenskú
prezidentku Európskeho spolku študentov zubného lekárstva.

,,President-Elect budem ešte takmer štyri mesiace, počas ktorých sa budem prostredníctvom videohovorov zoznamovať s dôležitými
partnermi EDSA a budem plánovať presnú agendu, ktorú budeme plniť v roku 2021/2022. Do funkcie prezidentky nastúpim 25. augusta
2021 na letnom EDSA meetingu, ktorý sa vďaka aktivite našich študentov uskutoční práve v Košiciach na Lekárskej fakulte UPJŠ. Môj
mandát trvá jeden rok - do augusta 2022, a funkciu budem vykonávať popri práci zubného lekára. Som veľmi vďačná vedeniu našej
fakulty, že aktivitu študentov v spolkoch vždy veľmi podporovala a umožnila nám dostať sa tam, kde sme. Momentálne sme v prezídiu
EDSA dvaja Slováci – spoločne s kolegom Marcelom Paľovčíkom, čo je takisto veľký úspech,“ poznamenáva Ivana Ligusová.

European Dental Students‘ Association je mimovládna organizácia sídliaca na univerzite ACTA v Amsterdame s viac než tridsaťročnou
históriou, ktorá zastupuje asi 70-tisíc študentov zubného lekárstva z 31 krajín Európy. Slovenské talenty a technologické inovácie tak
budú rezonovať v medzinárodnom kontexte. Po prvý krát v histórii summitov EDSA sa do série workshopov zapojí aj rodinná firma
DIPLOMAT DENTAL, ktorá 25 a 26 augusta predstaví študentom inovatívne zubárske kreslo MODEL PRO.

V júni tohto roku zaujal MODEL PRO medzinárodnú porotu v Nemecku, kde získal prestížne ocenenie Red Dot Award v kategórii
„produktový dizajn“ za inováciu v podobe digitálnej zubárskej súpravy, ktorá je ovládaná aplikáciou Diplomat Connect. Prvé zubárske
kreslo ovládané tabletom realizoval nový CEO spoločnosti Diplomat Dental, Tomáš Nerád, ktorý si zvolil platformu EDSA ako ideálneho
partnera na predstavenie kresla MODEL PRO novej generácii zubných lekárov. Slovenské publikum, študenti medicíny i odborná
verejnosť tak budú mať po prvý krát možnosť osobne spoznať túto dizajnovú inováciu vo sfére dentálnej technológie.

„Od začiaktu sme chceli pripraviť zubársku súpravu, ktorá bude dizajnovo excelovať v porovnaní s konkurenciou. Získať Red Dot bolo pre
mňa niečo nepredstaviteľné, bolo to niečo, čo dostávali iba tie najlepšie a omnoho väčšie firmy. Správny dizajn sme dlho hľadali, dva
prototypy sme zrušili úplne a začali odznova. Až keď sme vymenili dizajnérov, postavili ďalší prototyp, začali sme byť s výsledkom
spokojní. Vtedy myslím, že pán Miček z Werkemotion štúdia prvý krát vyslovil: “toto je na Red Dot”. Od vtedy sme o tom trochu snívať aj
začali. Som veľmi hrdý, že náš Model Pro získal takúto prestížnu svetovú cenu a mám radosť, že ju môžeme študentom z celej Európy
predstaviť osobne v aule UPJŠ“ uvádza Tomáš Nerád.

Ďalšie termíny

22. 08. 2021 Nedeľa Košice Akcie v Košiciach

22. 08. 2021 Nedeľa

23. 08. 2021 Pondelok Košice Akcie v Košiciach

23. 08. 2021 Pondelok

24. 08. 2021 Utorok Košice Akcie v Košiciach

24. 08. 2021 Utorok

25. 08. 2021 Streda Košice Akcie v Košiciach

25. 08. 2021 Streda

26. 08. 2021 Štvrtok Košice Akcie v Košiciach
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26. 08. 2021 Štvrtok
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Rozhýbme LEGO robotov  
  23. 8. 2021, 0:24, Zdroj: kamdomesta.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 2.5 tis. GRP: 0,06 OTS: 0,00 AVE: 241 Eur 

Podujatie "Rozhýbme LEGO robotov" sa uskutoční dňa 23. augusta 2021 (pondelok) v čase 8:30 - 12:00 v priestoroch American Center
Košice, v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach na Hlavnej 10. Workshop je určený pre žiačky vo veku 9 -15 rokov.

Pre koho?

Pre všetky zvedavé a tvorivé žiačky základnej školy vo veku od 9 do 15 rokov. Je určený pre úplné začiatočníčky, ktoré nemajú s LEGO
robotmi žiadne, alebo len malé skúsenosti.

Kde?

V American Center Košice (súčasť Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach) , Hlavná 10, 040 01 Košice

Kto Ťa bude učiť?

Angelika Hanesz – je učiteľka informatiky na ZŠ v Buzici, pracuje aj na Ústave informatiky UPJŠ a venuje sa edukačnej robotike už 12
rokov. Je mentorkou úspešného robotického tímu Talentum v Košiciach a pripravuje žiakov na súťaže First Lego League a World Robot
Olympiad.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj projektovú manažérku Lenku Kohútovú: kohutova@ajtyvit.sk .

Partneri

Aj Ty v IT workshopy v American Center Košice v lete 2021 realizujeme v spolupráci s American Spaces Slovakia, vďaka podpore
Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Miesto konania

23. 08. 2021 Pondelok 08:30 Bratislava Aj Ty v IT

23. 08. 2021 Pondelok 08:30
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Oči priveľké na tajomstvá  
  20. 8. 2021, 10:22, Zdroj: litcentrum.sk , Autor: Patrícia Gabrišová, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 727 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 145 Eur 

Dom z iného sveta prináša subtílny príbeh, ktorý bez zjednodušení prechádza do hĺbky a odhaľuje skutočné emócie.

Malgorzata Strekowska-Zaremba: Dom z iného sveta

Preklad: Silvia Kaščáková

Bratislava: Ikar, 2021

Problematika domáceho násilia je hrozivou, no veľmi aktuálnou témou, ktorej sa nevyhne ani súčasná detská literatúra. Deti by mali byť
od podobných hrôz uchránené, no je nevyhnutné o týchto témach hovoriť či písať a vzhľadom na špecifické chápanie detského príjemcu
sa vyžaduje mimoriadne citlivý prístup.

V próze Dom z iného sveta vstupujeme do nesmierne krehkého, sugestívneho priestoru. Poľská spisovateľka Malgorzata
Strekowska-Zaremba reflektuje brutalitu a disproporčné rodinných vzťahy, ale aj o silu vnútorného sveta dieťaťa. Takým je aj večne
zasnívaná Marka, dievčatko, ktoré sa ukrýva v kríkoch, kde neústupčivo pozoruje na prvý pohľad ničím výnimočný dom. Marku spoznáte
podľa trepotajúceho sa srdca v hrdle, očí priveľkých na akékoľvek tajomstvá a podľa podozrivo vyzerajúcich modrín.

Jej trochu zvláštny a samotársky život naruší príchod Daniela, v ktorom nevšedné stretnutie vyvolá množstvo otázok. Spoločne začnú
objavovať veci skryté pod povrchom, ktoré však nesmú byť prehliadané, tobôž, ak majú domy svoje temné tajomstvá.

Naskytá sa otázka, do akej miery sa autorke podarilo zobraziť ťaživú problematiku aj funkčne a esteticky účinne. Je téma spracovaná
dostatočne primerane aj pre detského čitateľa?

Próza ako celok pôsobí súdržne, jej jednotlivé časti sú vyvážené a kompaktné. Azda najväčší potenciál osloviť (nielen) detského čitateľa
majú postavy Marky a Daniela, modelované s nesmiernou mierou senzitivity. Postavy, pôsobiace navonok zvláštne či samotársky, majú v
skutočnosti bohatý vnútorný imaginatívny svet. Postupne sa medzi nimi vybuduje priateľstvo založené na vzájomnom porozumení a
spriaznenosti, nápadne pripomínajúc zbližovanie Malého princa a líšky.

Pozornosť si ďalej zasluhuje priestor domu, ktorý – ako je v titule explicitne naznačené – pochádza z iného sveta. Nie je reprezentantom
domova a pokojného rodinného života, ako to s domami zvyčajne býva, ale nesie v sebe atmosféru strachu a úzkosti, i keď pod rúškom
tajomstva.

Práve to vnáša do textu dynamiku a zážitkovosť, aj keď „iný svet” je zdrojom napätia a potenciálneho nebezpečenstva. Pre detského
čitateľa môžu byť scény spojené s domom chápané ako prvok dobrodružstva či hry, ale dospelému príjemcovi naznačia, že sa pod
povrchom odohráva čosi zásadnejšie.

Azda najväčšmi sa pri opise domu využíva antropomorfizácia: dom dokáže spôsobiť transformáciu otca na hrozivého leva, ktorý stráca
kontrolu nad svojimi činmi, či matku na nehybnú sochu. V takýchto prípadoch je náznakovosť funkčná – pozoruhodný princíp imaginácie
dokáže oslabiť tenziu vyhrotených situácií, ktoré sú tak detskému vnímaniu prístupnejšie.

Podobne autorka dôsledne pracuje s vnemami – so zrakom, sluchom či hmatom („Markine oči svietia ako zelené baterky“, „je počuť hluk
v hlave“, „povetrie štípe ako ľadový jazyk hada“). Senzuálnosť je prostriedkom na zvýšenie estetickej účinnosti – postavy získavajú
zvláštne čaro, sú životaschopné a príťažlivé, čitateľ sa s nimi poľahky stotožní. Hoci sa uvedená obraznosť podieľa na modelovaní
fikčného sveta, treba uviesť, že hranice medzi reálnym a fiktívnym svetom sú v próze zreteľné, ale nie priostré.

Za pôsobivé pokladám aj striedanie lyrických častí a dynamickejších dejových pasáží, ktoré spravidla slúžia na vyvažovanie napätia a
vhodne ilustrujú bohatý vnútorný svet postáv. Dialógy medzi postavami sú farbisté a čiastočne aj humorné, čím pôsobia sviežo a
odľahčujúco.

V prípade, že bolo autorkinou ambíciou predstaviť neľahkú tému citlivo a prijateľným spôsobom, zámer sa jej podarilo splniť nad
očakávania. Ide o subtílny príbeh, ktorý bez zjednodušení prechádza do hĺbky a odhaľuje skutočné emócie – strach, úzkosť, bolesť, no
najmä túžbu po pokojnom, harmonickom živote. Posolstvo knihy v závere ukazuje na pravdivosť medziľudských vzťahov, v ktorých
panuje dôvera a blízkosť.

Vzhľadom na primerane zvolené prostriedky má kniha potenciál zaujať aj dospelého čitateľa, ktorému sa otvoria možnosti nazerať na
svet optikou detského subjektu.

Ide o výnimočný knižný počin, v ktorom zaznieva autorkin mäkký, no naliehavý hlas, pobádajúci k ochrane všetkého zraniteľného a
zásadného. Napokon, to je najväčšia devíza tejto knihy – univerzálna viera v ľudskosť.
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Patrícia Gabrišová (1990)

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a dejepis na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pracuje ako učiteľka pre nižšie
stredné vzdelávanie v Košiciach.

Publikuje na portáli Knihy na dosah a uverejňuje príspevky v časopise Slovenčinári.

Nezabudni sa podeliť s ostatnými čitateľmi

Autor: Patrícia Gabrišová
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika chce vrátiť úctu k faktom  
  22. 8. 2021, 22:06, Zdroj: dnesky.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 97 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 34 Eur 

WhatsApp

Košice 22. augusta (TASR) – Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom ako aj i hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Overuj si fakty. Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch ako aj i fake news
spustila v rámci nej na internete aj novú webovú stránku, informoval TASR tlačový referent UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to…

Autor: http://dnesky.sk || Publikoval || Redakcia || Redakcia | - || Publikoval | Redakcia

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/460146780/3b9939a6c05c49957f71?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzIyODc1MTQsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDYwMTQ2NzgwLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.qfREJOOtlJuUbPkqvuphBFPq_VMUrS8FCVwtqj7HKcA
https://dnesky.sk/univerzita-pavla-jozefa-safarika-chce-vratit-uctu-k-faktom/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 38

Fakulty a ústavy UPJŠ
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Predbežný prehľad udalostí na pondelok 23. augusta  
  20. 8. 2021, 10:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové

slová: LF UPJŠ

Vedúce vydania:

predpoludním: D. Macková, tel.:

popoludní: L. Bittner, tel.:

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitra

10.45 Brífing Lekárskej fakultry UPJŠ v Košiciach - medzinárodný kongres (22. - 28. augusta)

Téma: Medzinárodný kongres European Dental Students´ Association 2021 (Kongres študentov zubného lekárstva EDSA)

Košice, LF UPJŠ, 2. poschodie, seminárna miestnosť, Trieda SNP 1

14.30 TK ministra obrany SR Jaroslava Naďa a generálneho riaditeľa Medzinárodných leteckých dní SIAF Huberta Štoksu

Téma: Organizácia Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021.

Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt

Autor: LK
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Týždenný prehľad udalostí v SR na 34. týždeň  
  20. 8. 2021, 12:20, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: LF

UPJŠ, Lekárska Fakulta UPJŠ

23. augusta - pondelok

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitra

23. augusta - pondelok

10.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach - medzinárodný kongres (22. - 28. augusta)

Téma: Medzinárodný kongres European Dental Students´ Association 2021 (Kongres študentov zubného lekárstva EDSA)

Košice, LF UPJŠ, 2. poschodie, seminárna miestnosť, Trieda SNP 1

23. augusta - pondelok

14.30 TK ministra obrany SR Jaroslava Naďa a generálneho riaditeľa Medzinárodných leteckých dní SIAF Huberta Štoksu

Téma: Organizácia Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021.

Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8

24. augusta - utorok

Efemérna umelecká inštalácia AFLOAT v Banskej Štiavnici

Podujatie vzniklo v rámci projektu Empatia v umení. Putovné dielo bude sprístupnené v Banskej Štiavnici, Bratislave a Košiciach.

Banská Štiavnica, Starý zámok

24. augusta - utorok

09.00 Hlavné pojednávanie v kauze Venal 1 - Slavomír W. a spol.

Banská Bystrica, ŠTS

24. augusta - utorok

10.30 Podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt výstavby R4 Prešov

- severný obchvat, I. etapa.

priamo na stavbe, severný portál tunela Bikoš

GPS: GPS 49.028329, 21.212211

24. augusta - utorok

13.30 TK Múzea Slovenského národného povstania - oslavy 77. výročia SNP

Téma: Oslavy 77. výročia SNP a akreditácia. Akreditačný formulár, ako aj všetky podrobné informácie, sú na nasledujúcom linku:
http://www.muzeumsnp.sk/oznamy/77-vyrocie-snp-akreditacia-pre-novinarov/

Banská Bystrica, Múzeum SNP, kinosála

24. augusta - utorok

16.30 Odovzdávanie certifikátov regionálny produkt Horehronie

Slovenská Ľupča, hrad Ľupča

24. augusta - utorok
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16.30 Vernisáž fotografií Alicja Przybyszowska: Symbol systemu

Výstava potrvá do 19. septembra.

Bardejov, Poľsko-slovenský dom

24. augusta - utorok

18.00 Radšej knihu: Diskusia s Jánom Koščom: Revolúcia pracovného času

Košice, komunitná knižnica, blok B, prízemie, Hlavná 68

25. augusta - streda

09.00 Hlavné pojednávanie v kauze Venal 1 - Slavomír W. a spol.

Banská Bystrica, ŠTS

Text

25. augusta - streda

09.00 Pokračuje hlavné pojednávanie s členom skupiny sátorovcov Lehelom H.

Pezinok, Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 4343/5A

Text, Zvuk

25. augusta - streda

10.30 TK o 30. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

Bratislava, Goetheho inštitút, Panenská 33

25. augusta - streda

13.30 Festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva (25. - 29. augusta)

Martin

25. augusta - streda

16.20 Punkáči deťom (25. - 28. augusta)

Trenčín, letisko

25. augusta - streda

19.00 Slávnostná premiéra filmu Patrika Hartla: Prvok, šampón, tečka a Karel

za účasti tvorcov filmu a hercov.

Bratislava, Cinema City Eurovea, sála 1

26. augusta - štvrtok

10.00 Lodenica + Gastrofest (26. - 28. augusta)

Častkovce, jazdiareň Banát

26. augusta - štvrtok

10.00 Zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

Bratislava, SRo, 6. poschodie, Mýtna 1

https://monitora.sk/
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26. augusta - štvrtok

14.00 Vernisáž 40 rokov výstav karikatúr na Kremnických gagoch

Výstava potrvá do 19. septembra.

Kremnica, NBS - Múzeum mincí a medailí, galéria, Štefánikovo námestie 33/40

26. augusta - štvrtok

15.00 Pietny akt pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania

Bratislava, pri Pamätníku SNP, Námestie SNP

27. augusta - piatok

Záleská divadelná púť (27. - 28. augusta)

Zálesie

27. augusta - piatok

19.00 Malý Dobrofest

Trnava, Nádvorie - priestor súčasnej kultúry

27. augusta - piatok

19.00 Folklórny muzikál Helenka v podaní súboru Slovenskí rebeli

Bratislava, Radošinské naivné divadlo

27. augusta - piatok

19.00 Slovenka roka 2021 - slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka ankety týždenníka Slovenka

Bratislava, SND, historická budova

28. augusta - sobota

Detská tour Petra Sagana - 8. ročník cyklo súťaže

Červený Kláštor

28. augusta - sobota

07.00 Pochod vďaky po stopách SNP - 48. ročník

Trasa pochodu povedie masívom klenovského Vepra. Podujatie sa bude konať za každého počasia

Dobroč, Čierny Balog, pred Požiarnou zbrojnicou

28. augusta - sobota

09.15 Dvojbodka za prázdninami - modlitbové stretnutie za mladých

Levoča, pri zimnom štadióne

28. augusta - sobota

09.30 Novomestský beh 2021 okolo Kuchajdy

Bratislava, areál prírodného kúpaliska Kuchajda

28. augusta - sobota

https://monitora.sk/
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10.00 Považskobystrický motocykel - 13. ročník preliadky motocyklov vyrábaných v Považskej Bystrici

Motocykel Tatran súťažný. Pripravená je výstava historických motocyklov, predstavenie motocyklov Tatran, jazda pravidelnosti a
zručnosti, spanilá jazda do okolia mesta a vyhodnotenie súťaží.

Považská Bystrica, pred kinom Mier, pešia zóna

28. augusta - sobota

10.00 Poľovnícky deň Gejzu Andrássyho

10.00 h - slávnostný poľovnícky sprievod a otvorenie Poľovníckeho dňa

11.00 h - Svätohubertovská omša

12.00 h - odovzdávanie vyznamenaní "Za významné zásluhy o rozvoj Slovenského poľovníctva" poľovníkom z regiónu Gemer

13.00 h - Ukážky poľovníckych signálov

14.00 h - Vyhodnotenie prebiehajúcich súťaží poľovníckeho dňa

28. augusta - sobota

13.00 Pezinské vínne pivnice a dvory 2021

Pazinok

28. augusta - sobota

14.00 650. výročie prvej písomnej zmienky o obci Turček

14.30 h - odhalenie pamätnej tabule

14.45 h - Sprievod obcou k domu kultúry

28. augusta - sobota

16.00 Richtárska vatra

Báhoň, futbalový štadión

28. augusta - sobota

17.00 Turčianske slávnosti folklóru (28. - 29. augusta)

Program slávností otvorí divadelné predstavenie Zem.

Martin, Múzeum slovenskej dediny

28. augusta - sobota

17.00 Prehliadka tradičného odevu obce Parchovany

Trebišov, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína

28. augusta - sobota

19.00 Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania - koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici

Banská Bystrica, areál Pamätníka SNP

28. augusta - sobota

20.30 Večerná prehliadka kaštieľa Betliar

Betliar
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29. augusta - nedeľa

10.00 Turčianske slávnosti folklóru

Súčasťou programu bude aj jarmok tradičných remesiel.

Martin, Múzeum slovenskej dediny

29. augusta - nedeľa

11.00 Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania

11.00 h - prelet leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietny akt kladenia vencov

13.30 h - kultúrny program na hlavnej tribúne

Banská Bystrica, Múzeum SNP, Pamätník SNP

lt
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Aktualizovaný týždenný prehľad udalostí v SR na 34. týždeň  
  20. 8. 2021, 16:42, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové

slová: LF UPJŠ, Lekárska Fakulta UPJŠ

23. augusta - pondelok

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitra, Župný dom, zasadačka Zastupiteľstva NSK, Župné námestie 3

23. augusta - pondelok

09.00 Zasadnutie Zastuptieľstva Košického samosprávneho kraja

Košice, magistrát, veľká zasadačka, Trieda SNP 48/A

23. augusta - pondelok

10.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach - medzinárodný kongres (22. - 28. augusta)

Téma: Medzinárodný kongres European Dental Students´ Association 2021 (Kongres študentov zubného lekárstva EDSA)

Košice, LF UPJŠ, 2. poschodie, seminárna miestnosť, Trieda SNP 1

23. augusta - pondelok

14.30 TK ministra obrany SR Jaroslava Naďa a generálneho riaditeľa Medzinárodných leteckých dní SIAF Huberta Štoksu

Téma: Organizácia Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021.

Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8

24. augusta - utorok

Efemérna umelecká inštalácia AFLOAT v Banskej Štiavnici

Podujatie vzniklo v rámci projektu Empatia v umení. Putovné dielo bude sprístupnené v Banskej Štiavnici, Bratislave a Košiciach.

Banská Štiavnica, Starý zámok

24. augusta - utorok

09.00 Hlavné pojednávanie v kauze Venal 1 - Slavomír W. a spol.

Banská Bystrica, ŠTS

24. augusta - utorok

10.30 Podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt výstavby R4 Prešov

- severný obchvat, I. etapa.

priamo na stavbe, severný portál tunela Bikoš

GPS: GPS 49.028329, 21.212211

24. augusta - utorok

13.30 TK Múzea Slovenského národného povstania - oslavy 77. výročia SNP

Téma: Oslavy 77. výročia SNP a akreditácia. Akreditačný formulár, ako aj všetky podrobné informácie, sú na nasledujúcom linku:
http://www.muzeumsnp.sk/oznamy/77-vyrocie-snp-akreditacia-pre-novinarov/

Banská Bystrica, Múzeum SNP, kinosála

24. augusta - utorok
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16.30 Odovzdávanie certifikátov regionálny produkt Horehronie

Slovenská Ľupča, hrad Ľupča

24. augusta - utorok

16.30 Vernisáž fotografií Alicja Przybyszowska: Symbol systemu

Výstava potrvá do 19. septembra.

Bardejov, Poľsko-slovenský dom

24. augusta - utorok

18.00 Radšej knihu: Diskusia s Jánom Koščom: Revolúcia pracovného času

Košice, komunitná knižnica, blok B, prízemie, Hlavná 68

25. augusta - streda

09.00 Hlavné pojednávanie v kauze Venal 1 - Slavomír W. a spol.

Banská Bystrica, ŠTS

25. augusta - streda

09.00 Pokračuje hlavné pojednávanie s členom skupiny sátorovcov Lehelom H.

Pezinok, Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 4343/5A

25. augusta - streda

10.30 TK o 30. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

Bratislava, Goetheho inštitút, Panenská 33

25. augusta - streda

13.30 Festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva (25. - 29. augusta)

Martin

25. augusta - streda

16.20 Punkáči deťom (25. - 28. augusta)

Trenčín, letisko

25. augusta - streda

19.00 Slávnostná premiéra filmu Patrika Hartla: Prvok, šampón, tečka a Karel

za účasti tvorcov filmu a hercov.

Bratislava, Cinema City Eurovea, sála 1

26. augusta - štvrtok

09.00 Slávnostné otvorenie vývojového centra

Centrum bude vyvíjať zadné svetlá na vozidlá.

Bánovce nad Bebravou, závod Hella Slovakia Lightning

26. augusta - štvrtok
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10.00 Lodenica + Gastrofest (26. - 28. augusta)

Častkovce, jazdiareň Banát

26. augusta - štvrtok

10.00 Zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

Bratislava, SRo, 6. poschodie, Mýtna 1

26. augusta - štvrtok

14.00 Vernisáž 40 rokov výstav karikatúr na Kremnických gagoch

Výstava potrvá do 19. septembra.

Kremnica, NBS - Múzeum mincí a medailí, galéria, Štefánikovo námestie 33/40

26. augusta - štvrtok

15.00 Pietny akt pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania

Bratislava, pri Pamätníku SNP, Námestie SNP

27. augusta - piatok

Záleská divadelná púť (27. - 28. augusta)

Zálesie

27. augusta - piatok

19.00 Malý Dobrofest

Trnava, Nádvorie - priestor súčasnej kultúry

27. augusta - piatok

19.00 Folklórny muzikál Helenka v podaní súboru Slovenskí rebeli

Bratislava, Radošinské naivné divadlo

27. augusta - piatok

19.00 Slovenka roka 2021 - slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka ankety týždenníka Slovenka

Bratislava, SND, historická budova

28. augusta - sobota

Detská tour Petra Sagana - 8. ročník cyklo súťaže

Červený Kláštor

28. augusta - sobota

07.00 Pochod vďaky po stopách SNP - 48. ročník

Trasa pochodu povedie masívom klenovského Vepra. Podujatie sa bude konať za každého počasia

Dobroč, Čierny Balog, pred Požiarnou zbrojnicou

28. augusta - sobota

09.15 Dvojbodka za prázdninami - modlitbové stretnutie za mladých
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Levoča, pri zimnom štadióne

28. augusta - sobota

09.30 Novomestský beh 2021 okolo Kuchajdy

Bratislava, areál prírodného kúpaliska Kuchajda

28. augusta - sobota

10.00 Považskobystrický motocykel - 13. ročník preliadky motocyklov vyrábaných v Považskej Bystrici

Motocykel Tatran súťažný. Pripravená je výstava historických motocyklov, predstavenie motocyklov Tatran, jazda pravidelnosti a
zručnosti, spanilá jazda do okolia mesta a vyhodnotenie súťaží.

Považská Bystrica, pred kinom Mier, pešia zóna

28. augusta - sobota

10.00 Poľovnícky deň Gejzu Andrássyho

10.00 h - slávnostný poľovnícky sprievod a otvorenie Poľovníckeho dňa

11.00 h - Svätohubertovská omša

12.00 h - odovzdávanie vyznamenaní "Za významné zásluhy o rozvoj Slovenského poľovníctva" poľovníkom z regiónu Gemer

13.00 h - Ukážky poľovníckych signálov

14.00 h - Vyhodnotenie prebiehajúcich súťaží poľovníckeho dňa

28. augusta - sobota

13.00 Pezinské vínne pivnice a dvory 2021

Pazinok

28. augusta - sobota

14.00 650. výročie prvej písomnej zmienky o obci Turček

14.30 h - odhalenie pamätnej tabule

14.45 h - Sprievod obcou k domu kultúry

28. augusta - sobota

16.00 Richtárska vatra

Báhoň, futbalový štadión

28. augusta - sobota

17.00 Turčianske slávnosti folklóru (28. - 29. augusta)

Program slávností otvorí divadelné predstavenie Zem.

Martin, Múzeum slovenskej dediny

28. augusta - sobota

17.00 Prehliadka tradičného odevu obce Parchovany

Trebišov, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína

28. augusta - sobota
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19.00 Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania - koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici

Banská Bystrica, areál Pamätníka SNP

28. augusta - sobota

20.30 Večerná prehliadka kaštieľa Betliar

Betliar

29. augusta - nedeľa

10.00 Turčianske slávnosti folklóru

Súčasťou programu bude aj jarmok tradičných remesiel.

Martin, Múzeum slovenskej dediny

29. augusta - nedeľa

11.00 Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania

11.00 h - prelet leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietny akt kladenia vencov

13.30 h - kultúrny program na hlavnej tribúne

Banská Bystrica, Múzeum SNP, Pamätník SNP

lt
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UPJŠ je partnerom medzinárodného projektu na podporu inovácií a podnikania  
  21. 8. 2021, 16:37, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové

slová: Tomáš Zavatčan, Prírodovedecká Fakulta UPJŠ

UPJŠ je partnerom medzinárodného projektu na podporu inovácií a podnikania

Košice 21. augusta (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je jedným z partnerov medzinárodného projektu
zameraného na podporu inovácií a podnikania. Projekt InnoChange: Podpora zmeny a budovanie kapacít smerom k inovatívnym a
podnikateľským univerzitám je financovaný zo zdrojov Európskeho inovačného a technologického inštitútu. O projekte TASR informoval
tlačový referent UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan.

"Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, posilniť a lepšie sa
integrovať do inovačných štruktúr v strednej a východnej Európe a zapojiť sa do nich," priblížil s tým, že za UPJŠ sa do projektu, ktorý z
európskych fondov získal podporu vo výške 400.000 eur, zapojí Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Centrum
celoživotného vzdelávania a podpory projektov, Technologický a inovačný park a Univerzitné poradenské centrum. Ďalšími participantmi
sú univerzity a inštitúcie vo Veľkej Británii, v Maďarsku, Rumunsku či Belgicku.

Silnou stránkou projektu, v rámci ktorého sa má medzi zúčastnenými subjektmi budovať sieť spolupracovníkov, má byť akademický
rozsah a široký záber inštitúcií od univerzitného prostredia, cez priemyselné ekosystémy až po súkromné organizácie.
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Školstvo: UPJŠ chce vrátiť úctu k faktom, spustila kampaň proti dezinformáciám  
  22. 8. 2021, 14:15, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové

slová: Regina Hučková, Prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou, Tomáš Zavatčan

Školstvo: UPJŠ chce vrátiť úctu k faktom, spustila kampaň proti dezinformáciám

Košice 22. augusta (TASR) – Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom a hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Overuj si fakty. Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch a fake news
spustila v rámci nej na internete aj novú webovú stránku, informoval TASR tlačový referent UPJŠ Tomáš Zavatčan.

"Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty," priblížil s tým, že stránka sa tiež venuje otázkam
kybernetickej bezpečnosti, pričom sa opiera o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Podľa Zavatčana má však kampaň presahovať "obyčajnú informačnú úroveň". "Ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred
phishingom, scarewareom či nežiadanou a falošnou technickou podporou," ozrejmil. Portál zároveň ponúka odkazy na ďalšie zdroje s
doplnkovými informáciami, či už v podobe odborných publikácií alebo webových stránok.

"Na našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí
a zo spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätých s pravdou," uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.
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Doplnený prehľad udalostí na pondelok 23. augusta  
  22. 8. 2021, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: LF

UPJŠ, Lekárska Fakulta UPJŠ

Vedúce vydania:

predpoludním: D. Macková

popoludní: L. Bittner

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitra, Župný dom, zasadačka Zastupiteľstva NSK, Župné námestie 3

Text, Zvuk

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice, magistrát, veľká zasadačka, Trieda SNP 48/A

Text, Zvuk

10.45 Brífing Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach - medzinárodný kongres (22. - 28. augusta)

Téma: Medzinárodný kongres European Dental Students´ Association 2021 (Kongres študentov zubného lekárstva EDSA)

Košice, LF UPJŠ, 2. poschodie, seminárna miestnosť, Trieda SNP 1

Text

11.00 TK Farnosti sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach - sanácia podkrovia Dómu sv. Alžbety Uhorskej

Téma: Začatie realizácie projektu podporeného MK SR na obnovu, ochranu, a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu
v Dóme sv. Alžbety Uhorskej. Názov projektu: Sanácia podkrovia hlavnej a priečnej lode, vyčistenieschodov, podkrovia, pochôdzkových
žľabov a interiéru od nánosov vtáčieho

trusu a osadenie zábran proti vlietaniu vtáctva do podkrovia Dómu sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach (NKP.)

Prezentovanie cieľov, priebehu a predpokladaných výsledkov realizácie projektu podporeného MK SR.

Košice, Dóm sv. Alžbety Uhorskej

Text

13.00 Zhromaždenie na podporu reformy národných parkov

Zhromaždenie zastrešujú organizácie vyhlasujúce petíciu Osloboďme národné parky.

Bratislava, Námestie slobody

Text, Zvuk

14.00 Roadshow 2021 - diskusia o budúcnosti Európy

Žilina, Námestie Andreja Hlinku
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Text, Zvuk

14.30 TK ministra obrany SR Jaroslava Naďa a generálneho riaditeľa Medzinárodných leteckých dní SIAF Huberta Štoksu

Téma: Organizácia Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021

Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8

Text, Zvuk

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
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Mizerák: Na Letňák sa po body nechodí  
  21. 8. 2021, Zdroj: Denník ŠPORT, Strana: 19, Vydavateľ: ŠPORT PRESS, s.r.o., Autor: Vladimír Kikuš, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Fakulty a ústavy

UPJŠ, Kľúčové slová: Právnická fakulta UPJŠ
AVE: 1758 Eur 

ŠLÁGER KOLA

MFK SKALICA – FC KOŠICE

VZÁJOMNÉ ZÁPASY 2020/21: 5:1 (d), 0:1 (v) dnes o 18.00 h

Skaličania spolu s Trebišovom inkasovali v novom ročníku zatiaľ najmenej gólov (jediný), naopak, Košičania ich po Petržalke (tá však
odohrala o zápas viac) nastrieľali druhý najvyšší počet (12). Pôjde teda o súboj najlepšej defenzívy s druhou najlepšou ofenzívou.
Zverenci trénera Jozefa Kostelníka patria do kvarteta mužstiev, ktoré v novom ročníku ešte nenašli premožiteľa (aj Komárno, Trebišov a
Humenné). „Keď vyhráte v Podbrezovej, také víťazstvo vždy poteší,“ začal obranca Ján Mizerák. Zeleno-bielych čaká súboj s ďalším
ašpirantom na popredné umiestnenie. „Minulú jeseň sme nad Košicami doma vysoko vyhrali. V Skalici sa hrá ťažko a keby sa zopakoval
scenár z vlaňajška, brali by sme to. Košice naposledy prehrali s Banskobystričanmi, takže si myslím, že k nám prídu riadne nabudení a
budú sa chcieť vrátiť na víťaznú vlnu. Určite nás nečaká nič ľahké.“ Skaličania, ktorí v prvých troch kolách skórovali jediný raz, naposledy
v Zelpo aréne tromi presnými zásahmi odkliali streleckú smolu. „Aj v prvých troch kolách sme mali dosť šancí, akurát nám to nepadalo do
siete. V Podbrezovej sa to prelomilo, azda to už pôjde. Prvý domáci duel s Banskobystričanmi sme remizovali, takže určite chceme
vyhrať. A zároveň potvrdiť, že na skalický Letňák si súperi po body chodiť nebudú,“ dodal skúsený skalický obranca.

Tábor žlto-modrých nemá veru na posledný súboj na Záhorí príjemné spomienky. „To je pravda, veď sme tam prehrali 1:5. Dostali sme
rýchly gól, no vyrovnali sme, ale po polhodine dostal Boris Gáll červenú kartu a už sa to s nami viezlo z kopca... Ten zápas nám
nevyšiel,“ oprášil spomienky stredopoliar žlto-modrých Kamil Karaš. Pre úplnosť, deň po zápase odvolalo vedenie košického klubu z
funkcie vtedajšieho trénera Mareka Fabuľu. Košičania do nového ročníka odštartovali sympaticky, po 3. kole boli dokonca líder tabuľky.
Nezvládli však ostatný domáci súboj s Banskobystričanmi (1:2), po ktorom líderské postavenie stratili. „Po zápase zavládlo v našom
tábore sklamanie, potom sme sa už začali pripravovať na súboj na Záhorí. Skalica má skúsené mužstvo so skúseným trénerom. Hráči sú
zohratí, hrajú nepríjemný fyzický futbal. V prvom rade sa im musíme vyrovnať bojovnosťou a k tomu pridať našu kvalitu. Do každého
zápasu ideme s cieľom vyhrať, uvidíme podľa priebehu,“ povedal futbalista, ktorý v lete úspešne zvládol bakalárske štátnice na
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Mimochodom, výprava Košičanov ani nie tak dávno cestovala zo Záhoria rozradostená. Stalo sa po triumfe na trávniku nováčika z
Rohožníka, kde Košičania vyhrali 7:1. Bude ich návrat zo Záhoria opäť veselý?

DNEŠNÝ PROGRAM

o 16.30 h B. BYSTRICA – ŠAMORÍN (vo Zvolene) HUMENNÉ - KOMÁRNO BARDEJOV – TREBIŠOV ŽILINA B – DUBNICA
NÁMESTOVO – PODBREZOVÁ o 18.00 h SKALICA – FC KOŠICE

ZAJTRAJŠÍ PROGRAM

o 10.30 h SLOVAN 21 - PETRŽALKA o 11.00 h ROHOŽNÍK – PÚCHOV

Obranca Ján Mizerák patrí v MFK medzi exekútorov štandardiek.

FOTO FACEBOOK (ms)

Autor: Pripravil VLADIMÍR KIKUŠ
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Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete.

Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom a hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ) v Košiciach Overuj si fakty. Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch a fake news spustila v rámci nej na internete aj novú
webovú stránku, informoval TASR tlačový referent UPJŠ Tomáš Zavatčan.

"Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty," priblížil s tým, že stránka sa tiež venuje otázkam
kybernetickej bezpečnosti, pričom sa opiera o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Podľa Zavatčana má však kampaň presahovať "obyčajnú informačnú úroveň". "Ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred
phishingom, scarewareom či nežiadanou a falošnou technickou podporou," ozrejmil. Portál zároveň ponúka odkazy na ďalšie zdroje s
doplnkovými informáciami, či už v podobe odborných publikácií alebo webových stránok.

"Na našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí
a zo spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätých s pravdou," uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

Marek Vagovič Šéf investigatívneho tímu Aktuality.sk

Vážime si vašu podporu! Jedine vďaka vám ostáva náš obsah naďalej odomknutý aj pre ľudí, ktorí si to finančne nemôžu dovoliť.

#SpajaNasZodpovednost

Autor: TASR
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.

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

Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, uviedol tlačový referent
UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan.

Autor TASR

včera 16:50

Košice 21. augusta (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je jedným z partnerov medzinárodného projektu
zameraného na podporu inovácií a podnikania. Projekt InnoChange: Podpora zmeny a budovanie kapacít smerom k inovatívnym a
podnikateľským univerzitám je financovaný zo zdrojov Európskeho inovačného a technologického inštitútu. O projekte TASR informoval
tlačový referent UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan.

"Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, posilniť a lepšie sa
integrovať do inovačných štruktúr v strednej a východnej Európe a zapojiť sa do nich," priblížil s tým, že za UPJŠ sa do projektu, ktorý z
európskych fondov získal podporu vo výške 400.000 eur, zapojí Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Centrum
celoživotného vzdelávania a podpory projektov, Technologický a inovačný park a Univerzitné poradenské centrum. Ďalšími participantmi
sú univerzity a inštitúcie vo Veľkej Británii, v Maďarsku, Rumunsku či Belgicku.

Silnou stránkou projektu, v rámci ktorého sa má medzi zúčastnenými subjektmi budovať sieť spolupracovníkov, má byť akademický
rozsah a široký záber inštitúcií od univerzitného prostredia, cez priemyselné ekosystémy až po súkromné organizácie.

Prečítajte si aj:

Autor: TASR
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika chce vrátiť úctu k faktom

.

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Univerzita si želá, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo
spoločnosti.

Autor TASR

dnes 14:30

Košice 22. augusta (TASR) – Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom a hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Overuj si fakty. Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch a fake news
spustila v rámci nej na internete aj novú webovú stránku, informoval TASR tlačový referent UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty," priblížil s tým, že stránka sa tiež venuje otázkam
kybernetickej bezpečnosti, pričom sa opiera o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Podľa Zavatčana má však kampaň presahovať „obyčajnú informačnú úroveň". „Ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred
phishingom, scarewareom či nežiadanou a falošnou technickou podporou," ozrejmil. Portál zároveň ponúka odkazy na ďalšie zdroje s
doplnkovými informáciami, či už v podobe odborných publikácií alebo webových stránok.

„Na našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a
zo spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätých s pravdou," uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

Prečítajte si aj:

Autor: TASR
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Na šiestom ročníku Letného campu medikov opäť zažili aj noc na urgenteAké je to byť pri reálnom pôrode či asistovať pri skutočnej
chirurgickej operácii - aj to si celý týždeň skúšala dvadsiatka vybraných študentov slovenských i českých lekárskych fakúlt. V štyroch
nemocniciach na východe Slovenska sa totiž konal Letný camp medikov. V Michalovciach, Trebišove, Humennom a Vranove nad Topľou
si študenti skúšali prácu lekára a zisťovali, ako funguje skutočná nemocnica. Tento rok opäť zažili aj nočnú službu na urgentnom príjme.
V tímoch dnes pracujú na súťažnom zadaní a piati víťazní medici si tak domov odnesú i odmenu.

„Letný camp organizujeme nielen preto, aby sme medikom povedali viac o trendoch v modernej medicíne, ale aj preto, aby sme sa od
nich dozvedeli, v čom vidia problémy v slovenskom zdravotníctve, aké sú ich priority a názory. Títo mladí ľudia budú čoskoro pracovať
možno aj v našich nemocniciach a ja verím, že budú spolu s nami meniť slovenské zdravotníctvo k lepšiemu,“ hovorí generálny riaditeľ
siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Radoslav Čuha.

„Záleží nám na tom, aby slovenskí talentovaní medici videli priestor na realizáciu kvalitnej medicíny aj v podmienkach regionálnych
nemocníc a aby neodchádzali za prácou do zahraničia. Už to, že študenti prejavili záujem o odborné stáže v čase svojho voľna, svedčí o
ich úprimnom záujme o medicínu. My by sme toto ich nadšenie radi podchytili a umožnili im prax v podmienkach reálnych nemocníc,“
podotýka Dominika Mušinská, interim riaditeľa pre ľudské zdroje spoločností ProCare a Svet zdravia.

Zažili, ako funguje skutočná nemocnica

Na dvadsiatku vybraných študentov, ktorí sa rozhodli v lete obetovať časť prázdnin a venovať sa štúdiu, počas celého týždňa čakala prax,
odborné workshopy a prednášky. Každý deň po skorom budíčku vyrážali v štyroch tímoch zo Zemplínskej šíravy do jednej z okolitých
nemocníc Sveta zdravia. Už o 8.00 h začínali praxovať na rôznych oddeleniach. V Michalovciach navštívili centrálne operačné sály, v
Trebišove zase pracovisko očnej jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) či otorinolaryngológie (ORL). Zúčastnili sa na operáciách a
mohli lekárom aj asistovať. Ďalšou zaujímavosťou bol workshop, v rámci ktorého si mohli vyskúšať zašiť ranu, pričom mali na svoj tréning
k dispozícii kuracie stehná.

V Humennom medici zavítali na ortopedické či novorodenecké oddelenie. V rámci workshopov na figuríne skúšali, ako intubovať
novorodenca a boli prítomní aj pri pôrode. Vo Vranove nad Topľou navštívili OAMIS, pôrodnicu či chirurgiu. Večer na študentov čakala
ešte prednáška o financiách v zdravotníctve či skupinové hry zamerané na tímovosť v kolektíve. Štyri hodiny si dokonca odslúžili aj v noci
na urgentnom príjme.

V tímoch aj súťažili

Počas posledného dňa medici vo svojich tímoch (žltý, modrý, červený a zelený) pracovali na súťažných zadaniach. Na svojej ceste k
povolaniu lekára vstrebávajú rôzne podnety zo školy, stáží či odbornej praxe. Aké sú podľa nich atribúty kvalitného lekára. Musí byť
pacient spokojný, aby bol lekár kvalitný? Musí byť lekár kvalitný, aby bol pacient spokojný? Aj týmito otázkami a ich následnými
riešeniami sa zaoberali pri spracovávaní zadania – Spokojnosť pacienta ako indikátor kvality lekára. Svoj projekt dnes večer odprezentujú
vedeniu ProCare a Svet zdravia a vedeniu nemocníc. Hodnotiaca komisia na záver vyberie najlepší tím.

Počas minulého pandemického roka sa medici učili skôr za notebookmi a lavicami ako v reálnych nemocniciach. Letný camp im dal
možnosť dohnať aspoň trochu zameškaného času.

„Veľmi si vážim prístup lekárov, ktorí sú tu s nami. Nezažívame to my medici často, ani na letných praxiach, či už nepovinných alebo
povinných. Toto podujatie je pre nás určite prínosné, pretože si môžeme veci vyskúšať, môžeme sa veľa pýtať, dostávame odpovede na
otázky, venujú sa nám ľudia, ktorí by sa nám za normálnych okolností možno vôbec nevenovali, čiže je to obohacujúce z každej strany,
nielen profesionálnej, ale aj osobnostnej, ľudskej,“ povedala medička Mária Mikitová, ktorá študuje vo štvrtom ročníku v Martine.

Kľúčové fakty o Letnom campe medikov 2021:

Akcia je určená pre študentov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo, ktorí ukončili 2. ročník.

Termín konania akcie bol od 15. do 21. augusta 2021.

Miesto konania akcie – Zemplínska šírava, Hotel Chemes.

Odborná časť akcie sa uskutočňuje v nemocniciach Sveta zdravia v Michalovciach, Trebišove, Vranove nad Topľou a Humennom.

Študenti absolvovali prax počas jedného týždňa na vybraných oddeleniach:

Michalovce: centrálne operačné sály, urgentný príjem;
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Trebišov: očná JZS, ORL JZS;

Humenné: ortopedické oddelenie – operačné zákroky TEP, novorodenecké oddelenie;

Vranov nad Topľou: chirurgické oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, OAMIS;

Maximálna kapacita účastníkov je 20 študentov.

Účasť na akcii Letný camp medikov 2021 je BEZPLATNÁ.

Účastníci akcie získavajú certifikát o absolvovaní odbornej stáže.

Študenti prišli zo slovenských aj českých lekárskych fakúlt. Zastúpenie mala LF UK Praha (1 účastník), LF UPJŠ Košice (6 účastníkov),
LF UK Bratislava (5 účastníkov), JLF Martin (6 účastníkov), LF Ostrava (2 účastníci);

Galéria

Autor: martin.schneider@svetzdravia.com
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2 min čítania

Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom a hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach Overuj si fakty. Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch a fake news spustila v rámci nej na internete aj novú webovú
stránku, informoval tlačový referent UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v
informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty,” priblížil s tým, že stránka sa tiež venuje otázkam
kybernetickej bezpečnosti, pričom sa opiera o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ.

Podľa Zavatčana má však kampaň presahovať “obyčajnú informačnú úroveň”. „Ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred
phishingom, scarewareom či nežiadanou a falošnou technickou podporou,” ozrejmil. Portál zároveň ponúka odkazy na ďalšie zdroje s
doplnkovými informáciami, či už v podobe odborných publikácií alebo webových stránok.

„Na našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a
zo spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätých s pravdou,” uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

Zdroj: tasr

Autor: Barbara Hricišinová
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UPJŠ je partnerom medzinárodného projektu na podporu inovácií a podnikania

Košice 21. augusta (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je jedným z partnerov medzinárodného projektu
zameraného na podporu inovácií a podnikania. Projekt InnoChange: Podpora zmeny a budovanie kapacít smerom k inovatívnym a
podnikateľským univerzitám je financovaný zo zdrojov Európskeho inovačného a technologického inštitútu. O projekte TASR informoval
tlačový referent UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan. "Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií
vysokoškolského vzdelávania, posilniť a lepšie sa integrovať do inovačných štruktúr v strednej a východnej Európe a zapojiť sa do
nich," priblížil s tým, že za UPJŠ sa do projektu, ktorý z európskych fondov získal podporu vo výške 400.000 eur, zapojí Ústav informatiky
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov, Technologický a inovačný park a Univerzitné
poradenské centrum. Ďalšími participantmi sú univerzity a inštitúcie vo Veľkej Británii, v Maďarsku, Rumunsku či Belgicku. Silnou
stránkou projektu, v rámci ktorého sa má medzi zúčastnenými subjektmi budovať sieť spolupracovníkov, má byť akademický rozsah a
široký záber inštitúcií od univerzitného prostredia, cez priemyselné ekosystémy až po súkromné organizácie. dur mia
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Školstvo: UPJŠ chce vrátiť úctu k faktom, spustila kampaň proti dezinformáciám

Košice 22. augusta (TASR) – Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom a hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Overuj si fakty. Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch a fake news
spustila v rámci nej na internete aj novú webovú stránku, informoval TASR tlačový referent UPJŠ Tomáš Zavatčan. "Hlavnou časťou
kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v informačnom toku na
internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty," priblížil s tým, že stránka sa tiež venuje otázkam kybernetickej
bezpečnosti, pričom sa opiera o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ. Podľa Zavatčana
má však kampaň presahovať "obyčajnú informačnú úroveň". "Ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred phishingom,
scarewareom či nežiadanou a falošnou technickou podporou," ozrejmil. Portál zároveň ponúka odkazy na ďalšie zdroje s doplnkovými
informáciami, či už v podobe odborných publikácií alebo webových stránok. "Na našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie,
dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť
rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätých s pravdou," uviedla prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v
Košiciach Regina Hučková. dur mia

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/459187143/935b4b77001fe9a4f1d4?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzIyODc1MTQsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDU5MTg3MTQzLCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.HgP-_inRELPDz4uly66HTMKkSFRzBg_DjFyWaMXI1Ss
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021082200000113


Monitora s. r. o. | monitora.sk 63

EDSA Summer Meeting  
  20. 8. 2021, 16:52, Zdroj: kamdomesta.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Lekárska Fakulta UPJŠ

Užívateľov za deň: 2.5 tis. GRP: 0,06 OTS: 0,00 AVE: 241 Eur 

Iné termíny

Slovensko sa stáva dentálnou veľmocou

Slovenka Ivana Ligusová sa stala novou prezidentkou Európskeho spolku študentov zubného lekárstva (EDSA), ktorý po prvý krát v jeho
histórii podporí spoločnosť DIPLOMAT DENTAL na summite v Košiciach.

Záver letnej sezóny bude na východnom Slovensku patriť osvete a inováciám vo sfére zubného lekárstva. Košice sa na pár dní stanú
centrom prestížnej medzinárodnej konferencie EDSA (European Dental Students‘ Association) a summit tak naviaže na svoju poslednú
edíciu z Berlína, ktorá sa konala pred pandémiou.

Aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude hosťovať sériu workshopov a konferencií spojených s novinkami v dentálnej
sfére. Pozornosť hostí bude tiež upriamená na študentku medicíny Ivanu Ligusovú, ktorá bude menovaná za historicky prvú slovenskú
prezidentku Európskeho spolku študentov zubného lekárstva.

,,President-Elect budem ešte takmer štyri mesiace, počas ktorých sa budem prostredníctvom videohovorov zoznamovať s dôležitými
partnermi EDSA a budem plánovať presnú agendu, ktorú budeme plniť v roku 2021/2022. Do funkcie prezidentky nastúpim 25. augusta
2021 na letnom EDSA meetingu, ktorý sa vďaka aktivite našich študentov uskutoční práve v Košiciach na Lekárskej fakulte UPJŠ. Môj
mandát trvá jeden rok - do augusta 2022, a funkciu budem vykonávať popri práci zubného lekára. Som veľmi vďačná vedeniu našej
fakulty, že aktivitu študentov v spolkoch vždy veľmi podporovala a umožnila nám dostať sa tam, kde sme. Momentálne sme v prezídiu
EDSA dvaja Slováci – spoločne s kolegom Marcelom Paľovčíkom, čo je takisto veľký úspech,“ poznamenáva Ivana Ligusová.

European Dental Students‘ Association je mimovládna organizácia sídliaca na univerzite ACTA v Amsterdame s viac než tridsaťročnou
históriou, ktorá zastupuje asi 70-tisíc študentov zubného lekárstva z 31 krajín Európy. Slovenské talenty a technologické inovácie tak
budú rezonovať v medzinárodnom kontexte. Po prvý krát v histórii summitov EDSA sa do série workshopov zapojí aj rodinná firma
DIPLOMAT DENTAL, ktorá 25 a 26 augusta predstaví študentom inovatívne zubárske kreslo MODEL PRO.

V júni tohto roku zaujal MODEL PRO medzinárodnú porotu v Nemecku, kde získal prestížne ocenenie Red Dot Award v kategórii
„produktový dizajn“ za inováciu v podobe digitálnej zubárskej súpravy, ktorá je ovládaná aplikáciou Diplomat Connect. Prvé zubárske
kreslo ovládané tabletom realizoval nový CEO spoločnosti Diplomat Dental, Tomáš Nerád, ktorý si zvolil platformu EDSA ako ideálneho
partnera na predstavenie kresla MODEL PRO novej generácii zubných lekárov. Slovenské publikum, študenti medicíny i odborná
verejnosť tak budú mať po prvý krát možnosť osobne spoznať túto dizajnovú inováciu vo sfére dentálnej technológie.

„Od začiaktu sme chceli pripraviť zubársku súpravu, ktorá bude dizajnovo excelovať v porovnaní s konkurenciou. Získať Red Dot bolo pre
mňa niečo nepredstaviteľné, bolo to niečo, čo dostávali iba tie najlepšie a omnoho väčšie firmy. Správny dizajn sme dlho hľadali, dva
prototypy sme zrušili úplne a začali odznova. Až keď sme vymenili dizajnérov, postavili ďalší prototyp, začali sme byť s výsledkom
spokojní. Vtedy myslím, že pán Miček z Werkemotion štúdia prvý krát vyslovil: “toto je na Red Dot”. Od vtedy sme o tom trochu snívať aj
začali. Som veľmi hrdý, že náš Model Pro získal takúto prestížnu svetovú cenu a mám radosť, že ju môžeme študentom z celej Európy
predstaviť osobne v aule UPJŠ“ uvádza Tomáš Nerád.

Ďalšie termíny

22. 08. 2021 Nedeľa Košice Akcie v Košiciach

22. 08. 2021 Nedeľa

23. 08. 2021 Pondelok Košice Akcie v Košiciach

23. 08. 2021 Pondelok

24. 08. 2021 Utorok Košice Akcie v Košiciach

24. 08. 2021 Utorok

25. 08. 2021 Streda Košice Akcie v Košiciach

25. 08. 2021 Streda

26. 08. 2021 Štvrtok Košice Akcie v Košiciach
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika chce vrátiť úctu k faktom

WhatsApp

Košice 22. augusta (TASR) – Vrátiť do verejného prostredia úctu k faktom ako aj i hodnotám spätých s pravdou má pomôcť nová kampaň
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Overuj si fakty. Na šírenie osvety o dezinformáciách, hoaxoch ako aj i fake news
spustila v rámci nej na internete aj novú webovú stránku, informoval TASR tlačový referent UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Hlavnou časťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to…
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[strojový prepis] … inovačných štruktúr strednej a východnej Európe. Za údaje štát do projektu zapojí ústav informatiky Prírodovedeckej
fakulty, centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov, technologický a inovačný park a univerzitné poradenské centrum…
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Košice 21. augusta (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je jedným z partnerov medzinárodného projektu
zameraného na podporu inovácií a podnikania. Projekt InnoChange: Podpora zmeny a budovanie kapacít smerom k inovatívnym a
podnikateľským univerzitám je financovaný zo zdrojov Európskeho inovačného a technologického inštitútu. O projekte TASR informoval
tlačový referent UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan.

"Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, posilniť a lepšie sa
integrovať do inovačných štruktúr v strednej a východnej Európe a zapojiť sa do nich," priblížil s tým, že za UPJŠ sa do projektu, ktorý z
európskych fondov získal podporu vo výške 400.000 eur, zapojí Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Centrum
celoživotného vzdelávania a podpory projektov, Technologický a inovačný park a Univerzitné poradenské centrum. Ďalšími
participantmi sú univerzity a inštitúcie vo Veľkej Británii, v Maďarsku, Rumunsku či Belgicku.

Silnou stránkou projektu, v rámci ktorého sa má medzi zúčastnenými subjektmi budovať sieť spolupracovníkov, má byť akademický
rozsah a široký záber inštitúcií od univerzitného prostredia, cez priemyselné ekosystémy až po súkromné organizácie.

dur mia
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Na archívnej snímke budova Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Foto: TASR František Iván

Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, uviedol tlačový referent
UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan.

Autor TASR

včera 16:50

Košice 21. augusta (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je jedným z partnerov medzinárodného projektu
zameraného na podporu inovácií a podnikania. Projekt InnoChange: Podpora zmeny a budovanie kapacít smerom k inovatívnym a
podnikateľským univerzitám je financovaný zo zdrojov Európskeho inovačného a technologického inštitútu. O projekte TASR informoval
tlačový referent UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan.

"Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, posilniť a lepšie sa
integrovať do inovačných štruktúr v strednej a východnej Európe a zapojiť sa do nich," priblížil s tým, že za UPJŠ sa do projektu, ktorý z
európskych fondov získal podporu vo výške 400.000 eur, zapojí Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Centrum
celoživotného vzdelávania a podpory projektov, Technologický a inovačný park a Univerzitné poradenské centrum. Ďalšími
participantmi sú univerzity a inštitúcie vo Veľkej Británii, v Maďarsku, Rumunsku či Belgicku.

Silnou stránkou projektu, v rámci ktorého sa má medzi zúčastnenými subjektmi budovať sieť spolupracovníkov, má byť akademický
rozsah a široký záber inštitúcií od univerzitného prostredia, cez priemyselné ekosystémy až po súkromné organizácie.

Prečítajte si aj:
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Košice 21. augusta (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je jedným z partnerov medzinárodného projektu
zameraného na podporu inovácií a podnikania. Projekt InnoChange: Podpora zmeny a budovanie kapacít smerom k inovatívnym a
podnikateľským univerzitám je financovaný zo zdrojov Európskeho inovačného a technologického inštitútu. O projekte TASR informoval
tlačový referent UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan. "Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií
vysokoškolského vzdelávania, posilniť a lepšie sa integrovať do inovačných štruktúr v strednej a východnej Európe a zapojiť sa do nich,"
priblížil s tým, že za UPJŠ sa do projektu, ktorý z európskych fondov získal podporu vo výške 400.000 eur, zapojí Ústav informatiky
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov, Technologický a inovačný park a
Univerzitné poradenské centrum. Ďalšími participantmi sú univerzity a inštitúcie vo Veľkej Británii, v Maďarsku, Rumunsku či Belgicku.
Silnou stránkou projektu, v rámci ktorého sa má medzi zúčastnenými subjektmi budovať sieť spolupracovníkov, má byť akademický
rozsah a široký záber inštitúcií od univerzitného prostredia, cez priemyselné ekosystémy až po súkromné organizácie. dur mia
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