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Tlač, Pravda, 24. 8. 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28Ministerstvo zvýšilo maximálne poplatky externistom na VŠ  

Online, spravy.pravda.sk, 24. 8. 2021, 6:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29Košická univerzita chce vrátiť úctu k faktom, spustila kampaň proti dezinformáciám  

Online, zive.aktuality.sk, 23. 8. 2021, 10:40

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30UPJŠ hostí medzinárodný kongres študentov zubného lekárstva  

Online, teraz.sk, 23. 8. 2021, 14:15

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného lekárstva  

Online, kosicednes.sk, 23. 8. 2021, 15:05

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32Oprava: LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného...  

Online, tasr.sk, 23. 8. 2021, 14:49

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33Slovensko patrí v oblasti dentálneho lekárstva a inovácií k najlepším  

Online, webmagazin.teraz.sk, 23. 8. 2021, 13:37

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34Slovensko sa stáva dentálnou veľmocou  

Online, povecernik.sk, 23. 8. 2021, 11:16

https://monitora.sk/


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

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 4

Prehľad udalostí na pondelok 23. augusta  
  23. 8. 2021, 6:30, 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, vyčistenie schodov, 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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Aktualizovaný prehľad udalostí na pondelok 23. augusta  
  23. 8. 2021, 9:27, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúce vydania:

predpoludním: Ľ. Ivanková

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, vyčistenie schodov, 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, Video, Foto

13.00 Zhromaždenie na podporu reformy národných parkov

Zhromaždenie zastrešujú organizácie vyhlasujúce petíciu Osloboďme národné parky.

Bratislava, Námestie slobody

Text, Video, Zvuk, Foto

14.00 Roadshow 2021 - diskusia o budúcnosti Európy

Žilina, Námestie Andreja Hlinku
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Text, Video, Zvuk, Foto

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, Video, Zvuk
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LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného lekárstva  
  23. 8. 2021, 13:59, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného lekárstva

Košice 23. augusta (TASR) – V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od nedele do
piatka (22. - 27. 8.) koná medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva
(European Dental Students' Association - EDSA). Počas historicky druhého kongresu medzinárodnej organizácie konaného na
Slovensku a v Košiciach slávnostne uvedú do funkcie prezidentky asociácie pre akademický rok 2021/2022 čerstvú absolventku LF
UPJŠ Ivanu Ligusovú. Potvrdila to pre TASR PR manažárka LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Pravidelne dvakrát ročne organizované medzinárodné stretnutie EDSA sa v Košiciach koná prezenčne po dvojročnej prestávke
spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Zúčastňuje sa na ňom približne 100 študentov zubného lekárstva z vyše 30 európskych
krajín. Slovenských študentov zubného lekárstva všetkých štyroch lekárskych fakúlt na Slovensku na ňom ako členská organizácia EDSA
zastupuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva so sídlom v Košiciach. Ako Ligusová vysvetlila, súčasťou stretnutí sú
prednášky, praktické kurzy, diskusie a školenia zamerané na rozvoj schopností a kompetencií študentov v klinických aj neklinických
oblastiach. "Žiaden míting však nebude pre mňa taký pamätný ako tento, ktorý sa koná na mojej alma mater v Košiciach a budem na
ňom menovaná za prezidentku EDSA na rok 2021/2022," doplnila Ligusová.

Organizovanie prezenčného medzinárodného stretnutia v dobe poznačenej pandémiou nového koronavírusu bolo pre študentov a
čerstvých absolventov zubného lekárstva výzvou. Podľa slov kolegu Ligusovej Marcela Paľovčíka museli zvažovať vhodný termín, počet
účastníkov či podmienky cestovania. Podotkol, že aj keď sú online podujatia osožné, nedokážu vynahradiť živé diskusie, praktické kurzy
a "prínos reálnych stretnutí ľudí z rôznych krajín", a je preto rád, že sa 68. stretnutie EDSA podarilo, aj vďaka podpore LF UPJŠ,
zorganizovať. "Jeho zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme, a teší nás, že
získavajú aj takéto skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom živote takisto potrebovať," skonštatoval dekan LF UPJŠ Daniel Pella.

EDSA vznikla v roku 1988 a v súčasnosti reprezentuje vyše 70.000 študentov zubného lekárstva v 33 krajinách Európy. Podporuje
národné študentské asociácie v spolupráci na výmenných programoch, vzdelávacích, preventívnych a výskumných projektoch a vytvára
platformu na ich sieťovanie, komunikuje tiež s orgánmi Európskej únie a záujmovými organizáciami združujúcimi odborníkov v zubnom
lekárstve na odbornej úrovni.

dur mac

Autor: DUR
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Oprava: LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného...  
  23. 8. 2021, 14:49, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Oprava: LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného...

Domáca redakcia TASR prosí odberateľov, aby si v správe "LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného
lekárstva", vydanej o 13.59 h, opravili 1. odsek, 1. vetu:

V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od nedele do piatka (22. - 27. 8.) koná
medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva (European Dental Students'
Association - EDSA).

Správne má byť:

V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od pondelka do piatka (23. - 27. 8.) koná
medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva (European Dental Students'
Association - EDSA).

Nesprávny údaj poskytli z UPJŠ.

Nasleduje opravené znenie:

Košice 23. augusta (TASR) – V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od pondelka do
piatka (23. - 27. 8.) koná medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva
(European Dental Students' Association - EDSA). Počas historicky druhého kongresu medzinárodnej organizácie konaného na
Slovensku a v Košiciach slávnostne uvedú do funkcie prezidentky asociácie pre akademický rok 2021/2022 čerstvú absolventku LF
UPJŠ Ivanu Ligusovú. Potvrdila to pre TASR PR manažérka LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Pravidelne dvakrát ročne organizované medzinárodné stretnutie EDSA sa v Košiciach koná prezenčne po dvojročnej prestávke
spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Zúčastňuje sa na ňom približne 100 študentov zubného lekárstva z vyše 30 európskych
krajín. Slovenských študentov zubného lekárstva všetkých štyroch lekárskych fakúlt na Slovensku na ňom ako členská organizácia EDSA
zastupuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva so sídlom v Košiciach. Ako Ligusová vysvetlila, súčasťou stretnutí sú
prednášky, praktické kurzy, diskusie a školenia zamerané na rozvoj schopností a kompetencií študentov v klinických aj neklinických
oblastiach. "Žiaden míting však nebude pre mňa taký pamätný ako tento, ktorý sa koná na mojej alma mater v Košiciach a budem na
ňom menovaná za prezidentku EDSA na rok 2021/2022," doplnila Ligusová.

Organizovanie prezenčného medzinárodného stretnutia v dobe poznačenej pandémiou nového koronavírusu bolo pre študentov a
čerstvých absolventov zubného lekárstva výzvou. Podľa slov kolegu Ligusovej Marcela Paľovčíka museli zvažovať vhodný termín, počet
účastníkov či podmienky cestovania. Podotkol, že aj keď sú online podujatia osožné, nedokážu vynahradiť živé diskusie, praktické kurzy
a "prínos reálnych stretnutí ľudí z rôznych krajín", a je preto rád, že sa 68. stretnutie EDSA podarilo, aj vďaka podpore LF UPJŠ,
zorganizovať. "Jeho zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme, a teší nás, že
získavajú aj takéto skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom živote takisto potrebovať," skonštatoval dekan LF UPJŠ Daniel Pella.

EDSA vznikla v roku 1988 a v súčasnosti reprezentuje vyše 70.000 študentov zubného lekárstva v 33 krajinách Európy. Podporuje
národné študentské asociácie v spolupráci na výmenných programoch, vzdelávacích, preventívnych a výskumných projektoch a vytvára
platformu na ich sieťovanie, komunikuje tiež s orgánmi Európskej únie a záujmovými organizáciami združujúcimi odborníkov v zubnom
lekárstve na odbornej úrovni.
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Bratislava

Externisti na vysokých školách môžu zaplatiť viac. Podľa návrhu ministerstva školstva sa totiž školné v niektorých odboroch môže v
školskom roku 2022/2023 zvyšovať o tisícky eur.

Rezort uvádza, že školné sa určuje podľa ekonomickej náročnosti odboru. „Podľa metodiky rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy je
považovaný za najmenej ekonomicky náročný študijný odbor právo,“ tvrdí ministerstvo.

Kým v akademickom roku 2021/2022 si zaň bakalárski študenti ročne zaplatia najviac 1 320 eur, opatrenie ministerstva školstva, ktoré
stanovuje maximálnu výšku ročného školného na rok 2022/2023 určuje, že môžu zaplatiť až 1 560 eur. S rovnakými sumami môžu rátať
aj externí bakalári v odboroch filozofia, historické vedy, politické vedy, psychológia, sociálna práca, teológia a vedy o umení a kultúre.
Výška školného v ďalších odboroch je určovaná ako násobok tejto sumy podľa koeficientov používaných pri rozpise finančných
prostriedkov pre verejné vysoké školy podľa metodiky.

Najvyššie sumy – až 11 960 eur ročne môžu o rok za externé štúdium zaplatiť študenti v treťom stupni štúdia všeobecného lekárstva a
zubného lekárstva. To je o vyše 4 500 eur viac ako v roku 2021/2022.

V pondelok sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu opatrenia. Ministerstvo práce pripomienkovalo, že sumy
maximálneho ročného školného v jednotlivých odboroch sa medziročne pomerne výrazne zvyšujú, a tak by opatrenie mohlo mať
„zásadný negatívny vplyv na hospodárenie domácnosti, ktorej členmi sú študenti externej formy štúdia“. „Napríklad, v študijnom odbore
architektúra a urbanizmus sa suma pre prvý stupeň zvyšuje z 1 680 eur na 2 210 eur (medziročne o 530 eur, respektíve o 31,5 percenta)
a v študijnom odbore veterinárne lekárstvo sa suma pre prvý stupeň zvyšuje z 2 590 eur na 5 970 eur (medziročne o 3 380 eur,
respektíve o 130,5 percenta),“ tvrdí ministerstvo práce.

Ministerstvo školstva sa však bráni, že ide len o určenie hornej hranice a vysoké školy si môžu pýtať doterajšie sumy ročného školného.

„Výšku školného určujú len reálne náklady na zabezpečenie štúdia. Stanovené sumy sa približujú spravidla výške sumy, ktorú univerzita
získa v rámci dotácie na zabezpečenie štúdia študenta v dennej forme,“ uviedla pre Pravdu Jana Duchovičová, prorektorka pre
vzdelávanie Univerzity Konštantína Filozofa Nitre. „Výška školného reflektuje predovšetkým finančnú náročnosť samotného štúdia a
záujem oň,“ zhodujú sa zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Žilinskej univerzity v Žiline.

Podľa Tomáša Zavatčana, hovorcu Univerzity P. J. Šafárika, bude sadzobník poplatkov, ktorý každoročne schvaľuje akademický senát,
reflektovať zmenu zákona. Lucia Petríková z Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka tvrdí, že univerzita výšku školného pre
externistov neplánuje zvyšovať. Ani sa študentov Univerzity Konštantína Filozofa zmena nebude mať žiadny dosah.

Výška školného na jednotlivých univerzitách sa môže v individuálnych prípadoch meniť aj podľa sociálnej situácie študenta. „Študent
môže požiadať o zníženie, odpustenie, alebo splátkový kalendár,“ uzavrela prorektorka Prešovskej univerzity Ivana Cimermanová.

V minulom roku 2020/2021 študovalo v externej forme štúdia 21 997 vysokoškolákov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

”

Za najmenej ekonomicky náročný je považovaný študijný odbor právo.

ministerstvo školstva
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Externisti na vysokých školách môžu zaplatiť viac. Podľa návrhu ministerstva školstva sa totiž školné v niektorých odboroch môže v
školskom roku 2022/2023 zvyšovať o tisícky eur.

Rezort uvádza, že školné sa určuje podľa ekonomickej náročnosti odboru. „Podľa metodiky rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy je
považovaný za najmenej ekonomicky náročný študijný odbor právo,“ tvrdí ministerstvo.

Kým v akademickom roku 2021/2022 si zaň bakalárski študenti ročne zaplatia najviac 1 320 eur, opatrenie ministerstva školstva, ktoré
stanovuje maximálnu výšku ročného školného na rok 2022/2023 určuje, že môžu zaplatiť až 1 560 eur. S rovnakými sumami môžu rátať
aj externí bakalári v odboroch filozofia, historické vedy, politické vedy, psychológia, sociálna práca, teológia a vedy o umení a kultúre.
Výška školného v ďalších odboroch je určovaná ako násobok tejto sumy podľa koeficientov používaných pri rozpise finančných
prostriedkov pre verejné vysoké školy podľa metodiky.

Najvyššie sumy – až 11 960 eur ročne môžu o rok za externé štúdium zaplatiť študenti v treťom stupni štúdia všeobecného lekárstva a
zubného lekárstva. To je o viac ako 4 500 eur viac ako v roku 2021/2022.

V pondelok sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu opatrenia. Ministerstvo práce pripomienkovalo, že sumy
maximálneho ročného školného v jednotlivých odboroch sa medziročne pomerne výrazne zvyšujú a tak by opatrenie mohlo mať „zásadný
negatívny vplyv na hospodárenie domácností, ktorej členmi sú študenti externej formy štúdia“. „Napríklad, v študijnom odbore
architektúra a urbanizmus sa suma pre prvý stupeň zvyšuje z 1 680 eur na 2 210 eur (medziročne o 530 eur, respektíve o 31,5 percenta)
a v študijnom odbore veterinárne lekárstvo sa suma pre prvý stupeň zvyšuje z 2 590 eur na 5 970 eur (medziročne o 3 380 eur,
respektíve o 130,5 percenta),“ tvrdí ministerstvo práce.

Ministerstvo školstva sa však bráni, že ide len o určenie hornej hranice a vysoké školy si môžu pýtať doterajšie sumy ročného školného.
Jednotlivé univerzity si určujú výšku školného sami podľa vlastných vnútorných smerníc a sadzobníkov. „Výšku školného určujú len
reálne náklady na zabezpečenie štúdia. Stanovené sumy sa približujú spravidla výške sumy, ktorú univerzita získa v rámci dotácie na
zabezpečenie štúdia študenta v dennej forme,“ uviedla pre Pravdu Jana Duchovičová, prorektorka pre vzdelávanie Univerzita
Konštantína Filozofa Nitre. „Výška školného reflektuje predovšetkým finančnú náročnosť samotného štúdia a záujem oň,“ zhodujú sa
zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Žilinskej univerzity v Žiline.

Podľa Tomáša Zavatčana, hovorcu Univerzity P. J. Šafárika, bude sadzobník poplatkov, ktorá každoročne schvaľuje Akademický senát,
reflektovať zmenu zákona. Lucia Petríková z Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka tvrdí, že univerzita výšku školného pre
externistov neplánuje zvyšovať. Ani na študentov Univerzity Konštantína Filozofa zmena podľa prorektorky Duchovičovej nebude mať
žiadny dosah.

Výška školného na jednotlivých univerzitách sa môže v individuálnych prípadoch meniť aj podľa sociálnej situácie študenta. „Informácie o
výške školného sú zverejňované vopred v zmysle platnej legislatívy. Ak je študent na štúdium prijatý, má právo požiadať o zníženie alebo
odpustenie školného podľa pravidiel vymedzených štatútom univerzity,“ pripomenula Duchovičová. „Výška školného a poplatkov
spojených so štúdiom je zverejňovaná minimálne dva mesiace pred termínom podania prihlášky. Študent môže v súlade so zákonom
požiadať o jej zníženie, odpustenie, alebo splátkový kalendár,“ uzavrela prorektorka Prešovskej univerzoty v Prešove Ivana
Cimermanová.

V minulom akademickom roku 2020/2021 študovalo na Slovensku podľa údajov ministerstva školstva v externej forme štúdia 21 997
vysokoškolákov.
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TASR

Portál zároveň ponúka odkazy na ďalšie zdroje.

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.

(TASR)

Autor: TASR
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UPJŠ hostí medzinárodný kongres študentov zubného lekárstva

.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc

Európska asociácia študentov zubného lekárstva vznikla v roku 1988 a v súčasnosti reprezentuje vyše 70 000 študentov zubného
lekárstva v 33 krajinách Európy.

Autor TASR

dnes 14:15

Košice 23. augusta (TASR) – V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od pondelka do
piatka koná medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva (European
Dental Students' Association - EDSA).

Počas historicky druhého kongresu medzinárodnej organizácie konaného na Slovensku a v Košiciach slávnostne uvedú do funkcie
prezidentky asociácie pre akademický rok 2021/2022 čerstvú absolventku LF UPJŠ Ivanu Ligusovú. Potvrdila to pre TASR PR
manažárka LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Pravidelne dvakrát ročne organizované medzinárodné stretnutie EDSA sa v Košiciach koná prezenčne po dvojročnej prestávke
spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Zúčastňuje sa na ňom približne 100 študentov zubného lekárstva z vyše 30 európskych
krajín. Slovenských študentov zubného lekárstva všetkých štyroch lekárskych fakúlt na Slovensku na ňom ako členská organizácia EDSA
zastupuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva so sídlom v Košiciach. Ako Ligusová vysvetlila, súčasťou stretnutí sú
prednášky, praktické kurzy, diskusie a školenia zamerané na rozvoj schopností a kompetencií študentov v klinických aj neklinických
oblastiach.

„Žiaden míting však nebude pre mňa taký pamätný ako tento, ktorý sa koná na mojej alma mater v Košiciach a budem na ňom menovaná
za prezidentku EDSA na rok 2021/2022," doplnila Ligusová.

Organizovanie prezenčného medzinárodného stretnutia v dobe poznačenej pandémiou nového koronavírusu bolo pre študentov a
čerstvých absolventov zubného lekárstva výzvou. Podľa slov kolegu Ligusovej Marcela Paľovčíka museli zvažovať vhodný termín, počet
účastníkov či podmienky cestovania. Podotkol, že aj keď sú online podujatia osožné, nedokážu vynahradiť živé diskusie, praktické kurzy
a „prínos reálnych stretnutí ľudí z rôznych krajín", a je preto rád, že sa 68. stretnutie EDSA podarilo, aj vďaka podpore LF UPJŠ,
zorganizovať.

„Jeho zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme, a teší nás, že získavajú aj
takéto skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom živote takisto potrebovať," skonštatoval dekan LF UPJŠ Daniel Pella.

EDSA vznikla v roku 1988 a v súčasnosti reprezentuje vyše 70 000 študentov zubného lekárstva v 33 krajinách Európy. Podporuje
národné študentské asociácie v spolupráci na výmenných programoch, vzdelávacích, preventívnych a výskumných projektoch a vytvára
platformu na ich sieťovanie, komunikuje tiež s orgánmi Európskej únie a záujmovými organizáciami združujúcimi odborníkov v zubnom
lekárstve na odbornej úrovni.

.
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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.

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.

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.

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.

Zdroj: (Milosh Harajda, Edita Hudáková/ d.p.)

Autor: Daša Popovičová
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LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného lekárstva

V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od pondelka do piatka (23. – 27. 8.) koná
medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva (European Dental Students’
Association – EDSA).

Počas historicky druhého kongresu medzinárodnej organizácie konaného na Slovensku a v Košiciach slávnostne uvedú do funkcie
prezidentky asociácie pre akademický rok 2021/2022 čerstvú absolventku LF UPJŠ Ivanu Ligusovú. Potvrdila to pre TASR PR
manažárka LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Pravidelne dvakrát ročne organizované medzinárodné stretnutie EDSA sa v Košiciach koná prezenčne po dvojročnej prestávke
spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Zúčastňuje sa na ňom približne 100 študentov zubného lekárstva z vyše 30 európskych
krajín. Slovenských študentov zubného lekárstva všetkých štyroch lekárskych fakúlt na Slovensku na ňom ako členská organizácia EDSA
zastupuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva so sídlom v Košiciach. Ako Ligusová vysvetlila, súčasťou stretnutí sú
prednášky, praktické kurzy, diskusie a školenia zamerané na rozvoj schopností a kompetencií študentov v klinických aj neklinických
oblastiach. “Žiaden míting však nebude pre mňa taký pamätný ako tento, ktorý sa koná na mojej alma mater v Košiciach a budem na
ňom menovaná za prezidentku EDSA na rok 2021/2022,” doplnila Ligusová.

Organizovanie prezenčného medzinárodného stretnutia v dobe poznačenej pandémiou nového koronavírusu bolo pre študentov a
čerstvých absolventov zubného lekárstva výzvou. Podľa slov kolegu Ligusovej Marcela Paľovčíka museli zvažovať vhodný termín, počet
účastníkov či podmienky cestovania. Podotkol, že aj keď sú online podujatia osožné, nedokážu vynahradiť živé diskusie, praktické kurzy
a “prínos reálnych stretnutí ľudí z rôznych krajín”, a je preto rád, že sa 68. stretnutie EDSA podarilo, aj vďaka podpore LF UPJŠ,
zorganizovať. “Jeho zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme, a teší nás, že
získavajú aj takéto skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom živote takisto potrebovať,” skonštatoval dekan LF UPJŠ Daniel Pella.

EDSA vznikla v roku 1988 a v súčasnosti reprezentuje vyše 70.000 študentov zubného lekárstva v 33 krajinách Európy. Podporuje
národné študentské asociácie v spolupráci na výmenných programoch, vzdelávacích, preventívnych a výskumných projektoch a vytvára
platformu na ich sieťovanie, komunikuje tiež s orgánmi Európskej únie a záujmovými organizáciami združujúcimi odborníkov v zubnom
lekárstve na odbornej úrovni.

Zdroj: (TASR, dur mac)

Autor: Zuzana Lajčiaková
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Oprava: LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného...

Domáca redakcia TASR prosí odberateľov, aby si v správe "LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného
lekárstva", vydanej o 13.59 h, opravili 1. odsek, 1. vetu: V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach sa od nedele do piatka (22. - 27. 8.) koná medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii
študentov zubného lekárstva (European Dental Students' Association - EDSA). Správne má byť: V priestoroch Lekárskej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od pondelka do piatka (23. - 27. 8.) koná medzinárodné stretnutie a kongres
študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva (European Dental Students' Association - EDSA). Nesprávny
údaj poskytli z UPJŠ. Nasleduje opravené znenie: Košice 23. augusta (TASR) – V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od pondelka do piatka (23. - 27. 8.) koná medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v
Európskej asociácii študentov zubného lekárstva (European Dental Students' Association - EDSA). Počas historicky druhého kongresu
medzinárodnej organizácie konaného na Slovensku a v Košiciach slávnostne uvedú do funkcie prezidentky asociácie pre akademický rok
2021/2022 čerstvú absolventku LF UPJŠ Ivanu Ligusovú. Potvrdila to pre TASR PR manažérka LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.
Pravidelne dvakrát ročne organizované medzinárodné stretnutie EDSA sa v Košiciach koná prezenčne po dvojročnej prestávke
spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Zúčastňuje sa na ňom približne 100 študentov zubného lekárstva z vyše 30 európskych
krajín. Slovenských študentov zubného lekárstva všetkých štyroch lekárskych fakúlt na Slovensku na ňom ako členská organizácia EDSA
zastupuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva so sídlom v Košiciach. Ako Ligusová vysvetlila, súčasťou stretnutí sú
prednášky, praktické kurzy, diskusie a školenia zamerané na rozvoj schopností a kompetencií študentov v klinických aj neklinických
oblastiach. "Žiaden míting však nebude pre mňa taký pamätný ako tento, ktorý sa koná na mojej alma mater v Košiciach a budem na
ňom menovaná za prezidentku EDSA na rok 2021/2022," doplnila Ligusová. Organizovanie prezenčného medzinárodného stretnutia v
dobe poznačenej pandémiou nového koronavírusu bolo pre študentov a čerstvých absolventov zubného lekárstva výzvou. Podľa slov
kolegu Ligusovej Marcela Paľovčíka museli zvažovať vhodný termín, počet účastníkov či podmienky cestovania. Podotkol, že aj keď sú
online podujatia osožné, nedokážu vynahradiť živé diskusie, praktické kurzy a "prínos reálnych stretnutí ľudí z rôznych krajín", a je preto
rád, že sa 68. stretnutie EDSA podarilo, aj vďaka podpore LF UPJŠ, zorganizovať. "Jeho zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich
medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme, a teší nás, že získavajú aj takéto skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom
živote takisto potrebovať," skonštatoval dekan LF UPJŠ Daniel Pella. EDSA vznikla v roku 1988 a v súčasnosti reprezentuje vyše 70.000
študentov zubného lekárstva v 33 krajinách Európy. Podporuje národné študentské asociácie v spolupráci na výmenných programoch,
vzdelávacích, preventívnych a výskumných projektoch a vytvára platformu na ich sieťovanie, komunikuje tiež s orgánmi Európskej únie a
záujmovými organizáciami združujúcimi odborníkov v zubnom lekárstve na odbornej úrovni. dur mac lt
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Iné termíny

Počas letných prázdnin sa v jednom zo skleníkov uskutoční výstava HLINA A HMYZ, ktorej autorom je umelec Andrej Dúbravský. Ide o
umelecko-botanicko-entomologickú inštaláciu v tvare labyrintu a akvarelových malieb. Výstava potrvá od 2.7. do 5.9.2021 v čase
otváracích hodín. Vernisáž sa uskutočnila 1.7.2021 o 18:00 hod. za účasti autora.

Pri príležitosti usporiadania tejto výstavy ponúkame na našej vrátnici knihu, v ktorej nájdete fotografie prezentovaných malieb aj
poznámky a názory detí. Knihu môžete získať za sumu podľa vlastného uváženia (odporúčaná hodnota je 5€) a výťažok z nej daruje
Andrej Dúbravský Oddeleniu detskej onkológie a hematológie v Košiciach. Autor fotografií je Tibor Czitó.

Výstava HLINA A HMYZ od @andrej_dubravsky sa predlžuje do 5. septembra. Jedinečná expozícia rastlín a malieb usporiadaných do
labyrintu vám nemôže uniknúť. Navštívte nás denne od 9 do 18 hodiny, skleníky vrátane výstavy do 17:00. Tešíme sa na Vás.
#botanickazahradaupjs #botanicalgardenupjs #kosice #zahrada #upjske #rastliny #leto #sklenik #vystava #umenie #obrazy #hmyz #hlina
#kultura

Miesto konania

23. 08. 2021 Pondelok 09:00 - 17:00 Košice Botanická záhrada UPJŠ

23. 08. 2021 Pondelok 09:00 - 17:00

24. 08. 2021 Utorok 09:00 - 17:00 Košice Botanická záhrada UPJŠ

24. 08. 2021 Utorok 09:00 - 17:00

25. 08. 2021 Streda 09:00 - 17:00 Košice Botanická záhrada UPJŠ

25. 08. 2021 Streda 09:00 - 17:00

26. 08. 2021 Štvrtok 09:00 - 17:00 Košice Botanická záhrada UPJŠ

26. 08. 2021 Štvrtok 09:00 - 17:00

27. 08. 2021 Piatok 09:00 - 17:00 Košice Botanická záhrada UPJŠ

27. 08. 2021 Piatok 09:00 - 17:00
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"Slovenka Ivana Ligusová sa stala novou prezidentkou Európskeho spolku študentov zubného lekárstva, jeho medzinárodná konferencia
sa práve koná v Košiciach."

TASR/Webmagazin.sk, dnes 13:37

Na snímke MODEL PRO, prvé zubárske kreslo ovládané aplikáciou pomocou tabletu, ktoré vyvinula slovenská rodinná firma Diplomat
Dental. Foto: Diplomat Dental

Záver letnej sezóny na východnom Slovensku patrí osvete a inováciám vo sfére zubného lekárstva. Košice sa na pár dní stanú centrom
prestížnej medzinárodnej konferencie EDSA (EuropeanDentalStudents‘ 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.

Slovenka Ivana Ligusová sa stala novou prezidentkou Európskeho spolku študentov zubného lekárstva (EDSA). Foto: Diplomat Dental

EuropeanDentalStudents‘ Associationje 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.

Vlani sa medzinárodná konferencia študentov dentálnej medicíny EDSA konala v Berlíne. Foto: EDSA

V júni tohto roku zaujal MODEL PRO medzinárodnú porotu v Nemecku, kde získal prestížne ocenenie RedDotAward 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.

Komentáre

Nahlásiť chybu v článku

Občas sa niekde objaví nejaká chybná informácia, preklep, či nesprávna interpretácia. Budeme radi, ak nás na túto chybu cez tento
formulár upozorníte, aby sme ju mohli čo najskôr opraviť. Redakcia Webmagazín

Popis chyby:

Autor: TASR
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  23. 8. 2021, 11:16, Zdroj: povecernik.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Užívateľov za deň: 95 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 50 Eur 

Podľa

WhatsApp

Reklama

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”. Odvtedy 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.

Edita Hudáková

Autor: Podľa || Prešovský večerník || - || Podľa | Prešovský večerník | - || Prešovský večerník
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Prehľad udalostí na pondelok 23. augusta  
  23. 8. 2021, 6:30, 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, vyčistenie schodov, 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

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/463315016/2ce62c29bd515ce47afc?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzIzNzQxODAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDYzMzE1MDE2LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.XtpZiDoyRHpldVB9Pz_5dhPzWW6MRkzkmCOnEoBwDWs


Monitora s. r. o. | monitora.sk 22

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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Aktualizovaný prehľad udalostí na pondelok 23. augusta  
  23. 8. 2021, 9:27, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: LF

UPJŠ, Lekárska Fakulta UPJŠ

Vedúce vydania:

predpoludním: Ľ. Ivanková

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, vyčistenie schodov, 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, Video, Foto

13.00 Zhromaždenie na podporu reformy národných parkov

Zhromaždenie zastrešujú organizácie vyhlasujúce petíciu Osloboďme národné parky.

Bratislava, Námestie slobody

Text, Video, Zvuk, Foto

14.00 Roadshow 2021 - diskusia o budúcnosti Európy

Žilina, Námestie Andreja Hlinku
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Text, Video, Zvuk, Foto

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, Video, Zvuk

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
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LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného lekárstva  
  23. 8. 2021, 13:59, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: LF

UPJŠ, Daniel Pell, Lekárska Fakulta UPJŠ

LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného lekárstva

Košice 23. augusta (TASR) – V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od nedele do
piatka (22. - 27. 8.) koná medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva
(European Dental Students' Association - EDSA). Počas historicky druhého kongresu medzinárodnej organizácie konaného na
Slovensku a v Košiciach slávnostne uvedú do funkcie prezidentky asociácie pre akademický rok 2021/2022 čerstvú absolventku LF
UPJŠ Ivanu Ligusovú. Potvrdila to pre TASR PR manažárka LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Pravidelne dvakrát ročne organizované medzinárodné stretnutie EDSA sa v Košiciach koná prezenčne po dvojročnej prestávke
spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Zúčastňuje sa na ňom približne 100 študentov zubného lekárstva z vyše 30 európskych
krajín. Slovenských študentov zubného lekárstva všetkých štyroch lekárskych fakúlt na Slovensku na ňom ako členská organizácia
EDSA zastupuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva so sídlom v Košiciach. Ako Ligusová vysvetlila, súčasťou stretnutí sú
prednášky, praktické kurzy, diskusie a školenia zamerané na rozvoj schopností a kompetencií študentov v klinických aj neklinických
oblastiach. "Žiaden míting však nebude pre mňa taký pamätný ako tento, ktorý sa koná na mojej alma mater v Košiciach a budem na
ňom menovaná za prezidentku EDSA na rok 2021/2022," doplnila Ligusová.

Organizovanie prezenčného medzinárodného stretnutia v dobe poznačenej pandémiou nového koronavírusu bolo pre študentov a
čerstvých absolventov zubného lekárstva výzvou. Podľa slov kolegu Ligusovej Marcela Paľovčíka museli zvažovať vhodný termín, počet
účastníkov či podmienky cestovania. Podotkol, že aj keď sú online podujatia osožné, nedokážu vynahradiť živé diskusie, praktické kurzy
a "prínos reálnych stretnutí ľudí z rôznych krajín", a je preto rád, že sa 68. stretnutie EDSA podarilo, aj vďaka podpore LF UPJŠ,
zorganizovať. "Jeho zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme, a teší nás, že
získavajú aj takéto skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom živote takisto potrebovať," skonštatoval dekan LF UPJŠ Daniel Pella.

EDSA vznikla v roku 1988 a v súčasnosti reprezentuje vyše 70.000 študentov zubného lekárstva v 33 krajinách Európy. Podporuje
národné študentské asociácie v spolupráci na výmenných programoch, vzdelávacích, preventívnych a výskumných projektoch a vytvára
platformu na ich sieťovanie, komunikuje tiež s orgánmi Európskej únie a záujmovými organizáciami združujúcimi odborníkov v zubnom
lekárstve na odbornej úrovni.
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Oprava: LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného...  
  23. 8. 2021, 14:49, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: LF

UPJŠ, Daniel Pell, Lekárska Fakulta UPJŠ

Oprava: LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného...

Domáca redakcia TASR prosí odberateľov, aby si v správe "LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného
lekárstva", vydanej o 13.59 h, opravili 1. odsek, 1. vetu:

V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od nedele do piatka (22. - 27. 8.) koná
medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva (European Dental Students'
Association - EDSA).

Správne má byť:

V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od pondelka do piatka (23. - 27. 8.) koná
medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva (European Dental Students'
Association - EDSA).

Nesprávny údaj poskytli z UPJŠ.

Nasleduje opravené znenie:

Košice 23. augusta (TASR) – V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od pondelka
do piatka (23. - 27. 8.) koná medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva
(European Dental Students' Association - EDSA). Počas historicky druhého kongresu medzinárodnej organizácie konaného na
Slovensku a v Košiciach slávnostne uvedú do funkcie prezidentky asociácie pre akademický rok 2021/2022 čerstvú absolventku LF
UPJŠ Ivanu Ligusovú. Potvrdila to pre TASR PR manažérka LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Pravidelne dvakrát ročne organizované medzinárodné stretnutie EDSA sa v Košiciach koná prezenčne po dvojročnej prestávke
spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Zúčastňuje sa na ňom približne 100 študentov zubného lekárstva z vyše 30 európskych
krajín. Slovenských študentov zubného lekárstva všetkých štyroch lekárskych fakúlt na Slovensku na ňom ako členská organizácia
EDSA zastupuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva so sídlom v Košiciach. Ako Ligusová vysvetlila, súčasťou stretnutí sú
prednášky, praktické kurzy, diskusie a školenia zamerané na rozvoj schopností a kompetencií študentov v klinických aj neklinických
oblastiach. "Žiaden míting však nebude pre mňa taký pamätný ako tento, ktorý sa koná na mojej alma mater v Košiciach a budem na
ňom menovaná za prezidentku EDSA na rok 2021/2022," doplnila Ligusová.

Organizovanie prezenčného medzinárodného stretnutia v dobe poznačenej pandémiou nového koronavírusu bolo pre študentov a
čerstvých absolventov zubného lekárstva výzvou. Podľa slov kolegu Ligusovej Marcela Paľovčíka museli zvažovať vhodný termín, počet
účastníkov či podmienky cestovania. Podotkol, že aj keď sú online podujatia osožné, nedokážu vynahradiť živé diskusie, praktické kurzy
a "prínos reálnych stretnutí ľudí z rôznych krajín", a je preto rád, že sa 68. stretnutie EDSA podarilo, aj vďaka podpore LF UPJŠ,
zorganizovať. "Jeho zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme, a teší nás, že
získavajú aj takéto skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom živote takisto potrebovať," skonštatoval dekan LF UPJŠ Daniel Pella.

EDSA vznikla v roku 1988 a v súčasnosti reprezentuje vyše 70.000 študentov zubného lekárstva v 33 krajinách Európy. Podporuje
národné študentské asociácie v spolupráci na výmenných programoch, vzdelávacích, preventívnych a výskumných projektoch a vytvára
platformu na ich sieťovanie, komunikuje tiež s orgánmi Európskej únie a záujmovými organizáciami združujúcimi odborníkov v zubnom
lekárstve na odbornej úrovni.
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Ministerstvo navrhuje zvýšiť poplatky externistom  
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Bratislava

Externisti na vysokých školách môžu zaplatiť viac. Podľa návrhu ministerstva školstva sa totiž školné v niektorých odboroch môže v
školskom roku 2022/2023 zvyšovať o tisícky eur.

Rezort uvádza, že školné sa určuje podľa ekonomickej náročnosti odboru. „Podľa metodiky rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy je
považovaný za najmenej ekonomicky náročný študijný odbor právo,“ tvrdí ministerstvo.

Kým v akademickom roku 2021/2022 si zaň bakalárski študenti ročne zaplatia najviac 1 320 eur, opatrenie ministerstva školstva, ktoré
stanovuje maximálnu výšku ročného školného na rok 2022/2023 určuje, že môžu zaplatiť až 1 560 eur. S rovnakými sumami môžu rátať
aj externí bakalári v odboroch filozofia, historické vedy, politické vedy, psychológia, sociálna práca, teológia a vedy o umení a kultúre.
Výška školného v ďalších odboroch je určovaná ako násobok tejto sumy podľa koeficientov používaných pri rozpise finančných
prostriedkov pre verejné vysoké školy podľa metodiky.

Najvyššie sumy – až 11 960 eur ročne môžu o rok za externé štúdium zaplatiť študenti v treťom stupni štúdia všeobecného lekárstva a
zubného lekárstva. To je o vyše 4 500 eur viac ako v roku 2021/2022.

V pondelok sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu opatrenia. Ministerstvo práce pripomienkovalo, že sumy
maximálneho ročného školného v jednotlivých odboroch sa medziročne pomerne výrazne zvyšujú, a tak by opatrenie mohlo mať
„zásadný negatívny vplyv na hospodárenie domácnosti, ktorej členmi sú študenti externej formy štúdia“. „Napríklad, v študijnom odbore
architektúra a urbanizmus sa suma pre prvý stupeň zvyšuje z 1 680 eur na 2 210 eur (medziročne o 530 eur, respektíve o 31,5 percenta)
a v študijnom odbore veterinárne lekárstvo sa suma pre prvý stupeň zvyšuje z 2 590 eur na 5 970 eur (medziročne o 3 380 eur,
respektíve o 130,5 percenta),“ tvrdí ministerstvo práce.

Ministerstvo školstva sa však bráni, že ide len o určenie hornej hranice a vysoké školy si môžu pýtať doterajšie sumy ročného školného.

„Výšku školného určujú len reálne náklady na zabezpečenie štúdia. Stanovené sumy sa približujú spravidla výške sumy, ktorú univerzita
získa v rámci dotácie na zabezpečenie štúdia študenta v dennej forme,“ uviedla pre Pravdu Jana Duchovičová, prorektorka pre
vzdelávanie Univerzity Konštantína Filozofa Nitre. „Výška školného reflektuje predovšetkým finančnú náročnosť samotného štúdia a
záujem oň,“ zhodujú sa zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Žilinskej univerzity v Žiline.

Podľa Tomáša Zavatčana, hovorcu Univerzity P. J. Šafárika, bude sadzobník poplatkov, ktorý každoročne schvaľuje akademický senát,
reflektovať zmenu zákona. Lucia Petríková z Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka tvrdí, že univerzita výšku školného pre
externistov neplánuje zvyšovať. Ani sa študentov Univerzity Konštantína Filozofa zmena nebude mať žiadny dosah.

Výška školného na jednotlivých univerzitách sa môže v individuálnych prípadoch meniť aj podľa sociálnej situácie študenta. „Študent
môže požiadať o zníženie, odpustenie, alebo splátkový kalendár,“ uzavrela prorektorka Prešovskej univerzity Ivana Cimermanová.

V minulom roku 2020/2021 študovalo v externej forme štúdia 21 997 vysokoškolákov.
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Za najmenej ekonomicky náročný je považovaný študijný odbor právo.

ministerstvo školstva
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Externisti na vysokých školách môžu zaplatiť viac. Podľa návrhu ministerstva školstva sa totiž školné v niektorých odboroch môže v
školskom roku 2022/2023 zvyšovať o tisícky eur.

Rezort uvádza, že školné sa určuje podľa ekonomickej náročnosti odboru. „Podľa metodiky rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy je
považovaný za najmenej ekonomicky náročný študijný odbor právo,“ tvrdí ministerstvo.

Kým v akademickom roku 2021/2022 si zaň bakalárski študenti ročne zaplatia najviac 1 320 eur, opatrenie ministerstva školstva, ktoré
stanovuje maximálnu výšku ročného školného na rok 2022/2023 určuje, že môžu zaplatiť až 1 560 eur. S rovnakými sumami môžu rátať
aj externí bakalári v odboroch filozofia, historické vedy, politické vedy, psychológia, sociálna práca, teológia a vedy o umení a kultúre.
Výška školného v ďalších odboroch je určovaná ako násobok tejto sumy podľa koeficientov používaných pri rozpise finančných
prostriedkov pre verejné vysoké školy podľa metodiky.

Najvyššie sumy – až 11 960 eur ročne môžu o rok za externé štúdium zaplatiť študenti v treťom stupni štúdia všeobecného lekárstva a
zubného lekárstva. To je o viac ako 4 500 eur viac ako v roku 2021/2022.

V pondelok sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu opatrenia. Ministerstvo práce pripomienkovalo, že sumy
maximálneho ročného školného v jednotlivých odboroch sa medziročne pomerne výrazne zvyšujú a tak by opatrenie mohlo mať „zásadný
negatívny vplyv na hospodárenie domácností, ktorej členmi sú študenti externej formy štúdia“. „Napríklad, v študijnom odbore
architektúra a urbanizmus sa suma pre prvý stupeň zvyšuje z 1 680 eur na 2 210 eur (medziročne o 530 eur, respektíve o 31,5 percenta)
a v študijnom odbore veterinárne lekárstvo sa suma pre prvý stupeň zvyšuje z 2 590 eur na 5 970 eur (medziročne o 3 380 eur,
respektíve o 130,5 percenta),“ tvrdí ministerstvo práce.

Ministerstvo školstva sa však bráni, že ide len o určenie hornej hranice a vysoké školy si môžu pýtať doterajšie sumy ročného školného.
Jednotlivé univerzity si určujú výšku školného sami podľa vlastných vnútorných smerníc a sadzobníkov. „Výšku školného určujú len
reálne náklady na zabezpečenie štúdia. Stanovené sumy sa približujú spravidla výške sumy, ktorú univerzita získa v rámci dotácie na
zabezpečenie štúdia študenta v dennej forme,“ uviedla pre Pravdu Jana Duchovičová, prorektorka pre vzdelávanie Univerzita
Konštantína Filozofa Nitre. „Výška školného reflektuje predovšetkým finančnú náročnosť samotného štúdia a záujem oň,“ zhodujú sa
zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Žilinskej univerzity v Žiline.

Podľa Tomáša Zavatčana, hovorcu Univerzity P. J. Šafárika, bude sadzobník poplatkov, ktorá každoročne schvaľuje Akademický
senát, reflektovať zmenu zákona. Lucia Petríková z Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka tvrdí, že univerzita výšku školného pre
externistov neplánuje zvyšovať. Ani na študentov Univerzity Konštantína Filozofa zmena podľa prorektorky Duchovičovej nebude mať
žiadny dosah.

Výška školného na jednotlivých univerzitách sa môže v individuálnych prípadoch meniť aj podľa sociálnej situácie študenta. „Informácie o
výške školného sú zverejňované vopred v zmysle platnej legislatívy. Ak je študent na štúdium prijatý, má právo požiadať o zníženie alebo
odpustenie školného podľa pravidiel vymedzených štatútom univerzity,“ pripomenula Duchovičová. „Výška školného a poplatkov
spojených so štúdiom je zverejňovaná minimálne dva mesiace pred termínom podania prihlášky. Študent môže v súlade so zákonom
požiadať o jej zníženie, odpustenie, alebo splátkový kalendár,“ uzavrela prorektorka Prešovskej univerzoty v Prešove Ivana
Cimermanová.

V minulom akademickom roku 2020/2021 študovalo na Slovensku podľa údajov ministerstva školstva v externej forme štúdia 21 997
vysokoškolákov.
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TASR

Portál zároveň ponúka odkazy na ďalšie zdroje.

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.

(TASR)

Autor: TASR
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UPJŠ hostí medzinárodný kongres študentov zubného lekárstva

.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc

Európska asociácia študentov zubného lekárstva vznikla v roku 1988 a v súčasnosti reprezentuje vyše 70 000 študentov zubného
lekárstva v 33 krajinách Európy.

Autor TASR

dnes 14:15

Košice 23. augusta (TASR) – V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od pondelka
do piatka koná medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva (European
Dental Students' Association - EDSA).

Počas historicky druhého kongresu medzinárodnej organizácie konaného na Slovensku a v Košiciach slávnostne uvedú do funkcie
prezidentky asociácie pre akademický rok 2021/2022 čerstvú absolventku LF UPJŠ Ivanu Ligusovú. Potvrdila to pre TASR PR
manažárka LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Pravidelne dvakrát ročne organizované medzinárodné stretnutie EDSA sa v Košiciach koná prezenčne po dvojročnej prestávke
spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Zúčastňuje sa na ňom približne 100 študentov zubného lekárstva z vyše 30 európskych
krajín. Slovenských študentov zubného lekárstva všetkých štyroch lekárskych fakúlt na Slovensku na ňom ako členská organizácia
EDSA zastupuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva so sídlom v Košiciach. Ako Ligusová vysvetlila, súčasťou stretnutí sú
prednášky, praktické kurzy, diskusie a školenia zamerané na rozvoj schopností a kompetencií študentov v klinických aj neklinických
oblastiach.

„Žiaden míting však nebude pre mňa taký pamätný ako tento, ktorý sa koná na mojej alma mater v Košiciach a budem na ňom
menovaná za prezidentku EDSA na rok 2021/2022," doplnila Ligusová.

Organizovanie prezenčného medzinárodného stretnutia v dobe poznačenej pandémiou nového koronavírusu bolo pre študentov a
čerstvých absolventov zubného lekárstva výzvou. Podľa slov kolegu Ligusovej Marcela Paľovčíka museli zvažovať vhodný termín, počet
účastníkov či podmienky cestovania. Podotkol, že aj keď sú online podujatia osožné, nedokážu vynahradiť živé diskusie, praktické kurzy
a „prínos reálnych stretnutí ľudí z rôznych krajín", a je preto rád, že sa 68. stretnutie EDSA podarilo, aj vďaka podpore LF UPJŠ,
zorganizovať.

„Jeho zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme, a teší nás, že získavajú aj
takéto skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom živote takisto potrebovať," skonštatoval dekan LF UPJŠ Daniel Pella.

EDSA vznikla v roku 1988 a v súčasnosti reprezentuje vyše 70 000 študentov zubného lekárstva v 33 krajinách Európy. Podporuje
národné študentské asociácie v spolupráci na výmenných programoch, vzdelávacích, preventívnych a výskumných projektoch a vytvára
platformu na ich sieťovanie, komunikuje tiež s orgánmi Európskej únie a záujmovými organizáciami združujúcimi odborníkov v zubnom
lekárstve na odbornej úrovni.

.
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LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného lekárstva

V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od pondelka do piatka (23. – 27. 8.) koná
medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva (European Dental Students’
Association – EDSA).

Počas historicky druhého kongresu medzinárodnej organizácie konaného na Slovensku a v Košiciach slávnostne uvedú do funkcie
prezidentky asociácie pre akademický rok 2021/2022 čerstvú absolventku LF UPJŠ Ivanu Ligusovú. Potvrdila to pre TASR PR
manažárka LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Pravidelne dvakrát ročne organizované medzinárodné stretnutie EDSA sa v Košiciach koná prezenčne po dvojročnej prestávke
spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Zúčastňuje sa na ňom približne 100 študentov zubného lekárstva z vyše 30 európskych
krajín. Slovenských študentov zubného lekárstva všetkých štyroch lekárskych fakúlt na Slovensku na ňom ako členská organizácia
EDSA zastupuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva so sídlom v Košiciach. Ako Ligusová vysvetlila, súčasťou stretnutí sú
prednášky, praktické kurzy, diskusie a školenia zamerané na rozvoj schopností a kompetencií študentov v klinických aj neklinických
oblastiach. “Žiaden míting však nebude pre mňa taký pamätný ako tento, ktorý sa koná na mojej alma mater v Košiciach a budem na
ňom menovaná za prezidentku EDSA na rok 2021/2022,” doplnila Ligusová.

Organizovanie prezenčného medzinárodného stretnutia v dobe poznačenej pandémiou nového koronavírusu bolo pre študentov a
čerstvých absolventov zubného lekárstva výzvou. Podľa slov kolegu Ligusovej Marcela Paľovčíka museli zvažovať vhodný termín, počet
účastníkov či podmienky cestovania. Podotkol, že aj keď sú online podujatia osožné, nedokážu vynahradiť živé diskusie, praktické kurzy
a “prínos reálnych stretnutí ľudí z rôznych krajín”, a je preto rád, že sa 68. stretnutie EDSA podarilo, aj vďaka podpore LF UPJŠ,
zorganizovať. “Jeho zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme, a teší nás, že
získavajú aj takéto skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom živote takisto potrebovať,” skonštatoval dekan LF UPJŠ Daniel Pella.

EDSA vznikla v roku 1988 a v súčasnosti reprezentuje vyše 70.000 študentov zubného lekárstva v 33 krajinách Európy. Podporuje
národné študentské asociácie v spolupráci na výmenných programoch, vzdelávacích, preventívnych a výskumných projektoch a vytvára
platformu na ich sieťovanie, komunikuje tiež s orgánmi Európskej únie a záujmovými organizáciami združujúcimi odborníkov v zubnom
lekárstve na odbornej úrovni.

Zdroj: (TASR, dur mac)

Autor: Zuzana Lajčiaková
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Oprava: LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného...

Domáca redakcia TASR prosí odberateľov, aby si v správe "LF UPJŠ v Košiciach hostí medzinárodný kongres študentov zubného
lekárstva", vydanej o 13.59 h, opravili 1. odsek, 1. vetu: V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach sa od nedele do piatka (22. - 27. 8.) koná medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii
študentov zubného lekárstva (European Dental Students' Association - EDSA). Správne má byť: V priestoroch Lekárskej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od pondelka do piatka (23. - 27. 8.) koná medzinárodné stretnutie a
kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva (European Dental Students' Association - EDSA).
Nesprávny údaj poskytli z UPJŠ. Nasleduje opravené znenie: Košice 23. augusta (TASR) – V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa od pondelka do piatka (23. - 27. 8.) koná medzinárodné stretnutie a kongres študentov
združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva (European Dental Students' Association - EDSA). Počas historicky
druhého kongresu medzinárodnej organizácie konaného na Slovensku a v Košiciach slávnostne uvedú do funkcie prezidentky asociácie
pre akademický rok 2021/2022 čerstvú absolventku LF UPJŠ Ivanu Ligusovú. Potvrdila to pre TASR PR manažérka LF UPJŠ
Jaroslava Oravcová. Pravidelne dvakrát ročne organizované medzinárodné stretnutie EDSA sa v Košiciach koná prezenčne po
dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Zúčastňuje sa na ňom približne 100 študentov zubného lekárstva z
vyše 30 európskych krajín. Slovenských študentov zubného lekárstva všetkých štyroch lekárskych fakúlt na Slovensku na ňom ako
členská organizácia EDSA zastupuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva so sídlom v Košiciach. Ako Ligusová vysvetlila,
súčasťou stretnutí sú prednášky, praktické kurzy, diskusie a školenia zamerané na rozvoj schopností a kompetencií študentov v
klinických aj neklinických oblastiach. "Žiaden míting však nebude pre mňa taký pamätný ako tento, ktorý sa koná na mojej alma mater v
Košiciach a budem na ňom menovaná za prezidentku EDSA na rok 2021/2022," doplnila Ligusová. Organizovanie prezenčného
medzinárodného stretnutia v dobe poznačenej pandémiou nového koronavírusu bolo pre študentov a čerstvých absolventov zubného
lekárstva výzvou. Podľa slov kolegu Ligusovej Marcela Paľovčíka museli zvažovať vhodný termín, počet účastníkov či podmienky
cestovania. Podotkol, že aj keď sú online podujatia osožné, nedokážu vynahradiť živé diskusie, praktické kurzy a "prínos reálnych
stretnutí ľudí z rôznych krajín", a je preto rád, že sa 68. stretnutie EDSA podarilo, aj vďaka podpore LF UPJŠ, zorganizovať. "Jeho
zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme, a teší nás, že získavajú aj takéto
skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom živote takisto potrebovať," skonštatoval dekan LF UPJŠ Daniel Pella. EDSA vznikla v roku
1988 a v súčasnosti reprezentuje vyše 70.000 študentov zubného lekárstva v 33 krajinách Európy. Podporuje národné študentské
asociácie v spolupráci na výmenných programoch, vzdelávacích, preventívnych a výskumných projektoch a vytvára platformu na ich
sieťovanie, komunikuje tiež s orgánmi Európskej únie a záujmovými organizáciami združujúcimi odborníkov v zubnom lekárstve na
odbornej úrovni. dur mac lt
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Slovensko patrí v oblasti dentálneho lekárstva a inovácií k najlepším

"Slovenka Ivana Ligusová sa stala novou prezidentkou Európskeho spolku študentov zubného lekárstva, jeho medzinárodná konferencia
sa práve koná v Košiciach."

TASR/Webmagazin.sk, dnes 13:37

Na snímke MODEL PRO, prvé zubárske kreslo ovládané aplikáciou pomocou tabletu, ktoré vyvinula slovenská rodinná firma Diplomat
Dental. Foto: Diplomat Dental

Záver letnej sezóny na východnom Slovensku patrí osvete a inováciám vo sfére zubného lekárstva. Košice sa na pár dní stanú centrom
prestížnej medzinárodnej konferencie EDSA (EuropeanDentalStudents‘ 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.

Slovenka Ivana Ligusová sa stala novou prezidentkou Európskeho spolku študentov zubného lekárstva (EDSA). Foto: Diplomat Dental

EuropeanDentalStudents‘ Associationje 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.

Vlani sa medzinárodná konferencia študentov dentálnej medicíny EDSA konala v Berlíne. Foto: EDSA

V júni tohto roku zaujal MODEL PRO medzinárodnú porotu v Nemecku, kde získal prestížne ocenenie RedDotAward 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.

Komentáre

Nahlásiť chybu v článku

Občas sa niekde objaví nejaká chybná informácia, preklep, či nesprávna interpretácia. Budeme radi, ak nás na túto chybu cez tento
formulár upozorníte, aby sme ju mohli čo najskôr opraviť. Redakcia Webmagazín

Popis chyby:

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/461917528/749a6507bb2e4b4c6820?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzIzNzQxODEsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDYxOTE3NTI4LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.uJe__VO6GuGLHSQw8lUevyJwJ6i1sd8xph-JL5uuMC0
https://webmagazin.teraz.sk/auto-techno/slovensko-patri-v-oblasti-dentalneho-l/12416-clanok.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 34

Slovensko sa stáva dentálnou veľmocou  
  23. 8. 2021, 11:16, Zdroj: povecernik.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Lekárska Fakulta UPJŠ

Užívateľov za deň: 95 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 50 Eur 

Podľa

WhatsApp

Reklama

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”. Odvtedy 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.

Edita Hudáková
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