
Monitora s. r. o. | monitora.sk 1

Článkov: 11  26. Október 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3Prehľad udalostí na utorok 26. októbra  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 25. 10. 2021, 10:08

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Doplnený prehľad udalostí na utorok 26. októbra  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 25. 10. 2021, 17:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11Jubilant Vladimír Gombár si zahral aj proti Realu Madrid  

Online, sme.sk, 25. 10. 2021, 20:02

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13Sakk: Idénynyitó az extraligában  

Online, parameter.sk, 25. 10. 2021, 18:12

 .  .  .  .  .  .  . 15Ich inovácie môže využiť prax. Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021  

Online, zones.sk, 25. 10. 2021, 8:02

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16Encyklopédia pracovníkov Slobodného slovenského vysielača IX. časť  

Online, noveslovo.sk, 25. 10. 2021, 16:24

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20Dve ceny za transfer technológií na Slovensku poputujú do Košíc  

Online, indexmag.sk, 25. 10. 2021, 9:02

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21Fakulty a ústavy UPJŠ

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22Dve ceny za transfer technológií na Slovensku poputujú do Košíc  

Online, indexmag.sk, 25. 10. 2021, 9:02

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23Univerzitné pracoviská

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24Sakk: Idénynyitó az extraligában  

Online, parameter.sk, 25. 10. 2021, 18:12

 .  .  .  .  .  .  . 26Ich inovácie môže využiť prax. Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021  

Online, zones.sk, 25. 10. 2021, 8:02

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27Dve ceny za transfer technológií na Slovensku poputujú do Košíc  

Online, indexmag.sk, 25. 10. 2021, 9:02

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://monitora.sk/


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

Prehľad udalostí na utorok 26. októbra  
  25. 10. 2021, 10:08, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci 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

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

Diskusia Environmentálna výchova generácie Z. Ako bude vyzerať vaša budúcnosť?

Organizuje spoločnosť Tetra Pak a značka Body & Future

Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107

08.30 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1

08.45 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 33

09.00 48. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

09.00 TK na tému "Kedy bude bezbolestná kolonoskopia štandardom?"

Informovať budú:

- Martin Huorka, prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti(SGS SLS)

- Tibor Hlavatý, vedecký sekretár SGS SLS

- Boris Pekárek, primár, gastroenterologické oddelenie Národného onkologického ústavu

- pacient

Bratislava, hotel Lindner, 3. poschodie, Metodova 4

09.45 Konferencia CLIMAFORCEELIFE o vplyvoch zmeny klímy na lesy - online

Odborníci na lesné hospodárstvo, vedci, zástupcovia spoločností a mimovládnych organizácií budú diskutovať o vplyve zmeny klímy na
lesy v strednej a východnej Európe.

Konferencia je pre účastníkov online. Prednášky budú v anglickom jazyku, zabezpečené je simultánne tlmočenie.

Registrácia na https://bit.ly/2021clima

Bratislava

https://monitora.sk/
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10.00 TK Nadácie na podporu sociálnych zmien a Centra Memory - Alzheimerova choroba a demencie

Informovať budú: Petr Novák - neuroimunologický ústav SAV, Petra Brandoburová - garant ambulancie klinického psychológa Centra
MEMORY, Zuzana Katreniaková - Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Mária Machajdíková – Nadácia na podporu
sociálnych zmien (SOCIA).

Dostupné aj online prostredníctvom aplikácie Zoom

Bratislava, Centrum MEMORY – Mlynarovičova 21

10.00 Stretnutie Ligy proti rakovine s médiami - Smútenie po strate blízkeho

Pravidelne organizované skupiny vedené onkopsychologičkou.

Bratislava, Centrum Ligy proti rakovine, Brestová 6

10.00 TK Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Témy: Zverejnenie dát z prieskumu Akademická štvrťhodinka, predstavenie nového interaktívneho nástroja pre uchádzačov o štúdium,
kupovanie prác študentmi.

Bratislava, SAAVŠ,5. poschodie, Námestie slobody 11

10.00 Odovzdanie Národnej ceny kariérového poradenstva 2021

Bratislava, hotel Loft, Štefánikova 4

10.00 TK členov poslaneckého klubu Zastupiteľstva BBSK

TK členov poslaneckého klubu Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a primátorky mesta Banská Štiavnica Nadeždy
Babjakovej.

Téma: Presun sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku z Banskej Štiavnice do Bratislavy a novela zákona o ochrane prírody a
krajiny (chránené územia, Natura 2000) a ich dopad na rozvojové aktivity kraja.

Banská Bystrica, Úrad BBSK, pred budovou, Námestie SNP

11.30 Detská TK MZVEZ SR za účasti štátnej tajomníčky Ingrid Brockovej

Pri príležitosti podujatia s názvom Týždeň OSN rezortu diplomacie.

Na TK vystúpi štátna tajomníčka MZVEZ SR spoločne s hercom Marekom Fašiangom. Informovať bude o fungovaní OSN. Následne sa
budú môcť deti, v pozícii novinárov, pýtať štátnej tajomníčky otázky súvisiace s činnosťou OSN.

Bratislava, škola Brilliant Stars International School, Vavilovova 18

12.00 Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Informácia o bezpečnostných a prevenčných opatreniach, ktoré boli doteraz prijaté pri organizovaní verejných športových podujatí a o
návrhu bezpečnostných a prevenčných opatrení, ktoré sa navrhujú v tejto súvislosti prijať.

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 33, Námestie A. Dubčeka 1

12.30 Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Bratislava, NR SR, rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1

12.30 Mandátový a imunitný výbor NR SR

Bratislava, NR SR, rokovacia miestnosť Zimná záhrada - pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1

13.00 Výbor NR SR pre európske záležitosti

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 149, Námestie A. Dubčeka 1

https://monitora.sk/


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

14.00 49. schôdza Národnej rady SR - vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Richardovi Sulíkovi

Poslanci na schôdzi žiadajú prerokovať: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi
vlády SR Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

16.00 Prednáška trojnásobného držiteľa Pulitzerovej ceny Matta Apuzza

Téma: Cez reálne hrozby ku skutočným správam

Bratislava, UK, aula, Šafárikovo námestie 6

16.00 TK Štátneho divadla Košice - premiéra opery Werther

17.00 h - prvá hlavná skúška

Košice, ŠDKE, historická budova

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt

Autor: LT
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Doplnený prehľad udalostí na utorok 26. októbra  
  25. 10. 2021, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci 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

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

Diskusia Environmentálna výchova generácie Z. Ako bude vyzerať vaša budúcnosť?

Organizuje spoločnosť Tetra Pak a značka Body & Future

Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107

08.30 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1

08.30 Mestská polícia seniorom: Spolu to zvládame!

Do domácností tatranských seniorov a do denných centier doručia mestskí policajti balenia tekutých dezinfekčných mydiel na ruky.

08.30 h - Vysoké Tatry, DC, Dolný Smokovec

09.30 h - Vysoké Tatry, DC, Nový Smokovec

10.30 h - Vysoké Tatry, DC, Tatranská Lomnica

11.30 h - Vysoké Tatry, DC, Tatranská Kotlina

Text

08.45 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 33

09.00 48. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

09.00 TK na tému "Kedy bude bezbolestná kolonoskopia štandardom?"

Informovať budú:

- Martin Huorka, prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti(SGS SLS)

- Tibor Hlavatý, vedecký sekretár SGS SLS

- Boris Pekárek, primár, gastroenterologické oddelenie Národného onkologického ústavu

- pacient

https://monitora.sk/
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Bratislava, hotel Lindner, 3. poschodie, Metodova 4

09.00 1. ročník medzinárodného multižánrového festivalu Akademický Ružomberok (26. - 28. októbra)

Ružomberok, Kostol povýšenia sv. Kríža, organová sieň

09.00 TK Republikovej únie zamestnávateľov - reforma vysokého školstva z pohľadu zamestnávateľov

Téma: Reforma vysokého školstva z pohľadu zamestnávateľov – slabý odvar toho, čo Slovensko skutočne potrebuje

Bratislava, RÚZ, Digital Park III, Einsteinova 19

Text, Zvuk

09.15 TK Ružinovského domu seniorov - očkovanie treťou dávkou

Po TK sa budú treťou dávkou očkovať klienti RDS. Na TK bude informovať predseda BSK Juraj Droba, starosta Ružinova Martin Chren a
riaditeľka RDS Mária Mattovič Straková.

Bratislava, Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14

Text, Video, Zvuk, Foto

09.45 Konferencia CLIMAFORCEELIFE o vplyvoch zmeny klímy na lesy - online

Odborníci na lesné hospodárstvo, vedci, zástupcovia spoločností a mimovládnych organizácií budú diskutovať o vplyve zmeny klímy na
lesy v strednej a východnej Európe.

Konferencia je pre účastníkov online. Prednášky budú v anglickom jazyku, zabezpečené je simultánne tlmočenie.

Registrácia na https://bit.ly/2021clima

Bratislava

10.00 TK Nadácie na podporu sociálnych zmien a Centra Memory - Alzheimerova choroba a demencie

Informovať budú: Petr Novák - neuroimunologický ústav SAV, Petra Brandoburová - garant ambulancie klinického psychológa Centra
MEMORY, Zuzana Katreniaková - Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Mária Machajdíková – Nadácia na podporu
sociálnych zmien (SOCIA).

Dostupné aj online prostredníctvom aplikácie Zoom

Bratislava, Centrum MEMORY – Mlynarovičova 21

Text

10.00 Stretnutie Ligy proti rakovine s médiami - Smútenie po strate blízkeho

Pravidelne organizované skupiny vedené onkopsychologičkou.

Bratislava, Centrum Ligy proti rakovine, Brestová 6

Text

10.00 TK Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo - Akademická štvrťhodinka

Témy: Zverejnenie dát z prieskumu Akademická štvrťhodinka, predstavenie nového interaktívneho nástroja pre uchádzačov o štúdium,
kupovanie prác študentmi.

Bratislava, SAAVŠ,5. poschodie, Námestie slobody 11

Text, Zvuk

10.00 Odovzdanie Národnej ceny kariérového poradenstva 2021 + konferencia

Bratislava, hotel Loft, Štefánikova 4

https://monitora.sk/
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Text

10.00 TK členov poslaneckého klubu Zastupiteľstva BBSK - presun sídla SVP

TK členov poslaneckého klubu Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a primátorky mesta Banská Štiavnica Nadeždy
Babjakovej. Téma: Presun sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku z Banskej Štiavnice do Bratislavy a novela zákona o ochrane
prírody a krajiny (chránené územia, Natura 2000) a ich dopad na rozvojové aktivity kraja.

Banská Bystrica, Úrad BBSK, pred budovou, Námestie SNP

Text, Zvuk

10.00 Otvorenie novej špecializovanej učebne - biochemickej, informatickej a učebne fyziky

Kežmarok, ZŠ a MŠ Nižná brána 8

Text

10.00 Protest zamestnancov Krajského súdu v Banskej Bystrici

Banská Bystrica, Krajský súd, pred budovou, Skuteckého 7

Text

11.00 TK občianskeho združenia Edukácia@Internet - predstavenie počítačovej hry Vortoj

Téma: Hra Vortoj, kombinuje vzdelávanie s pohybom (skákanie na tanečnej podložke) a ktorá bola nedávno prispôsobená osobám s
poruchou autistického spektra.

Bratislava, ZCV Aurelium, areál Matador, Bojnická 3

11.30 TK MZVEZ SR pre deti za účasti štátnej tajomníčky Ingrid Brockovej

TK pre deti bude moderovať Marek Fašiang, ktorý spoločne so štátnou tajomníčkou otestuje vedomosti žiakov o Organizácii Spojených
národov prostredníctvom vopred pripraveného kvízu. Následne štátna tajomníčka priblíži činnosť a hlavné témy OSN a bude odpovedať
na otázky novinárov a detí. Na záver zasadí strom s cieľom symbolicky poukázať na potrebu medzinárodnej spolupráce pri riešení
klimatickej krízy. Podujatie je súčasťou iniciatívy Týždeň OSN na Slovensku, ktorým chce rezort diplomacie prostredníctvom série
podujatí v týždni od 25. do 29. októbra priblížiť verejnosti fungovanie OSN a témy, ktorým sa táto organizácia venuje.

Bratislava, škola Brilliant Stars International School, Vavilovova 18

Text, Zvuk, Foto

11.45 Brífing Košického samosprávneho kraja - projekt výstavby atletickej haly

Košice, Úradu KSK, Zrkadlová sála, Námestie Maratónu mieru 1

Text, Zvuk

12.00 Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Informácia o bezpečnostných a prevenčných opatreniach, ktoré boli doteraz prijaté pri organizovaní verejných športových podujatí a o
návrhu bezpečnostných a prevenčných opatrení, ktoré sa navrhujú v tejto súvislosti prijať.

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 33, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

12.30 Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Bratislava, NR SR, rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1

12.30 Mandátový a imunitný výbor NR SR

Bratislava, NR SR, rokovacia miestnosť Zimná záhrada - pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1

https://monitora.sk/
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12.30 Brífing Kresťanskodemokratického hnutia - rovnaká šanca pre všetky regióny

Téma: Slovensko nie je iba Bratislava a oligarchovia nesmú riadiť politiku. Súčasťou bude výzva vláde SR na zmenu strategického
zákona a predstavenie návrhu jeho novelizácie.

Prešov, KDH, pred sídlom, Hlavná č. 80 (v prípade nepriaznivého počasia v kancelárii KDH, 2. poschodie)

13.00 Výbor NR SR pre európske záležitosti

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 149, Námestie A. Dubčeka 1

13.00 Výsadba spomienkovej lipy pre obete pandémie Covid-19

Celoslovenský projekt budovania Živých pietnych miest na pamiatku viac ako 15.000 obetí.

Nové Zámky, Cintorín sv. Jozefa, Nitrianska cesta 133

13.30 Brífing BBSK - epidemická situácia, zaočkovanosť

Témy: aktuálna epidemická situácia v banskobystrickom okrese, zaočkovanosť, výjazdové očkovacie jednotky na sídliskách v Banskej
Bystrici

Banská Bystrica, pred mestským úradom, Československej armády 26

Text, Zvuk

14.00 49. schôdza Národnej rady SR - vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Richardovi Sulíkovi

Poslanci na schôdzi žiadajú prerokovať: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi
vlády SR Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva SR.

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

14.30 Podpísanie Memoranda medzi PSK a Slovenským paralympijským výborom

Podpísanie Memoranda medzi Prešovským samosprávnym krajom a Slovenským paralympijským výborom. Podpisuje Predseda PSK
Milan Majerský a vedúci odboru školstva Ján Furman a za SPV predseda Ján Riapoš, generálny sekretár Samuel Roško a manažér
procesného riadenia Branislav Valovič.

Prešov, Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139

Text, Zvuk, Foto

16.00 Prednáška trojnásobného držiteľa Pulitzerovej ceny Matta Apuzza

Téma: Cez reálne hrozby ku skutočným správam

Bratislava, UK, aula, Šafárikovo námestie 6

Text

16.00 TK Štátneho divadla Košice - premiéra opery Werther + prvá skúška

17.00 h - prvá hlavná skúška

Košice, ŠDKE, historická budova

Text, Video, Foto

16.00 Vernisáž fotografií Martina Baláža Osamelosť v meste

Výstava zachytáva miesta a ľudí v Banskej Bystrici počas prvej a druhej vlny pandémie. Výstava potrvá do 18. novembra.

Banská Bystrica, Thurzov dom

https://monitora.sk/
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16.00 Otvorenie stálej expozície múzea

Sabinov, Kultúrno-informačné centrum, Námestie slobody 62

18.00 Diskusia strany SaS - vzťah cirkví k LGBTI komunite a partnerské spolužitie

Témy: prístup cirkví k LGBTI komunite, možnosti zavedenia inštitútu partnerského spolužitia pre páry rovnakého pohlavia

Bratislava, Liberálny dom, Priemyselná 8

19.30 Kurz manželskej túžby - premiéra filmu

Bratislava, Eurovea, Cinea city, sála 7

20.00 Online diskusia iniciatívy Veda pomáha - Covid-19

Téma: Lekári a zdravotníci počas pandémie. Hosťami budú traja zástupcovia lekárov a zdravotníkov a traja psychológovia, ktorí sa
venujú zdravotníctvu, či syndrómu vyhorenia dlhodobo.

Viac informácií na facebook evente: https://www.facebook.com/events/270718584964747

Stream bude na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FS5jfMzPOJw

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt kh

Autor: KH
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Jubilant Vladimír Gombár si zahral aj proti Realu Madrid  
  25. 10. 2021, 20:02, Zdroj: vychod.sme.sk , Vydavateľ: Petit Press, Autor: Ján Jacoš, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 693.1 tis. GRP: 15,40 OTS: 0,15 AVE: 1796 Eur 

27. septembra oslávil životné jubileum, svoje šesťdesiate narodeniny, Vladimír Gombár.

Jubilant Vladimír Gombár (2 fotografie)

PREŠOV. Výborný futbalista, ktorý odohral za Tatran Prešov desať sezón, prišiel do metropoly Šariša zo Stropkova v lete 1980. Už ako
študent odohral za áčko Stropkova necelú sezónu a hneď bol najlepším strelcom mužstva.

Práve to bol jeho odrazový mostík do Tatrana Prešov. Bol oporou mužstva, ktoré si pod vedením trénera Štefana Nadzama vybojovalo
postup do prvej československej futbalovej ligy.

Vynikal húževnatosťou a dobrou streľbou, v Slovenskej národnej lige patril medzi najlepších strelcov Prešova. O svoje futbalové začiatky,
ale aj o práci trénera či úspechoch sa podelil v rozhovore pre týždenník My Prešovské noviny.

Súčasťou vášho života sa stalo pôsobenie vo futbale ako hráč aj tréner. Čím to bolo, že futbal si vás tak získal?

Vyrastal som v Stropkove, kde na ulici každý chlapec hral futbal. Už v škôlke som udieral loptou o stenu. Neskôr sme všetok voľný čas
venovali futbalu, hrali ho na lúke, školskom dvore, ulici. Futbal pre mňa znamenal radosť, túžbu dostať sa preč od domácich povinností.

Nie je tajomstvom, že ste rád trávili čas na štadióne.

Veľmi rád som tam chodil počas letných prázdnin vtedy, keď malo áčko tréningy dopoludnia i popoludní. Pamätám si trénera Zibriniho a
Andreja Kavku, sledoval som ich tréningy najmä s loptou. Robilo mi veľkú radosť podávať hráčom lopty a sem-tam kopať brankárom
(úsmev).

Ako sa vám darilo zosúladiť študijné a futbalové povinnosti?

Pre mňa to bolo čosi neuveriteľné. Menil som nielen futbalové prostredie, ale i školské. Stal som sa študentom štvrtého ročníka
Gymnázia na Konštantínovej ulici. Po maturite som začal študovať na Pedagogickej fakulte UPJŠ aprobácia telesná výchova –
občianska náuka. Zosúladiť štúdium a vrcholový šport nebolo jednoduché. V Prešove som absolvoval aj dvojfázové tréningy vďaka
individuálnemu študijnému plánu. Na fakulte som mal šťastie na ústretových pedagógov, ktorí sami boli vynikajúci športovci,
reprezentanti a vedeli pochopiť nás študentov – športovcov (úsmev).

((piano))

Na čo najradšej zo svojej hráčskej kariéry spomínate?

Mal som veľa nezabudnuteľných momentov a zážitkov. Čo mi utkvelo v pamäti? Premiérový zápas proti Slovanu Bratislava v roku 1980
sme vyhrali 3:1. Víťazstvo v Stredoeurópskom pohári v roku 1981. Prvé dva ligové góly brankárovi Dušanovi Keketimu, zápas sme
vyhrali 4:2. Zápas Prešov – Levice o postup do prvej československej ligy pred fantastickou diváckou kulisou, bol plný štadión, pod
vedením legendárneho trénera a výborného človeka Štefana Nadzama a jeho asistenta Jozefa Bubenka.

Ako si spomínate na svoje pôsobenie v rakúskom klube Austria Klagenfurt?

Prestúpil som tam v roku 1991 a darilo sa mi tam aj strelecky. V priateľskom zápase som si zahral aj proti Realu Madrid a mohol zažiť
spoločné večerné posedenie pri jazere Worthersee v spoločnosti hráčov ako Butrageno, Prosinečki, Hagi, Hiero, Luis Enrique.

Čo bolo kľúčové, že ste sa dali na trénerskú dráhu?

Po aktívnej futbalovej činnosti som chcel pokračovať v trénerskej práci. V mojom prípade sa to udialo veľmi rýchlo, nečakane. Veril som a
bol som presvedčený, že po mnohých rokoch s futbalom mám čo odovzdať mladším a že to budem vedieť vďaka získaným zručnostiam
a skúsenostiam. Začal som trénovať tam, kde som s futbalom začínal – v Tesle Stropkov. Nasledovali ďalšie kluby – Humenné, Tatran
Prešov, Spišská Nová Ves.

Aké bolo vaše trénerské krédo, na čo ste v tejto práci dávali dôraz?

Preferoval som tréningy hernou formou, dával som možnosť vyniknúť mladým talentom. V Stropkove to boli Ľ. Reiter, J. Šafranko, v
Humennom M. Čišovský, P. Piatka, P. Murinčák, v Spišskej Novej Vsi T. Čekovský, L. Stanislav. V Prešove som mal možnosť pokračovať
v práci s talentovanými odchovancami S. Šestákom, M. Jakubkom, M. Bubenkom, P. Hlinkom, M. Petrušom, M. Drobňákom.

Prešovský futbal sa dostal do zlého stavu. Čo je podľa vás toho príčinou?
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https://app.monitora.sk/article/617093636/2ff0e2b9208a8c070734?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzc4MTcxMzUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjE3MDkzNjM2LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.YQCqx1e8MARn3cpvGyg0llsHXaZ2FJrVAwc_nJ1Yhw4
https://vychod.sme.sk/c/22770785/jubilant-vladimir-gombar-si-zahral-aj-proti-realu-madrid.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 12

Situácia v Tatrane ma mrzí. Podľa môjho názoru v minulosti do prešovského futbalu síce prišli sponzori, ale aj funkcionári, ktorí neboli
lokálpatrioti a avizovali, že v klube neostane kameň na kameni. Ich prognózy sa naplnili – zabudlo sa na domácu liaheň a dobrú
spoluprácu s klubmi v regióne. Spomeniem Bardejov, Stropkov, Vranov, Spišská Nová Ves, Sabinov. Som presvedčený o tom, že ak by v
klube pracovali skúsení ľudia so vzťahom k Prešovu, ktorých tu máme dosť, situácia by bola úplne iná.

Z čoho máte v súčasnosti najväčšiu radosť?

Radosť mi robí moja rodina. Takmer päť rokov sa tešíme z vnučky, ktorá čoskoro bude mať súrodenca (úsmev). Vo voľnom čase
relaxujem v lese, zbieram huby, suším ich a potom rozdám priateľom a známym. Veľa času trávim na chate na Domaši. Kosím trávnik,
strihám živé ploty, polievam malé políčko so zeleninou, maľujem a opravujem čo treba.

Jubilant Vladimír Gombár (2 fotografie)

Autor: Ján Jacoš
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Sakk: Idénynyitó az extraligában  
  25. 10. 2021, 18:12, Zdroj: parameter.sk , Autor: Vince Lelkes, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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2021. October 25. - 18:12 | Sport

Az 1. és 2. forduló mérkőzéseivel kezdetét vette Szlovákia 2021/2022. évi legmagasabb szintű sakk-bajnoksága.

Archív felvételek

A dunaszerdahelyiek szombaton győzelmet könyvelhettek el Osuskéban, vasárnap azonban vereséget szenvedtek a bajnoki címre
esélyes modoriak otthonában.

EREDMÉNYEK:

ŠK Osuské–SK DUNASZERDAHELY 3:5

pontszerzők:

Jan Vykouk–Petényi Tamás 0,5:0,5

Jakub Pulgan–Bagi Máté 0,5:0,5

Sergej Berezjuk–Bokros Albert 0,5:0,5

Ján Plachetka–Czebe Attila 0,5:0,5

Martin Jablonický–Csonka Attila István 0,5:0,5

Marek Karas–Josha Sheng 0,5:0,5

Patrik Gasa–Vaclav Finěk 0:1

Martin Istona–Michal Konopka 0:1

ŠK Modra–ŠK Slovan Bratislava 4,5:3,5

Reinter Humenné–CVČ Mladosť VIX Žilina 1:7

TJ Slavia UPJŠ Košice–ŠKŠ Dubnica nad Váhom 4:4

ŠK Prakovce–ŠK Aquamarin Podhájska 6,5:1,5

Liptovská šachová škola–ŠK Čebovce 2,5:5,5

2. forduló

ŠK Modra–SK DUNASZERDAHELY 4,5:3,5

pontszerzők:

Peter Michalík–Petényi Tamás 0,5:0,5

Pier Luigi Basso–Bagi Máté 0,5:0,5

Hera Imre jn.–Bokros Albert 0,5:0,5

Igor Stohl–Czebe Attila 0,5:0,5

Milan Pacher–Csonka Attila István 0,5:0,5

Juraj Lipka–Joshua Sheng 0,5:0,5

Dušan Schwarz–Vaclav Finěk 0,5:0,5

Jozef Federič–Michal Konopka 1:0
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ŠK Osuské–ŠK Slovan Bratislava 6:2

Reinter Humenné–ŠKŠ Dubnica nad Váhom 2,5:5,5

TJ Slávia UPJŠ Košice–CVČ Mladosť VIX Žilina 3:5

ŠK Prakovce–ŠK Čebovce 6,5:1,5

Liptovská šachová škola–ŠK Aquamarin Podhájska 3,5:4,5

A bajnokság állása:

1. ŠK Prakovce 6 pont

2. CVČ Mladosť VIX Žilina 6

3. ŠK Modra 6

4. ŠKŠ Dubnica nad Váhom 4

5. ŠK Osuské 3

Autor: Vince Lelkes

https://monitora.sk/
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Ich inovácie môže využiť prax. Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021  
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Pondelok, 25.10.2021 08:00 redakcia

Správy pre študentov

Majú blízko k významnému kroku. Majú blízko k tomu, aby sa ich inovatívne myšlienky premenili na konkurencieschopný podnikateľský
zámer. Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 spoznala svojich víťazov z radov vedeckovýskumných inštitúcií. Nové možnosti
má reprodukčná medicína, ochrana lesa môže byť aj bez chémie a na východe Slovenska je klaster, ktorý „fandí“ novému priemyslu.

Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj jej deviaty ročník je
tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov, aby sa svojím potenciálom stále viac pripomínali i komerčnému prostrediu.
Z predchádzajúcich ročníkov vzišlo spolu 21 víťazov. Tento rok k nim pribudli ďalší traja.

Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 bola udelená v troch kategóriách. Kategória – Inovácia – patrila biomedicíne. Vďaka
víťazovi - MikroRNA testu úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF proces – môže byť aj u
nás riešenie umelého oplodnenia posunuté o ďalší odborný krok vyššie. Inovácia vznikla na základe spolupráce Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne.

Ako uviedla Miroslava Rabajdová z vedeckého tímu UPJŠ: „Stále spoznávame, aké sú veľké intervaly a neprebádané oblasti umelej
inteligencie, ktorá sa dá využiť v biomedicíne.“ Nomináciu do súťaže zaslal Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach.

Pomyselne zelenou sa tento rok stala kategória – Inovátor/Inovátorka. Cenu získal kolektív pôvodcov Nosiča biologicky aktívneho
organizmu pre použitie v ochrane lesaz Národného lesníckeho centra, Lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica. Podľa slov
jedného z pôvodcov, Andreja Kuncu, je úžasné získať takéto ocenenie za svoju prácu. „Pracujeme na výskume ochrany lesa proti
škodlivému hmyzu alebo hubám, ktoré sa premnožujú v našich lesoch. Keďže je trend znižovať používanie pesticídov, tak sme sa
zamerali na výskum biologických prípravkov a materiálov.“ Pôvodcovia tejto inovácie v procese ochrany a komercializácie už niekoľko
rokov spolupracujú s Centrom transferu technológií pri CVTI SR, ktoré aj zaslalo nomináciu do súťaže. Vďaka správnemu prístupu k veci
v procese transferu technológií má táto inovácia veľký potenciál byť komerčne úspešnou a pomáhať k zdravším lesom nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí.

Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), ktorého iniciátorom vrátane prípravy podkladov celého
projektu je Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (TIP UPJŠ) sa stal víťazom kategórie – Počin
v oblasti transferu technológií. Cenu za TIP UPJŠ prišla prevziať Renáta Bačárová, ktorá vyzdvihla pôvodcu myšlienky počinu –
profesora Pavla Miškovského, riaditeľa TIP UPJŠ, ako aj dôležitosť tímovej práce, a to nielen na tomto projekte. „Vďaka podpornému
tímu, ktorý pracuje pri vedcoch sa podarilo vybudovať technologický inovačný park na našej univerzite, ktorý už teraz presahuje aj
hranice našej univerzity. Je to dôkaz, že ideme ďalej a snažíme sa spájať kolektívy, ktoré majú do transferu technológií čo povedať.“

Ocenenie prebehlo tradične ako súčasť medzinárodného podujatia, konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY
TRANSFER 2021 (COINTT 2021). Témou aktuálneho ročníka najväčšej konferencie na Slovensku venovanej téme transferu technológií,
jednej z najvýznamnejších konferencií organizovaných CVTI SR, bolo „Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného
vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní.“

Viac informácií o podujatí COINTT nájdete na webovej stránke www.cointt.sk .

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

Meno:

Ochrana proti SPAMu. Koľko je 1+4?

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.

:: Prihlásenie a registrácia

Autor: (c) Tím Zones.sk – Najväčší študentstký portál – kontakt.zones.sk
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Encyklopédia pracovníkov Slobodného slovenského vysielača IX. časť  
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Heslá: Rapoš, Gabriel; Sára, Ladislav; Sarvaš, Andrej; Špaňhel, Rastislav; Štefánik, Ján.

+ + +

ŠTÍTNICKÝ, Ctibor, obč. menom Tibor DÖRNER – redaktor, hlásateľ, básnik (6. 9. 1922 Štítnik, okr. Rožňava – 12. 6. 2002 Bratislava).

Manželka ŠTÍTNICKÁ, Jarmila – redaktorka a autorka, spisovateľka (1924 – 1980), dcéra VRBICKÁ, Eva, rod. ŠTÍTNICKÁ – redaktorka.

Štúdium na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1942 – 1944) nedokončil, zúčastnil sa SNP, najprv ako člen partizánskej
skupiny Slávia v Gemeri, potom redaktor a hlásateľ Slobodného slovenského vysielača (1944) a od februára 1945 vo frontovom vysielači
v Košiciach, pracovník Československého rozhlasu v Bratislave (1945 –1949), neskôr Ministerstva informácií v Prahe (1949 – 1950).
Pôsobil ako tajomník Zväzu slovenských spisovateľov (1950 – 1957), ako zastupujúci riaditeľ (1959 – 1960) a riaditeľ vydavateľstva
Slovenský spisovateľ (1963 – 1965), bol zástupca šéfredaktora Kultúrneho života (1960 – 1963). Vykonával funkciu riaditeľa Čs. filmu v
Bratislave (1966 – 1970), z tej bol odvolaný, politicky prenasledovaný, mal 20 rokov zakázanú publikačnú činnosť a pracoval v
Slovenskom knižnom veľkoobchode (1970 – 1989).

Debutoval zbierkou reflexívnej lyriky Presýpacie hodiny (1943), ďalšie zbierky boli poznamenané schematizmom (Červená šatka, 1946,
Pochod miliónov, 1949, Jarná pieseň družstevníka, 1950, Rodina, 1952, Na teba myslím, 1954, Chlieb a ruže, 1959), pre deti napísal dve
knižky veršov (Jarný karneval, 1960, Rozprávky na predaj, 1968), prekladal z maďarčiny (G. Illyés, E. Ady, I. Madách) a ruštiny (M.
Gorkij).

BIBLIOGRAFIA:

ŠTRELINGER, Peter: Presýpacie hodiny v tieňohre samoty: hovoríme so spisovateľom a prekladateľom Ctiborom Štítnickým. Literárny
týždenník – roč. 10, č. 42 (1997), s. 1 a 10;
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VRBICKÁ, Eva: Povedz mi, otec: pri príležitosti nedožitých osemdesiatych piatych narodenín básnika a prekladateľa Ctibora Štítnického.
Slovenské pohľady – roč. IV. + 123., č. 9 (2007), s. 96 – 100.

ŠUBA, Samuel – technický riaditeľ (3. 8. 1907 Pukanec – 7. 10. 1995).

Manželka ŠUBOVÁ, Rada – režisérka, herečka (1921 – 2009), dcéra MAKOVICKÁ, Hana, rod. ŠUBOVÁ – režisérka (1942).

Absolvoval Elektrotechnickú fakultu na Vysokom učení technickom v Brne (1933). Aj keď sa stal prvým slovenským inžinierom
slaboprúdovej elektrotechniky, pol roka po skončení štúdia nemohol nájsť na Slovensku prácu. Zamestnal sa napokon v bratislavskej
pobočke Radiojournalu, kde zastával funkciu operátora vysielacej techniky (1934 – 1936), neskôr pracoval v ústredí Radiojournalu v
Prahe, kde sa stal vedúcim oddelenia zvukového záznamu. V roku 1938 ho preložili do Radiojournalu v Prešove, kde vykonával funkciu
technického správcu. Pred vypuknutím Slovenského národného povstania pripravoval a inštaloval rozhlasové štúdio v Banskej Bystrici s
technikom Samuelom Hruškovicom. Počas SNP pracoval ako technik Slobodného slovenského vysielača, zabezpečil odvysielanie
Proklamácie k slovenským vojakom, ktorú prečítal profesor Ladislav Sára 30. 8. 1944 a zaznamenal ju na želatínovú platňu.

Od apríla do júna 1945 pracoval na vysielači Slovenskej národnej rady v Košiciach. 1. 10. 1945 bol vymenovaný za technického riaditeľa
Slovenského rozhlasu, neskôr prešiel do Československého rozhlasu v Košiciach (1947 – 1954). Potom pôsobil ako odborný asistent na
Katedre elektrotechniky Banskej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach, neskôr pracoval ako inžinier I. stupňa a samostatný
odborný pracovník na Katedre fyziky VŠT a na Katedre experimentálnej fyziky UPJŠ v Košiciach. Od roku 1971 bol v dôchodku.

Publikoval odborné články o televíznej technike, bol autorom niekoľkých patentov, ku ktorým patril aj nový spôsob diferenciálneho
kľúčovania telegrafných vysielačov.

+ + +

ŠUMICHRAST, Michal – hlásateľ v Slobodnom slovenskom vysielači, podnikateľ (31. 3. 1921 Trenčín – 5. 9. 2007 Washington, USA).

Študoval na Vysokej škole hospodárskych vied v Bratislave, neskôr získal na univerzite v štáte Ohio v USA titul Doktor ekonomických
vied. Počas Slovenského národného povstania bol hlásateľom Slobodného slovenského vysielača. Po vojne pôsobil ako redaktor
časopisov Bojovník, Obrana a Borba.
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V roku 1950 emigroval, žil v Austrálii, neskôr sa usadil v USA, kde na univerzite v štáte Ohio pôsobil ako hosťujúci profesor.

Bol zakladateľom stavebných spoločností a majiteľom vydavateľstva zameraného na publikácie so stavebnou problematikou, pôsobil ako
riaditeľ firmy Regnus a zástupca banky Prvá Bostonská.

Napísal autobiografickú knihu ... alebo byť slobodný (1994).

Nositeľ medaily prezidenta Rudolfa Schustera (2003).

+ + +

Foto: Ján Lukášik / rozhlasaci.sk

TEREN, Ivan – režisér, šéfrežisér, autor, básnik (31. 8. 1921 Slatinka nad Bebravou, okr. Bánovce nad Bebravou – 15. 5. 2010
Bratislava).

Manželka TERENOVÁ, Mária – rozhlasová dramaturgička, dramatička, prekladateľka (1922 – 2016), dcéra TERENOVÁ, Marína –
dramaturgička (1954).

Absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1948).

Účastník Slovenského národného povstania, hlásateľ, redaktor a režisér Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici (1944),
pripravil napr. dramatizáciu poémy A. Bloka Dvanásť, zároveň redigoval partizánske noviny Mor Ho!

Pracoval ako literárny referent a vedúci slovesného odboru Československého rozhlasu v Košiciach (1945), potom bol herec, dramaturg
(1946 – 1952) a riaditeľ Slovenského národného divadla (1952 – 1955). Znovu pracoval v Československom rozhlase v Bratislave ako
šéfrežisér slovesno-umeleckej tvorby (1955 – 1962). V roku 1962 prešiel do Československej televízie v Bratislave, kde postupne pôsobil
až do odchodu do dôchodku (1982) ako šéf umeleckých programov, vedúci Televíznej filmovej tvorby a režisér.

Ako rozhlasový autor debutoval počas vysokoškolských štúdií dramatizáciou básnickej skladby Jána Poničana Divný Janko (1942). Ako
pracovník Československého rozhlasu režíroval chvíľky poézie, literárne pásma, rozhlasové hry a úpravy divadelných hier: P. O.
Hviezdoslav: Herodes a Herodias (1955), Vítězslav Nezval: Atlantída (1956), Nazim Hikmet: Prvý deň sviatočný (1956), F. G. Lorca:
Krvavá svadba (1956), V. Hugo: Hernani (1957), P. Karvaš: Meteor (1957), Vitězslav Nezval: Manon Lescaut (1958), Konstantin A.
Tretňov: Ľubov Jarová (1958), Ján Solovič: Polnoc bude o päť minút (1959), F. M. Dostojevskij Idiot (1960) a Hráč (1961).

Bol spoluautor folklórneho pásma Rok na dedine inscenovaného v Slovenskom národnom divadle (1948). V Slovenskej televízii režíroval
jednu z prvých inscenácií Ilúzia (1957), režíroval hraný dokumentárny triptych Teheránska konferencia 1943, Jaltská konferencia 1945,
Postupimská konferencia 1945 (1972 – 1973). Medzi jeho najvýznamnejšie televízne inscenácie patria Dom Bernardy Alby (1966),
Bankrot (1959), Objav v lese (1975), Ruže a sneh (1984), aj televízne filmy Prelom (1980), Čierny slnovrat (1984), Puto najsilnejšie
(1990). Režíroval aj televízny seriál Jedenáste prikázanie (1977). Bol o ňom nakrútený film Básnik spod Jelenskej skaly (1986).

Vydal básnickú zbierku s povstaleckou tematikou Rozstrieľané mesto (1946).

Za celoživotné dielo dostal filmovú cenu Igric (2007).

BIBLIOGRAFIA:

JURÍK, Ľuboš: O rozhlase, filme a televízii. Hosť dvanástej strany – zaslúžilý umelec Ivan Teren. Nové slovo – roč. 21, č. 28 (12. 7.
1979), s. 12;

GROŠ, Martin: O zážitkoch a emóciách z rokov mladosti : So zaslúžilým umelcom Ivanom Terenom, povstaleckým redaktorom a
televíznym režisérom. Večerník – roč. 31, č. 169 (29. 8. 1986), s. 6 – 7;

STADTRUCKER, Ivan: Ivanovi Terenovi pozdravenie. Literárny týždenník – roč. 9, č. 39 (1996), s. 2;

TEREN, Ivan: Slobodný vysielač: zo spomienok režiséra povstaleckého rozhlasu. Slovo. Politicko-spoločenský týždenník – roč. 1, č. 27
(1999), s. 13.

+ + +

Foto: Ján Lukášik / rozhlasaci.sk

TUBLOVÁ, Viktória, vyd. HAČKOVÁ – redaktorka ZAS-u a SSV, vedecká pracovníčka, prekladateľka (18. 9. 1922 Holíč, okr. Skalica -- 3.
7. 2005 Bratislava).
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Absolvovala Vysokú školu obchodnú (Ing.), po vojne École politique v Paríži, v sedemdesiatych rokoch ukončila štúdium
vedecko-technických informácií na Akadémii vied v Moskve, následne na Technische Universität v Münsteri.

V rokoch 1944 1–945 redaktorka Zpravodajskej agentúry Slovenska a Slobodného slovenského vysielača Banská Bystrica. Keďže
ovládala štyri svetové jazyky, odpočúvala zahraničné vysielania Moskvy, rádia Atlantis, Radio Paris, Vysielanie Slobodného Nemecka,
ktoré prepisovala, prekladala a pripravovala do vysielania. S Ivanom Terenom pripravovala vojenské spravodajstvo, ktoré aj hlásila. Po
ústupe Povstania bola so skupinou pracovníkov SSV v bunkri pod Jelenskou skalou, kde pripravovala správy do cyklostylovaných novín
Mor Ho!, ktoré pracovníci SSV roznášali po okolitých dedinách. Ako členka partizánskej skupiny majora Morozova, 5. otriadu veliteľa
Jána Balaďu, v januári 1945 odzbrojila a zajala hliadku piatich vojakov Wehrmachtu, za čo bola navrhnutá na vyznamenanie Pobjeda
nad Germanijej.

Po prechode na oslobodené územie pracovala ako sekretárka prezidenta Edvarda Beneša. Na pozvanie francúzskej vlády od novembra
1945 pôsobila v Paríži, odkiaľ posielala príspevky pre Slovenský rozhlas Hlási sa štipendistka. Smrekov Elán jej uverejnil Postrehy z
Francúzska.

Po štátnom prevrate v roku 1948 odsunutá z verejného života. Po uvoľnení pomerov bola vedúcou pracovníčkou SNR – štátnej
plánovacej komisie, neskôr pracovala v Slovenskej technickej knižnici, kde zaviedla medzinárodný systém medziknižničnej výpožičnej
služby.

Preložila viac ako 200 vedeckých statí, prevažne z nemeckého jazyka. Z francúzštiny preložila historické dielo Alberta Soboula
Francúzska revolúcia (1949).

Foto: Ján Lukášik / rozhlasaci.sk

VANDLÍK, Andrej – herec (22. 1. 1925 Bardejov – 17. 1. 1985 Martin).

Po absolvovaní štyroch tried reálneho gymnázia sa stal členom Slovenského ľudového divadla F. Devínskeho v Nitre (1941 – 1943),
potom Slovenského divadla v Prešove (1943 – 1944 a 1945 – 1946).

Počas Slovenského národného povstania bol spoluzakladateľ Frontového divadla a externý spolupracovník Slobodného slovenského
vysielača. Po ústupe do hôr bol v bunkri pod Jelenskou skalou; bol príslušník partizánskeho oddielu Petrov. Pri plnení úlohy spojky ho
zatklo gestapo a väznilo ho.

Po oslobodení bol krátko hercom Slovenského divadla v Prešove, potom Národného divadla v Košiciach (1946 – 1951), mládežníckeho
súboru Novej scény SND (1951 – 1953), Armádneho divadla v Martine (1953 – 1960), Divadla Petra Jilemnického v Žiline (1960 – 1963),
Divadla SNP v Martine (1963 – 1985).

Vynikol ako Dušan Havran v dráme Marína Havranová od Ivana Stodolu (1956), Satin v Gorkého hre Na dne a Andrej v Čechovových
Troch sestrách (obe 1967), Šimon v hre Ivana Bukovčana Sneh nad limbou (1974).

Účinkoval aj vo filmoch Havrania cesta, Slnko v sieti (1963) a v televíznych inscenáciách.

Nositeľ vyznamenania Za zásluhy o výstavbu (1968).

BIBLIOGRAFIA:

VŠ: Herec Frontového divadla. Týdeník Československé televize, r. 9, 1974, č. 35, s. 6.

VRABEC, Jozef – technik, riaditeľ (2. 3. 1909 Horná Lehota, okr. Brezno – 1. 2. 1987 Bratislava).

Syn VRABEC, Igor – majster zvuku v televízii (1949).

Absolvoval Vyššiu priemyselnú školu elektrotechnickú v Košiciach (1931).

V Radiojournale, Československom, resp. Slovenskom rozhlase pracoval v rokoch 1933 – 1959, v roku 1933 sa zapracovával ako 
technik v pražskom Radiojournale, potom bol technik v Radiojournale, resp. Slovenskom rozhlase v Bratislave (1934 – 1944). Pracoval v 
prenosoch i ako vysielací technik. V rokoch 1943 a 1944 zabezpečoval rozhlasové vysielanie z Martina. Zapojil sa do ilegálnej 
protifašistickej činnosti, spolupracoval s komunistickou i občianskou zložkou odboja. Počas Slovenského národného povstania viedol 
technickú prevádzku Slobodného slovenského vysielača (1944). Po ústupe do hôr bol príslušník partizánskej skupiny Jánošík, 
podriadenej 2. paradesantnej brigáde, po oslobodení vo februári 1945 tajomník Okresného národného výboru v Brezne, potom technik 
Vysielača Slovenskej národnej rady v Košiciach (1945). Po návrate do Bratislavy bol technický šéf Čs. rozhlasu (1945 – 1951), potom 
oblastný, resp. hlavný riaditeľ Čs. rozhlasu v Bratislave (1951 – 1952 a 1955 – 1959), zároveň bol námestník ústredného riaditeľa Čs. 
rozhlasu v Prahe (1952 – 1955) a predseda Slovenského výboru pre rozhlas a televíziu (1958 – 1959). V rokoch 1959 – 1970 bol
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oblastný riaditeľ Československej televízie na Slovensku, neskôr vedúci výstavby televízneho centra v Mlynskej doline (1970 – 1976).

V povojnovom období podstatne ovplyvnil technický rozvoj rozhlasu a bol jedným zo zakladateľov televízie v Prahe a v Bratislave.

Články o rozhlasovej a televíznej problematike publikoval v novinách a časopisoch Pravda, Práca, Smena, Večerník, Kultúrny život, Čs.
novinář a pod.

Bol vyznamenaný Radom SNP I. triedy (1947), štátnou cenou (1947 a 1948) Nositeľ Radu práce (1956), Radu republiky (1969).

BIBLIOGRAFIA

MAZANEC, Július: Odišiel nám nestor. Bojovník, r. 32 (1987), č. 7, s. 6.

Ďalšie články:

Autor: Ján Bábik
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Pridajte komentár

3 min. čítania

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) udeľovalo tento rok ceny za transfer technológií na Slovensku 2021. Ceny boli
odovzdané v rámci konferencie COINTT – Cooperation Inovation Technology Transfer na FIIT Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave.

Víťazom v kategórii „Inovácia Slovenska 2021“ sa stal biomedicínsky projekt „MikroRNA test úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF)
procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF proces“, ktorý nominoval Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) v Košiciach.

Prezentovaná inovatívna diagnosticko-prediktívna metóda vznikla na základe spolupráce Ústavu lekárskej a klinickej biochémie
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), start-upu SAFTRA BioMAI, Gynekologicko-pôrodníckej kliniky
LF UPJŠ v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP), Centra asistovanej reprodukcie Gyncare a.s. v Košiciach,
Katedry mikrobiológie a virológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Středoevropského
technologického institutu CEITEC na Masarykovej univerzite v Brne (MUNI). Medzinárodná sprolupráca vyústila do podania
medzinárodnej patentovej prihlášky PC/SK2021/050004: Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu.
TIP-UPJŠ spracoval celú registráciu týkajúcu sa duševného vlastníctva a patentu so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva
(WIPO).

Pracovníci Ústavu lekárskej a klinickej biochémie prispeli výraznou mierou pri tvorbe inovatívnej diagnosticko-prediktívnej metódy.
Docenti, vedeckí pracovníci a doktorandi pod vedením prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. sa takmer 4 roky aktívne podieľali na riešení
viacerých vedecko-výskumných projektov, pričom práve projekt VEGA 1/0620/19 pod vedením doc. RNDr. Miroslavy Rabajdovej PhD.
bol pre inováciu kľúčový.

„Vďaka tomuto projektu môže byť aj na Slovensku riešenie umelého oplodnenia posunuté o ďalší odborný krok vyššie,“ uviedla doc.
RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. z vedeckého tímu UPJŠ v Košiciach.

V súčasnosti na trhu nie je dostupný diagnostický test, ktorý by neinvazívne určil vhodnosť embrya pre IVF proces, pomocou profilovania
nekódujúcich RNA prítomných v kultivačnom médiu embrya, alebo predpovedal úspešnosť budúceho IVF procesu na základe prítomnosti
biomarkerov na báze miRNA v krvi pacientky využitím metódy Next-Generation Sequencing, či inej metódy na molekulovej úrovni.

Vývin diagnosticko-prognostického neinvazívneho testu kvality/vhodnosti embrya na báze nekódujúcich RNA, či už vo forme
sekvenovania, alebo inej metódy nielenže prispeje k zvýšeniu úspešnosti IVF procesu, ale bude aj ekonomickým benefitom pre
spoločnosť. Autori predkladanej inovácie veria, že v nasledujúcich rokoch budú pokračovať v aplikácii tejto technológie do praxe aj s
použitím prostriedkov aplikovaného vý skumu.

Cena za biomedicínsky projekt nebola pre UPJŠ v Košiciach jediná. Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) získal ocenenie v
kategórii „Počin v oblasti transferu technológií“ za projekt Košický klaster nového priemyslu – Casssovia New Industry Cluster (CNIC).
Ocenenie prevzala vedúca Centra transferu technológií TIP-UPJŠ, doc. JUDr. Renáta Bačárová. PhD., LL.M., ktorá bola aj jednou z
rečníčok v prezentačnom bloku Prezentácia vedeckých výsledkov a kompetencií – nová výzva pre centrá transferu technológií. Doc.
Bačárová ocenila pôvodcu myšlienky projektu CNIC prof. Pavla Miškovského, riaditeľa TIP-UPJŠ, ako aj dôležitosť tímovej spolupráce:
„Vďaka podpornému tímu, ktorý pracuje pri vedcoch sa podarilo vybudovať Technologický a inovačný park na našej univerzite, ktorý už
teraz presahuje hranice našej univerzity. Je to dôkaz, že ideme ďalej a snažíme sa spájať kolektívy, ktoré majú do transferu technológií
čo povedať.“

Hlavným cieľom projektu CNIC je vytvoriť nový priemysel v regióne východného Slovenska prostredníctvom úzkej spolupráce medzi
univerzitami, výskumnými inštitúciami a súkromným priemyslom so silnou podporou regionálnych samosprávnych orgánov. Dôraz sa
kladie na formovanie moderného prostredia pre vznik inovatívnych high-tech spoločností s presahom na celé Slovensko, vrátane
zahraničia s nadväznosťou na sociálne oblasti a starostlivosť o starnúcu populáciu. Projekt CNIC je zameraný na biomedicínsky výskum,
nové materiály, kvantové a informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.

tlačová správa

Autor: Zobraziť všetky články || tlačová správa | Zobraziť všetky články
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Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) udeľovalo tento rok ceny za transfer technológií na Slovensku 2021. Ceny boli
odovzdané v rámci konferencie COINTT – Cooperation Inovation Technology Transfer na FIIT Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave.

Víťazom v kategórii „Inovácia Slovenska 2021“ sa stal biomedicínsky projekt „MikroRNA test úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF)
procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF proces“, ktorý nominoval Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) v Košiciach.

Prezentovaná inovatívna diagnosticko-prediktívna metóda vznikla na základe spolupráce Ústavu lekárskej a klinickej biochémie
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), start-upu SAFTRA BioMAI, Gynekologicko-pôrodníckej kliniky
LF UPJŠ v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP), Centra asistovanej reprodukcie Gyncare a.s. v Košiciach,
Katedry mikrobiológie a virológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Středoevropského
technologického institutu CEITEC na Masarykovej univerzite v Brne (MUNI). Medzinárodná sprolupráca vyústila do podania
medzinárodnej patentovej prihlášky PC/SK2021/050004: Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu.
TIP-UPJŠ spracoval celú registráciu týkajúcu sa duševného vlastníctva a patentu so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva
(WIPO).

Pracovníci Ústavu lekárskej a klinickej biochémie prispeli výraznou mierou pri tvorbe inovatívnej diagnosticko-prediktívnej metódy.
Docenti, vedeckí pracovníci a doktorandi pod vedením prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. sa takmer 4 roky aktívne podieľali na riešení
viacerých vedecko-výskumných projektov, pričom práve projekt VEGA 1/0620/19 pod vedením doc. RNDr. Miroslavy Rabajdovej PhD.
bol pre inováciu kľúčový.

„Vďaka tomuto projektu môže byť aj na Slovensku riešenie umelého oplodnenia posunuté o ďalší odborný krok vyššie,“ uviedla doc.
RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. z vedeckého tímu UPJŠ v Košiciach.

V súčasnosti na trhu nie je dostupný diagnostický test, ktorý by neinvazívne určil vhodnosť embrya pre IVF proces, pomocou profilovania
nekódujúcich RNA prítomných v kultivačnom médiu embrya, alebo predpovedal úspešnosť budúceho IVF procesu na základe prítomnosti
biomarkerov na báze miRNA v krvi pacientky využitím metódy Next-Generation Sequencing, či inej metódy na molekulovej úrovni.

Vývin diagnosticko-prognostického neinvazívneho testu kvality/vhodnosti embrya na báze nekódujúcich RNA, či už vo forme
sekvenovania, alebo inej metódy nielenže prispeje k zvýšeniu úspešnosti IVF procesu, ale bude aj ekonomickým benefitom pre
spoločnosť. Autori predkladanej inovácie veria, že v nasledujúcich rokoch budú pokračovať v aplikácii tejto technológie do praxe aj s
použitím prostriedkov aplikovaného vý skumu.

Cena za biomedicínsky projekt nebola pre UPJŠ v Košiciach jediná. Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) získal ocenenie v
kategórii „Počin v oblasti transferu technológií“ za projekt Košický klaster nového priemyslu – Casssovia New Industry Cluster (CNIC).
Ocenenie prevzala vedúca Centra transferu technológií TIP-UPJŠ, doc. JUDr. Renáta Bačárová. PhD., LL.M., ktorá bola aj jednou z
rečníčok v prezentačnom bloku Prezentácia vedeckých výsledkov a kompetencií – nová výzva pre centrá transferu technológií. Doc.
Bačárová ocenila pôvodcu myšlienky projektu CNIC prof. Pavla Miškovského, riaditeľa TIP-UPJŠ, ako aj dôležitosť tímovej spolupráce:
„Vďaka podpornému tímu, ktorý pracuje pri vedcoch sa podarilo vybudovať Technologický a inovačný park na našej univerzite, ktorý už
teraz presahuje hranice našej univerzity. Je to dôkaz, že ideme ďalej a snažíme sa spájať kolektívy, ktoré majú do transferu technológií
čo povedať.“

Hlavným cieľom projektu CNIC je vytvoriť nový priemysel v regióne východného Slovenska prostredníctvom úzkej spolupráce medzi
univerzitami, výskumnými inštitúciami a súkromným priemyslom so silnou podporou regionálnych samosprávnych orgánov. Dôraz sa
kladie na formovanie moderného prostredia pre vznik inovatívnych high-tech spoločností s presahom na celé Slovensko, vrátane
zahraničia s nadväznosťou na sociálne oblasti a starostlivosť o starnúcu populáciu. Projekt CNIC je zameraný na biomedicínsky výskum,
nové materiály, kvantové a informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.
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Az 1. és 2. forduló mérkőzéseivel kezdetét vette Szlovákia 2021/2022. évi legmagasabb szintű sakk-bajnoksága.

Archív felvételek

A dunaszerdahelyiek szombaton győzelmet könyvelhettek el Osuskéban, vasárnap azonban vereséget szenvedtek a bajnoki címre
esélyes modoriak otthonában.

EREDMÉNYEK:

ŠK Osuské–SK DUNASZERDAHELY 3:5

pontszerzők:

Jan Vykouk–Petényi Tamás 0,5:0,5

Jakub Pulgan–Bagi Máté 0,5:0,5

Sergej Berezjuk–Bokros Albert 0,5:0,5

Ján Plachetka–Czebe Attila 0,5:0,5

Martin Jablonický–Csonka Attila István 0,5:0,5

Marek Karas–Josha Sheng 0,5:0,5

Patrik Gasa–Vaclav Finěk 0:1

Martin Istona–Michal Konopka 0:1

ŠK Modra–ŠK Slovan Bratislava 4,5:3,5

Reinter Humenné–CVČ Mladosť VIX Žilina 1:7

TJ Slavia UPJŠ Košice–ŠKŠ Dubnica nad Váhom 4:4

ŠK Prakovce–ŠK Aquamarin Podhájska 6,5:1,5

Liptovská šachová škola–ŠK Čebovce 2,5:5,5

2. forduló

ŠK Modra–SK DUNASZERDAHELY 4,5:3,5

pontszerzők:

Peter Michalík–Petényi Tamás 0,5:0,5

Pier Luigi Basso–Bagi Máté 0,5:0,5

Hera Imre jn.–Bokros Albert 0,5:0,5

Igor Stohl–Czebe Attila 0,5:0,5

Milan Pacher–Csonka Attila István 0,5:0,5

Juraj Lipka–Joshua Sheng 0,5:0,5

Dušan Schwarz–Vaclav Finěk 0,5:0,5

Jozef Federič–Michal Konopka 1:0
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ŠK Osuské–ŠK Slovan Bratislava 6:2

Reinter Humenné–ŠKŠ Dubnica nad Váhom 2,5:5,5

TJ Slávia UPJŠ Košice–CVČ Mladosť VIX Žilina 3:5

ŠK Prakovce–ŠK Čebovce 6,5:1,5

Liptovská šachová škola–ŠK Aquamarin Podhájska 3,5:4,5

A bajnokság állása:

1. ŠK Prakovce 6 pont

2. CVČ Mladosť VIX Žilina 6

3. ŠK Modra 6

4. ŠKŠ Dubnica nad Váhom 4

5. ŠK Osuské 3

Autor: Vince Lelkes
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Správy pre študentov

Majú blízko k významnému kroku. Majú blízko k tomu, aby sa ich inovatívne myšlienky premenili na konkurencieschopný podnikateľský
zámer. Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 spoznala svojich víťazov z radov vedeckovýskumných inštitúcií. Nové možnosti
má reprodukčná medicína, ochrana lesa môže byť aj bez chémie a na východe Slovenska je klaster, ktorý „fandí“ novému priemyslu.

Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj jej deviaty ročník je
tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov, aby sa svojím potenciálom stále viac pripomínali i komerčnému prostrediu.
Z predchádzajúcich ročníkov vzišlo spolu 21 víťazov. Tento rok k nim pribudli ďalší traja.

Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 bola udelená v troch kategóriách. Kategória – Inovácia – patrila biomedicíne. Vďaka
víťazovi - MikroRNA testu úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF proces – môže byť aj u
nás riešenie umelého oplodnenia posunuté o ďalší odborný krok vyššie. Inovácia vznikla na základe spolupráce Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne.

Ako uviedla Miroslava Rabajdová z vedeckého tímu UPJŠ: „Stále spoznávame, aké sú veľké intervaly a neprebádané oblasti umelej
inteligencie, ktorá sa dá využiť v biomedicíne.“ Nomináciu do súťaže zaslal Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach.

Pomyselne zelenou sa tento rok stala kategória – Inovátor/Inovátorka. Cenu získal kolektív pôvodcov Nosiča biologicky aktívneho
organizmu pre použitie v ochrane lesaz Národného lesníckeho centra, Lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica. Podľa slov
jedného z pôvodcov, Andreja Kuncu, je úžasné získať takéto ocenenie za svoju prácu. „Pracujeme na výskume ochrany lesa proti
škodlivému hmyzu alebo hubám, ktoré sa premnožujú v našich lesoch. Keďže je trend znižovať používanie pesticídov, tak sme sa
zamerali na výskum biologických prípravkov a materiálov.“ Pôvodcovia tejto inovácie v procese ochrany a komercializácie už niekoľko
rokov spolupracujú s Centrom transferu technológií pri CVTI SR, ktoré aj zaslalo nomináciu do súťaže. Vďaka správnemu prístupu k veci
v procese transferu technológií má táto inovácia veľký potenciál byť komerčne úspešnou a pomáhať k zdravším lesom nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí.

Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), ktorého iniciátorom vrátane prípravy podkladov celého
projektu je Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (TIP UPJŠ) sa stal víťazom kategórie – Počin v
oblasti transferu technológií. Cenu za TIP UPJŠ prišla prevziať Renáta Bačárová, ktorá vyzdvihla pôvodcu myšlienky počinu – profesora
Pavla Miškovského, riaditeľa TIP UPJŠ, ako aj dôležitosť tímovej práce, a to nielen na tomto projekte. „Vďaka podpornému tímu, ktorý
pracuje pri vedcoch sa podarilo vybudovať technologický inovačný park na našej univerzite, ktorý už teraz presahuje aj hranice našej
univerzity. Je to dôkaz, že ideme ďalej a snažíme sa spájať kolektívy, ktoré majú do transferu technológií čo povedať.“

Ocenenie prebehlo tradične ako súčasť medzinárodného podujatia, konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY
TRANSFER 2021 (COINTT 2021). Témou aktuálneho ročníka najväčšej konferencie na Slovensku venovanej téme transferu technológií,
jednej z najvýznamnejších konferencií organizovaných CVTI SR, bolo „Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného
vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní.“

Viac informácií o podujatí COINTT nájdete na webovej stránke www.cointt.sk .

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

Meno:

Ochrana proti SPAMu. Koľko je 1+4?

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.

:: Prihlásenie a registrácia

Autor: (c) Tím Zones.sk – Najväčší študentstký portál – kontakt.zones.sk

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/616706232/31b5b8074f44197785b2?topic_monitor=36659&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzc4MTcxMzYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjE2NzA2MjMyLCJ0aWQiOjM2NjU5fQ.4YM_J9UvA2iLNpWwlAlluVIOKlCy_ADRE-y4_1Uw8bk
https://www.zones.sk/magazin/1712/ich-inovacie-moze-vyuzit-prax-pozname-vitazov-sutaze-cena-za-transfer-technologii-na-slovensku-2021/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 27

Dve ceny za transfer technológií na Slovensku poputujú do Košíc  
  25. 10. 2021, 9:02, Zdroj: indexmag.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové slová: TIP UPJŠ, CNIC

Užívateľov za deň: 386 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 91 Eur 

Pridajte komentár

3 min. čítania

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) udeľovalo tento rok ceny za transfer technológií na Slovensku 2021. Ceny boli
odovzdané v rámci konferencie COINTT – Cooperation Inovation Technology Transfer na FIIT Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave.

Víťazom v kategórii „Inovácia Slovenska 2021“ sa stal biomedicínsky projekt „MikroRNA test úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF)
procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF proces“, ktorý nominoval Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) v Košiciach.

Prezentovaná inovatívna diagnosticko-prediktívna metóda vznikla na základe spolupráce Ústavu lekárskej a klinickej biochémie
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), start-upu SAFTRA BioMAI, Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF
UPJŠ v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP), Centra asistovanej reprodukcie Gyncare a.s. v Košiciach, Katedry
mikrobiológie a virológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Středoevropského technologického
institutu CEITEC na Masarykovej univerzite v Brne (MUNI). Medzinárodná sprolupráca vyústila do podania medzinárodnej patentovej
prihlášky PC/SK2021/050004: Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu. TIP-UPJŠ spracoval celú
registráciu týkajúcu sa duševného vlastníctva a patentu so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).

Pracovníci Ústavu lekárskej a klinickej biochémie prispeli výraznou mierou pri tvorbe inovatívnej diagnosticko-prediktívnej metódy.
Docenti, vedeckí pracovníci a doktorandi pod vedením prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. sa takmer 4 roky aktívne podieľali na riešení
viacerých vedecko-výskumných projektov, pričom práve projekt VEGA 1/0620/19 pod vedením doc. RNDr. Miroslavy Rabajdovej PhD.
bol pre inováciu kľúčový.

„Vďaka tomuto projektu môže byť aj na Slovensku riešenie umelého oplodnenia posunuté o ďalší odborný krok vyššie,“ uviedla doc.
RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. z vedeckého tímu UPJŠ v Košiciach.

V súčasnosti na trhu nie je dostupný diagnostický test, ktorý by neinvazívne určil vhodnosť embrya pre IVF proces, pomocou profilovania
nekódujúcich RNA prítomných v kultivačnom médiu embrya, alebo predpovedal úspešnosť budúceho IVF procesu na základe prítomnosti
biomarkerov na báze miRNA v krvi pacientky využitím metódy Next-Generation Sequencing, či inej metódy na molekulovej úrovni.

Vývin diagnosticko-prognostického neinvazívneho testu kvality/vhodnosti embrya na báze nekódujúcich RNA, či už vo forme
sekvenovania, alebo inej metódy nielenže prispeje k zvýšeniu úspešnosti IVF procesu, ale bude aj ekonomickým benefitom pre
spoločnosť. Autori predkladanej inovácie veria, že v nasledujúcich rokoch budú pokračovať v aplikácii tejto technológie do praxe aj s
použitím prostriedkov aplikovaného vý skumu.

Cena za biomedicínsky projekt nebola pre UPJŠ v Košiciach jediná. Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) získal ocenenie v
kategórii „Počin v oblasti transferu technológií“ za projekt Košický klaster nového priemyslu – Casssovia New Industry Cluster (CNIC).
Ocenenie prevzala vedúca Centra transferu technológií TIP-UPJŠ, doc. JUDr. Renáta Bačárová. PhD., LL.M., ktorá bola aj jednou z
rečníčok v prezentačnom bloku Prezentácia vedeckých výsledkov a kompetencií – nová výzva pre centrá transferu technológií. Doc.
Bačárová ocenila pôvodcu myšlienky projektu CNIC prof. Pavla Miškovského, riaditeľa TIP-UPJŠ, ako aj dôležitosť tímovej spolupráce:
„Vďaka podpornému tímu, ktorý pracuje pri vedcoch sa podarilo vybudovať Technologický a inovačný park na našej univerzite, ktorý už
teraz presahuje hranice našej univerzity. Je to dôkaz, že ideme ďalej a snažíme sa spájať kolektívy, ktoré majú do transferu technológií
čo povedať.“

Hlavným cieľom projektu CNIC je vytvoriť nový priemysel v regióne východného Slovenska prostredníctvom úzkej spolupráce medzi
univerzitami, výskumnými inštitúciami a súkromným priemyslom so silnou podporou regionálnych samosprávnych orgánov. Dôraz sa
kladie na formovanie moderného prostredia pre vznik inovatívnych high-tech spoločností s presahom na celé Slovensko, vrátane
zahraničia s nadväznosťou na sociálne oblasti a starostlivosť o starnúcu populáciu. Projekt CNIC je zameraný na biomedicínsky výskum,
nové materiály, kvantové a informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.
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