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ESET Science Award laureates announced.

Scientists around the world are making the effort to answer the biggest challenges faced by humankind in the 21st century – and Slovak
science is a part of it.

This article is supported by the ESET Foundation, which awards the ESET Science Award to exceptional scientists every year.

The Slovak Spectator asked Slovak scientists about their research and how it can contribute to society. In this overview of the successes
of Slovak science, you will find the progress they made.

This overview of the successes of Slovak science will be regularly compiled. To stay up to date with what scientists in Slovakia or Slovak
scientists around the world are doing, subscribe to the Slovak Science newsletter, which will be sent to readers free of charge four times
a year.

Related article Related articleSlovak oncologist whose research is used all around the world Čítajte ESET Science Award laureates
announced

In October, the ESET Foundation announced the laureates of the ESET Science Award for the fourth time. The award is intended to
recognise exceptional individuals of Slovak science, and appraise them not only for their work, but also for their contribution to other
areas of life. This year's laureates were picked by an international committee chaired by Ada Yonath, Nobel Prize winner and biochemist.

The world renowned scientist also took part in a public lecture about how her research has brought answers to questions about the origin
of life.

In the Outstanding Scientist in Slovakia category, the committee chose oncologist Silvia Pastoreková from the Biomedical Research
Center of the Slovak Academy of Sciences. Her work is dedicated to researching how tumour cells react and adapt to unfavourable
conditions and gain aggressive characteristics.

In cooperation with her husband Jaromír Pastorek and Czech scientist Jan Závada, they discovered a protein called CA9 on the surface
of tumour cells not present on ordinary cells. The discovery proved to be a crucial contribution to cancer research.

Chemist Miroslav Almáši from the Faculty of Science of Pavol Jozef Šafárik University in Košice was chosen as the laureate of
Outstanding Scientist in Slovakia Under the Age of 35. He works with porous materials and their application in environmental issues such
as CO2 absorption, energy storage, and biomedicine, which then can be used to deliver drugs.

This year's the Outstanding Academic in Slovakia award laureate is geneticist Ľubomír Tomáška, who passes his knowledge to students
at the Faculty of Natural Sciences of Comenius University. His team, which includes both scientists and students, tries to identify the
communication mechanisms between individual parts of our cells.

Related article Related articleEdible packaging and hydrogen buses. What has Slovak science been up to? Čítajte Window into
prehistory

We still know relatively little about the beginning of the Eocene epoch in Europe 56 million years ago. However, a new discovery of an
unknown genus of gecko in Belgium might shed some light into the past.

The first author of the research published in the Royal Society Open Science journal was Slovak paleontologist Andrej Čerňanský, from
the Faculty of Natural Sciences at Comenius University in Bratislava.

Geckos live in tropical and subtropical areas. However, when it comes to climate, the locality in which the genus was found is currently at
the level of England. During the Eocene epoch, the climate was the warmest in the last 66 million years. In other words, there were no
polar ice caps, palm-trees grew in Antarctica, and the sea levels were much higher at the time.

This why the discovery of the new genus of gecko could be a real window into the ancient world. Reptiles, as cold-blooded animals, are
of great help in this regard.

Related article Related articleSlovak paleontologist names reptiles after important historical figures Čítajte People want to be attractive

There is no denying that being attractive comes with benefits. People know this and are willing to invest a lot of effort into beautifying
themselves, be it thanks to make-up, hairstyle, body hygiene, exercise, and other activities.
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Slovak scientists from Comenius University and the Slovak Academy of Sciences were part of a large international team that aimed to
find out to what extent people beautify themselves.

Putting effort into one's appearance is absolutely universal. As it turns out, only 0.003 percent of people do not care about their
appearance. The rest dedicate at least 10 minutes a day to being more attractive. On average, women spend four hours a day
beautifying themselves, closely followed by men who dedicate 3.6 hours.

Surprisingly, women above 80 years of age take care of their appearance a great deal. People more susceptible to diseases spend more
time putting effort into their attractiveness than healthy people.

Related article Related articlePavol Prokop: Minorities, conservatives, and the science of disgust Čítajte Teenagers have a hard time
discerning truth from lie

Teenagers have a problem distinguishing true from false information regarding health, psychologists from the Slovak Academy of
Sciences and Comenius University in Bratislava found in a recent research published in the Frontiers of Psychology journal.

Almost half of students believed true information about health. On the other hand, 41 percent considered health misinformation to be
equally truthful as scientific facts.

The research shows that it is important to teach young people media literacy and how to approach information regarding health, as well
as how analytical thinking works.

Related article Related articleTrue or false? Half of Slovakia's teenagers cannot tell Čítajte Overview of other research and development
activities in universities: Development of second Slovak human pluripotent stem cell line for modeling ALS; Comenius University; Ján
Strnádel. Research into human diseases depends on the availability of suitable cell models or so-called cell lines. Slovak scientists
managed to publish their second cell line, which will be used for modeling the Amyotrophic lateral sclerosis (physicist Stephen Hawking
was diagnosed with ALS) by researchers from all over the world. Both cell lines or cell models created so far were prepared by cell
reprogramming technology. Read more. Archaeologists unearthed a unique discovery from the Stone Age in Vráble; Slovak Academy of
Sciences. During an excavation of one of the largest Central European peasant settlements dating to around 5,000 BC in Vráble, the
Nitra Region, a team of researchers discovered more than thirty headless human skeletons, whose last moments of life could have been
extremely cruel. Read more. The prediction of the areas with increased indoor radon levels in Slovakia; Comenius University; lead
scientist Karol Holý. Radon is classified as a serious carcinogenic substance, and after smoking, radon exposure is the second most
important risk factor for lung cancer. The aim of the work is to present an effective method for determining the prediction of areas with
expected increased levels of radon. Read more. SAS scientist awarded for contribution in the field of toxicology; Slovak Academy of
Sciences. Helena Kanďárová from the Centre of Experimental Medicine won the prestigious EUROTOX Award Lecture for her
fundamental contribution in the field of validation and implementation of alternative methods, also called New Approach Methodologies,
which use innovative approaches without the need for animal testing. Read more. The effect of parallel physical activity and sweetened
beverages intake on metabolism and obesity onset; Comenius University; lead scientist Ján Klimas. The population of obese patients has
been significantly increasing in recent decades. There is a correlation with the increased intake of soft drinks. The research focuses on
observing the effect of current physical activity combined with an unhealthy diet. Read more. SAS scientists developed a new optical
method for measuring atmospheric aerosols; Slovak Academy of Sciences; lead scientist Miroslav Kocifaj. Until recently, optically
obtaining information about atmospheric aerosol at night had been very limited. Slovak scientists created a new experimentally and
economically simple method by which experts from all over the world can study atmospheric aerosol during day and night. Read more.
Research and development of the utility of autonomous UAVs in the fight against COVID-19; University of Žilina; lead scientist Martin
Bugaj. The project is focused on the creation of a system for transporting biological material between medical facilities and laboratories
for their evaluation using autonomous UAVs. The university is creating a system for the coordinated flights of a group of UAVs. Scientific
and Research Centre of Excellence SlovakION for Material and Interdisciplinary Research; Slovak University of Technology; lead
scientist Róbert Riedlmajer. An article in the SAS journal HPC-Focus presents the achievements made in solving the problems of solid
state physics and crystal chemistry, including the discovery of a new type of nanotube based on silver and fluorine. SAS scientists
developed an efficient high-capacity air purifier; Slovak Academy of Sciences. Scientists and virologists constructed a prototype of a
large-capacity air purifier that destroys viruses and bacteria with hot air. The device is suitable for both humans and animals, is not
harmful in any way, and can be used in enclosed spaces with a high concentration of people such as concert halls or schools. Read
more. Other Slovak science stories on Spectator.sk:

CANCER: Prostate cancer is one of the most common causes of death among men. There are tests to diagnose the disease, but they
have drawbacks, including a painful procedure. Meet the Slovak chemist who wants to help men avoid this.

ASTRONOMY: Space engineer Ján Baláž has worked on several important space missions, including Rosetta, which successfully landed
on a comet’s surface for the first time in history. For his work he recently received one of the highest astronautics awards.
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HUMAN BEHAVIOUR: In an interview, Slovak Scientist of the Year Pavol Prokop explains, among other things, what the science of
disgust can say about conservatives' acceptance of minorities.

PHILOSOPHY: From among 560 entries across various categories, a book by American philosopher and philosophy historian Jon
Stewart, was chosen as the winner in the philosophy category. In an interview Jon Stewart explains why his time in Slovakia has been the
high point of his professional career.

PARTICLES: Although the existence of the neutrino was postulated almost a century ago, and its existence confirmed 66 years ago,
there are still many underlying mysteries surrounding it. Meet the Slovak scientist who chases the particles that pass straight through you.

ANCIENT EGYPT: Is there anything more enigmatic than hidden chambers in pyramids? Slovaks could help find them using a method
based on gravity.

MATERIAL SCIENCE: In her research and dissertation, Anastasiia Stepura focuses on MXenes, two-dimensional inorganic
nanomaterials that have a wide range of potential applications in biomedicine, optics, batteries and supercapacitors. The Ukrainian
scientist also has a story to tell about how she coped with the war in her country.

LINGUISTICS: It is a common misconception among non-Slavic foreigners that Slovaks, Poles, Ukrainians, or Bulgarians, for instance,
can easily understand each other’s languages. Croatian linguist Siniša Habijanec, who has made Slovak his life's work, explains why that
is a misconception.

POLLUTION: Access to clean water is a growing 21st century problem. In her work at the Institute of Geotechnics, Ukrainian scientist
Inna Melnyk has the aim of creating new materials, study their structure and properties, and research their application in water
purification. The war in her home caught her off-guard, but she did all she could to help.

FOOD OF THE FUTURE: Ingredients: meat, packaging. Add both, bring to a boil. Slovak scientist Miroslava Kačániová from the Slovak
University of Agriculture in Nitra is developing edible packaging. It should not only be biodegradable, but sustain the longevity of the meat
as well.

HONEY: Scientists from the Institute of Molecular Biology of the Slovak Academy of Sciences have dedicated years to studying honey.
Although the delicious substance is mostly used as a sweetener, it has a lot more to offer.

HISTORY: A find in a Slovak cave rewrites the Late Palaeolithic history of the country. There may be more finds in other areas of
Slovakia as well just waiting to be discovered.

This article is supported by the ESET Foundation, which awards the ESET Science Award to exceptional scientists every year.

Autor: Matúš Beňo
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UPJŠ: Ak bude ochota rokovať a hľadať riešenie, univerzita výučbu nepreruší

Košice 31. októbra (TASR) - Pokiaľ bude ochota rokovať a hľadať riešenie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach nebude
prerušovať výučbu. V súvislosti s prípadným zatvorením či nezatvorením škôl po 17. novembri to pre TASR uviedla hovorkyňa univerzity
Laura Hoľanová. "Vedenie UPJŠ v Košiciach požaduje, aby sa rokovalo z úrovne Slovenskej rektorskej konferencie (SKR) a ministra
školstva o systémových opatreniach na zvrátenie prepadu financovania a navrátenie sa do ročného objemu pre rezort spred dvoch rokov,
ale aj so zohľadnením valorizácie i cien energií nad rámec situácie v roku 2020," uviedla. SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek
deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl. Rektori v druhej polovici októbra
skonštatovali len čiastočné splnenie svojich požiadaviek. SRK je naďalej pripravená na všetky formy protestu. sem siv pop

Autor: TASR
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UPJŠ: Ak bude ochota rokovať a hľadať riešenie, univerzita výučbu nepreruší

Košice 31. októbra (TASR) - Pokiaľ bude ochota rokovať a hľadať riešenie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach nebude
prerušovať výučbu. V súvislosti s prípadným zatvorením či nezatvorením škôl po 17. novembri to pre TASR uviedla hovorkyňa univerzity
Laura Hoľanová.

"Vedenie UPJŠ v Košiciach požaduje, aby sa rokovalo z úrovne Slovenskej rektorskej konferencie (SKR) a ministra školstva o
systémových opatreniach na zvrátenie prepadu financovania a navrátenie sa do ročného objemu pre rezort spred dvoch rokov, ale aj so
zohľadnením valorizácie i cien energií nad rámec situácie v roku 2020," uviedla.

SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých
škôl. Rektori v druhej polovici októbra skonštatovali len čiastočné splnenie svojich požiadaviek. SRK je naďalej pripravená na všetky
formy protestu.

sem siv pop

Autor: SEM
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Ak bude ochota rokovať a hľadať riešenie, UPJŠ výučbu nepreruší

Slovenskánrektorská konferencia trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický
stav financovania vysokých škôl.

Košice 31. októbra (TASR) - Pokiaľ bude ochota rokovať a hľadať riešenie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach nebude
prerušovať výučbu. V súvislosti s prípadným zatvorením či nezatvorením škôl po 17. novembri to pre TASR uviedla hovorkyňa univerzity
Laura Hoľanová.

"Vedenie UPJŠ v Košiciach požaduje, aby sa rokovalo z úrovne Slovenskej rektorskej konferencie (SKR) a ministra školstva o
systémových opatreniach na zvrátenie prepadu financovania a navrátenie sa do ročného objemu pre rezort spred dvoch rokov, ale aj so
zohľadnením valorizácie i cien energií nad rámec situácie v roku 2020," uviedla.

SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých
škôl. Rektori v druhej polovici októbra skonštatovali len čiastočné splnenie svojich požiadaviek. SRK je naďalej pripravená na všetky
formy protestu.

Autor: TASR
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Ak bude ochota rokovať a hľadať riešenie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nebude prerušovať výučbu. V súvislosti s
prípadným zatvorením či nezatvorením škôl po 17. novembri to uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/929754649/f32df6c21243591374db?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzExMTk3NTgsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTI5NzU0NjQ5LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.7h5fLI4il9Z7VPODkzH7sQ3XwVvHnf9_2VW-tgQSEB4
https://bleskovky.zoznam.sk/?h=a50b7aa457a8d57e5eb4cdfbc2b399dc6a3c76de


Monitora s. r. o. | monitora.sk 9

Preruší košická univerzita po 17. novembri výučbu? Chcú rokovať s ministrom  
  31. 10. 2022, 14:47, Zdroj: kosice.korzar.sme.sk , Vydavateľ: Petit Press, a.s., Autor: TASR, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ, vedenie UPJŠ OR vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Dosah: 52 860 GRP: 1,17 OTS: 0,01 AVE: 1122 Eur 

Vysoké školy majú viaceré požiadavky.

KOŠICE. Pokiaľ bude ochota rokovať a hľadať riešenie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach nebude prerušovať výučbu.

V súvislosti s prípadným zatvorením či nezatvorením škôl po 17. novembri to uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

"Vedenie UPJŠ v Košiciach požaduje, aby sa rokovalo z úrovne Slovenskej rektorskej konferencie (SKR) a ministra školstva o
systémových opatreniach na zvrátenie prepadu financovania, a navrátenie sa do ročného objemu pre rezort spred dvoch rokov, ale aj so
zohľadnením valorizácie i cien energií nad rámec situácie v roku 2020," uviedla.

SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých
škôl.

Rektori v druhej polovici októbra skonštatovali len čiastočné splnenie svojich požiadaviek.

SRK je naďalej pripravená na všetky formy protestu.

Autor: TASR
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Ak bude ochota rokovať a hľadať riešenie, UPJŠ výučbu nepreruší  
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Ak bude ochota rokovať a hľadať riešenie, UPJŠ výučbu nepreruší

136

Košice: Pokiaľ bude ochota rokovať a hľadať riešenie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach nebude prerušovať výučbu. V
súvislosti s prípadným zatvorením či nezatvorením škôl po 17. novembri to pre TASR uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.
„Vedenie UPJŠ v Košiciach požaduje, aby sa rokovalo z úrovne Slovenskej rektorskej konferencie (SKR) a ministra školstva o
systémových opatreniach na zvrátenie prepadu financovania a navrátenie sa do ročného objemu pre rezort spred dvoch rokov, ale aj so
zohľadnením valorizácie i cien energií nad rámec situácie v roku 2020,“ uviedla.

SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých
škôl. Rektori v druhej polovici októbra skonštatovali len čiastočné splnenie svojich požiadaviek. SRK je naďalej pripravená na všetky
formy protestu.

Zdroj: TASR, foto: www.upjs.sk, NN

Autor: no vo
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Infolumen  
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[strojový prepis] … strán, pričom prioritou by bolo dohodnúť sa na ďalšom fungovaní a poskytnutie pomoci ľuďom. Ak by sa však riešenia
nepodarilo nájsť, jednou z ciest by boli predčasné voľby, ozrejmila to Kollárová. Hovorkyňa Michaela Jurčo. Vám, pokiaľ bude ochota
rokovať a hľadať riešenie, univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nebude prerušovať výučbu v súvislosti s…
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Kusého inzerát aj nálepky. Za porušenie moratória hrozia pokuty  
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V Bratislave si našli nálepky na autách.

BRATISLAVA. Usmieva sa v bielej košeli a sľubuje zrozumiteľné parkovanie. Napriek tomu, že od polnoci zo stredy 26. októbra na
štvrtok začalo plynúť moratórium, v čerstvom vydaní Plus 7 dní s dátumom 27. októbra svietila inzercia s kandidátom na bratislavského
primátora Rudolfom Kusým.

Ľudia si týždenník s touto reklamou mohli kúpiť v priebehu moratória, cez voľby aj začiatkom ďalšieho týždňa.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokHlas a Smer sú podobne silné ako Smer pred štyrmi rokmi. Trendy sa nemenia (mapy) Čítajte

Kusého PR manažérka Zuzana Krištofovičová tvrdí, že je to v poriadku, pretože týždenník na webe píše, že vychádza v stredu. Dátum
vydania bol pritom štvrtkový.

"Týždenník Plus 7 dní vychádza každú stredu, čiže 26. 10. Moratórium porušené nebolo," odpísala Krištofovičová.

Nie je to jediné podozrenie z porušenia moratória. V Bratislavskej časti Podunajské Biskupice napríklad riešia prípad, keď niekto oblepil
autá nálepkami doterajšieho starostu Zoltána Péka.

Viacerí kandidáti hojne využívali aj facebook s tým, že za statusy si neplatili, takže formálne pravidlá neporušujú.

Podnety na porušenia zákona Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán bolo doručených viac ako 80 podnetov
týkajúcich sa porušenia volebného moratória. Najbližšie zasadnutie štátnej komisie je plánované na 10. 11. 2022. Ministerstvo kultúry
SR, ktoré rieši tlačené médiá, ku dnešnému dňu neeviduje žiadne podnety na porušenie volebného moratória. Rada pre mediálne služby,
ktorá rieši audiovizuálne médiá, neeviduje žiadny podnet týkajúci sa porušenia volebného moratória. Polícia v prípade možného
narušenia prípravy a priebehu spojených volieb, ako aj možnej volebnej korupcie prijala 231 podnetov, 60 trestných oznámení a v 25
prípadoch sa začalo trestné stíhanie. Dôležitý je predaj, nie tlač

Predvolebnú inzerciu v tlačených médiách posudzuje ministerstvo kultúry.

To tvrdí, že zatiaľ neeviduje žiadne podnety na porušenie volebného moratória.

"Na základe vyššie uvedeného sa ministerstvo kultúry v danom momente nevie relevantne vyjadriť k skutočnosti, či vo vami uvádzanom
prípade došlo k porušeniu volebného moratória, keďže k takémuto záveru by bolo možné dospieť iba v rámci rozhodnutia vydaného v
správnom konaní," odpísalo tlačové oddelenie ministerstva.

Pripomenulo, že za porušenie moratória hrozí vydavateľovi pokuta od tisíc do 10-tisíc eur. Rovnaká pokuta hrozí aj kandidátovi.

Tlačové oddelenie vydavateľa týždenníka News and Media holding sa k reklame na Kusého do uzávierky pre dovolenky nevyjadrilo.

Vo všeobecnosti platí, že ak by sa napríklad štvrtkové číslo denníka s predvolebnou inzerciou vytlačilo a distribuovalo v stredu večer 26.
októbra, tak to znamená, že inzercia je uverejnená vo štvrtok, a teda ide o porušenie moratória, tvrdí Tomáš Majerčák z Katedry
ústavného a správneho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

"To je akoby ste vytlačili predvolebné letáky o deň skôr a v noci hodinu pred začiatkom moratória ich hádzali ľuďom do schránok,"
povedal Majerčák.

Ďalšie podozrenia

Kuriózny prípad riešia v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. V noci pred voľbami tam niekto oblepil automobily nálepkami
doterajšieho starostu tejto časti Zoltána Péka, ktorý sa o post neúspešne uchádzal opäť.

Pék sa do uzávierky nevyjadril, postavila sa však zaňho ďalšia kandidátka z jeho tímu Jaroslava Račková, ktorá situáciu vysvetľovala vo
facebookovej skupine Podunajských Biskupíc.

"Náš tím vôbec nálepky nemal. Ide o antikampaň a bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa," píše Račková.

Nálepky s kandidátom Zoltánom Pékom na autách v Podunajských Biskupiciach. (zdroj: Roman Cuprik)

Ďalší prípad riešia v Bardejove. Jeden z kandidátov tam počas moratória využíval vozidlá taxislužby so svojou podobizňou. Ten istý
kandidát chodil aj do volebných miestností, kde nevolil, a zdravil tam občanov.
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"Posunuli sme to prostredníctvom okresného úradu polícii a tá koná," povedal pre miestnu televíziu BTV predseda volebnej komisie
Miroslav Bujda.

Na popoludňajšom zasadnutí komisie v Prešove zase informovala jeho predsedníčka o dvoch telefonických podnetoch na zaparkované
vozidlá s podobizňou kandidáta na primátora mesta Františka Oľhu pred základnými školami.

V prípade stojacich vozidiel s kampaňovým vizuálom podľa Štátnej volebnej komisie nejde o porušenie moratória. Zakázaný je však ich
presun.

Kampaňovanie na facebooku

Viacerí kandidáti využívali aj dieru v zákone, ktorá im umožňuje agitovať na facebooku. Stačí, že si svoj príspevok nezaplatia ako inzerciu
a môžu v ňom uverejniť predvolebný plagát.

"Platená politická reklama na sociálnych sieťach, ako aj sponzorované príspevky sa počas moratória nesmú zobrazovať. Bezplatné
statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú," vysvetľuje ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke.

Využil to aj Kusý. "Priatelia, už zajtra," napísal na svojom facebooku deň pred voľbami a text ilustroval svojou predvolebnou grafikou.

Šéf ĽSNS Marian Kotleba odsúdený za sympatie k neonacizmu zase v priebehu piatka propagoval viacerých svojich kandidátov v
rôznych regiónoch.

Marian Kotleba kampaňuje počas moratória na facebooku, no je to dovolené. (zdroj: Facebook/Marian Kotleba-reprofoto)

Šéfka Za ľudí Veronika Remišová zase v piatok večer zverejnila zoznam kandidátov na primátorov a poslancov nominovaných stranou.

Zákon síce nemyslí na všetky aspekty predvolebnej kampane, ale v praxi sa to ani nedá, tvrdí Majerčák.

"Ide o takú oblasť práva, ktorá sa nikdy nebude dať do detailov regulovať tak, ako by sme si to želali," povedal Majerčák.

Autor: Roman Cuprik

https://monitora.sk/
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Predajná včelárska výstava  
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Piatok 04.11.2022, 09:00

Iné termíny

Pozývame Vás na predajnú včelársku výstavu, ktorá sa uskutoční v dňoch 4.11. až 20.11.2022 denne v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Vystavovatelia poskytnú poradenskú činnosť a rôzne konzultácie, predaj medu a iných včelárskych výrobkov vrátane ochutnávok a
tvorivých dielní.

Cez víkend 12. a 13. novembra sa môžete zúčastniť prednášok pre laickú i odbornú verejnosť. Presný program bude známy neskôr.
Otváracie hodiny areálu (záhrada a skleníky) ostávajú platné ako doteraz, tzn. od 9:00 do 15:00 hod.

Víkendové prednášky:

12.11.2022

10:00 hod. - Vladimíra Kňazovická - Pôvod a využitie včelích produktov 14:00 hod. - Robert Gregorek - Krajinárske opatrenia
inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov, čiastkové poznatky získané pri práci s
jednoduchými úľmi s rotujúcim plodiskom

13.11.2022

09:30 hod. - Jaroslav Pásler - Pomôcky pri chove matiek 14:00 hod. - Jaroslav Gasper - Úľová problematika: História a súčasnosť

Portál www.kamdomesta.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi.
Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné sa prihlásiť vopred.

Zdroj: upjs.sk
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Ak bude ochota rokovať a hľadať riešenie, UPJŠ výučbu nepreruší  
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Ak bude ochota rokovať a hľadať riešenie, UPJŠ výučbu nepreruší

SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých
škôl.

Košice 1. novembra (TASR) - Pokiaľ bude ochota rokovať a hľadať riešenie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach nebude
prerušovať výučbu. V súvislosti s prípadným zatvorením či nezatvorením škôl po 17. novembri to pre TASR uviedla hovorkyňa univerzity
Laura Hoľanová.

"Vedenie UPJŠ v Košiciach požaduje, aby sa rokovalo z úrovne Slovenskej rektorskej konferencie (SKR) a ministra školstva o
systémových opatreniach na zvrátenie prepadu financovania a navrátenie sa do ročného objemu pre rezort spred dvoch rokov, ale aj so
zohľadnením valorizácie i cien energií nad rámec situácie v roku 2020," uviedla.

SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých
škôl. Rektori v druhej polovici októbra skonštatovali len čiastočné splnenie svojich požiadaviek. SRK je naďalej pripravená na všetky
formy protestu.

Autor: TASR
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UPJŠ si nemôže dovoliť stratiť zahraničných študentov!  
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UPJŠ si nemôže dovoliť stratiť zahraničných študentov!

Podľa Igora Matoviča Slovensko dlhodobo trpí nedostatkom zdravotníkov. Preto prišiel spolu s ministerstvom zdravotníctva s návrhom
zvýšenia počtu medikov.

Zdroj: ZL

Podľa Igora Matoviča Slovensko dlhodobo trpí nedostatkom zdravotníkov. Preto prišiel spolu s ministerstvom zdravotníctva s návrhom
zvýšenia počtu medikov. Matovič plánuje zvýšiť počet medikov zo 700 na 1200 v ročníku už od nasledujúceho školského roka. „ Bude to
stáť dodatočné milióny eur ročne? Bude. A tak je to správne. Lebo na zdraví záleží,“ tvrdí šéf rezortu financií na sociálnej sieti. Redakcia
KOŠICE: DNES v tejto súvislosti oslovila dekana Lekárskej fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr.
Daniela Pella, PhD.

Na štyroch lekárskych fakultách sa vzdeláva ročne do 700 slovenských medikov v ročníku a približne 430 medikov v ročníku zo
zahraničia. Okrem toho fakulty tvrdia, že k nim vedia prijať dodatočných 100 medikov. Lekárske fakulty podľa ministra financií zároveň
tvrdia, že zahraničných študentov musia prijímať, lebo od nich získajú približne o 4-tisíc eur ročne viac na študenta, ako za slovenských
medikov od štátu. „ Považujem za znak absolútneho nerozumu nezaplatiť lekárskym fakultám spomenutý rozdiel a nezískať tak ročne
dodatočné stovky miest pre slovenských medikov, pri ktorých je veľká šanca, že aj na Slovensku zostanú,“ dodal Matovič.

Slovenská lekárska komora (SLK) sa k tomuto návrhu vyjadrila a uviedla, že takýto nárast slovenských študujúcich medikov v jednom
ročníku na niektorej zo štyroch lekárskych fakúlt môže viesť k výraznému zhoršeniu kvality výuky. SLK návrh považuje za neefektívny,
pretože podľa nich rieši iba jeden problém. „Aktuálne priestorové kapacity a personálne možnosti zo strany pedagógov lekárskych fakúlt
najmä vo vyšších, teda klinických ročníkoch, nemôžu absorbovať navýšenie počtu študentov bez rozsiahleho rozšírenia výukovej bázy,“
upozorňuje SLK. Takéto rozšírenie sa podľa komory nedá realizovať zo dňa na deň.

UPJŠ je schopná zvýšiť počet o 50, maximálne 80 medikov

„Isté voľné kapacity na prijatie nových študentov sme schopní vytvoriť, no pochopiteľne na zvýšený počet študentov musia byť naviazané
aj naše vyššie investície z našej strany a tie musia byť kryté nejakými zdrojmi. Za rozumné predstavujem navýšenie počtu študentov o
zhruba päťdesiat, maximálne osemdesiat, s ohľadom na naše kapacitné možnosti, ale aj z pohľadu udržania kvality výučby, aj kvality
našich absolventov,“ uviedol dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a dodal, že so zvýšeným počtom
medikov môže poklesnúť aj ich úspešnosť štúdia.

Viac: Zuzana Čaputová si v Nemecku prevzala Cenu slobody

Univerzitu limituje aj počet a veľkosť posluchární, prístrojové vybavenie pracovísk, ale aj množstvo a kvalita pedagógov. “Ak chceme byť
konkurencieschopní, potrebujeme tiež vytvoriť také platové podmienky, aby sme boli atraktívni pre kvalitných učiteľov, vrátane
zahraničných. Taktiež budeme musieť investovať do rozšírenia nášho Centra simulátorovej a virtuálnej reality, ktoré nám výdatne
pomáha pri teoretickej a praktickej výučbe od minulého roka,“ uviedol dekan. „Realita je taká, že výučbu slovenských študentov prijatých
navyše oproti nami plánovaným počtom v predošlých rokoch financujeme z príjmov za výučbu všeobecného a zubného lekárstva v
anglickom jazyku a naše opakované rokovania s predstaviteľmi rezortu zdravotníctva a školstva nepriniesli očakávaný výsledok,“ uvádza
dekan lekárskej fakulty.

Pri prijatí nových študentov bol podľa dekana príspevok iba časovo obmedzený a nepokrýva ich celé štúdium, ktoré je na lekárskej
fakulte šesťročné. Preto zvýšenie slovenských študentov nepredstavuje automatické zníženie počtu zahraničných študentov.

Dekan zároveň upozorňuje, že na lekársku fakultu neprijímajú zahraničných študentov na úkor tých slovenských. Slovenskí aj zahraniční
študenti tvoria podľa Daniela Pellu jeden celok a spolu posúvajú univerzitu na vyššie priečky v rankingoch. Ak by univerzita zahraničných
študentov a učiteľov neprijímala, skončila by pravdepodobne na chvoste rebríčka európskych univerzít. „Takisto nie je treba zabudnúť
zdôrazniť, že nestačí iba produkovať nových absolventov medicíny, ale je nutné ich aj zastabilizovať, aby mladí lekári neodchádzali po
ukončenia štúdia pracovať do zahraničia,“ dodal na záver dekan lekárskej fakulty.

Zdroj: (SITA, su, dm; META/Igor Matovič; ZL)

Autor: Zuzana Lajčiaková
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