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Chcú pracovať, musia zvládnuť slovenčinu  
  3. 4. 2022, 19:40, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 136 363 GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 9927 Eur 

Ľubomír BAJANÍK, moderátor:

Kuchári, tanečníci, učitelia, ale aj zdravotné sestry či právnici, ktorí utiekli z Ukrajiny sa učia slovenčinu. Univerzity v Košiciach a Prešove
spustili kurzy pre 122 Ukrajincov a ďalší na ne čakajú. Lektorky ich vedú dobrovoľne.

Diana MURDZIKOVÁ, redaktorka:

Na kurz sa prihlásila aj Žana, ktorá utiekla s dcérou z Mykolajiva pri Odese. Teraz sa musí popasovať so slovenčinou. Vie, že bez
základov jazyka si u nás lepšiu prácu nenájde.

Žana, obyvateľka Mykolajiva, Ukrajina:

Som už zaregistrovaná, ale problém je slovenčina. Som už staršia, tak to bude ťažšie.

Diana MURDZIKOVÁ, redaktorka:

Jana je z Kyjeva a je v Prešove len týždeň, ale už navštevuje kurzy slovenčiny na Prešovskej univerzite spolu so synom Sašom.

Jana, obyvateľka Kyjeva, Ukrajina:

Poznať jazyk krajiny, kde sme, to je základná vec. Potrebujeme rozumieť. Ja si chcem hľadať prácu a syn musí začať chodiť do školy.

Stanislava SPÁČILOVÁ, lektorka, Prešovská univerzita:

Slovensko je základná forma, ale odkiaľ - zo Slovenska.

Diana MURDZIKOVÁ, redaktorka:

Kurzy vedú lektorky, ktoré už majú skúsenosti s výučbou cudzincov. Pre veľký záujem museli rozšíriť počet skupín. Pomôžu im aj
študenti v rámci praxe.

Stanislava SPÁČILOVÁ, lektorka, Prešovská univerzita:

Slovanov učiť je vždy ľahšie ako ne-Slovanov. Určite im veľmi ľahko pôjdu tie úvodné pozdravy a frázy.

Martina IVANOVÁ, lektorka, Prešovská univerzita:

Chceme tie kurzy orientovať určite tematicky vzhľadom na isté komunikačné situácie, v ktorých by mali byť tí ľudia kompetentní, čiže
schopnosť komunikovať v takých situáciách, ako je na úrade, v obchode, v škole, u lekára.

Diana MURDZIKOVÁ, redaktorka:

Kurzy sa začínajú v podvečer, aby ich Ukrajinci mohli navštevovať aj popri práci.

Jana, obyvateľka Kyjeva, Ukrajina:

Myslím si, že skôr sa naučím hovoriť a čítať a ťažšie mi pôjde písanie.

Diana MURDZIKOVÁ, redaktorka:

Intenzívne kurzy pre Ukrajincov sú už aj na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Diana Murdziková, RTVS.
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Svet okolo nás  
  1. 4. 2022, 14:47, Zdroj: Rádio Regina (východ), Stanica: Slovenské stanice, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 11 836 GRP: 0,26 OTS: 0,00 

[strojový prepis] …Svet okolo nás Ženy. Znamená. Že. Je to že. Nedostali peniaze že sa. Jeho. Že. Že. Ho a. Zníženiu na východnom
Slovensku. Leží každý niečím iným. No a my sa teraz spojíme so skupinou ukrajinských študentov, konkrétne s ich dnešnou lektorkou
docentkou Marianou Sedláková o. Z Filozofickej fakulty univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dobrý deň…
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MIRRI: Na humanitárnu pomoc Ukrajine sa presunú financie z grantov EHP  
  1. 4. 2022, 15:07, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava 1. apríla (TASR) – Na humanitárnu pomoc Ukrajine sa presunie 400.000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP). Informuje o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ďalšieho pol milióna eur má ísť na
aktivity Migračného úradu Ministerstva vnútra (MV) SR na zlepšenie podmienok žiadateľov o azyl. Z balíka sa má financovať napríklad
rekonštrukcia pobytového tábora v Opatovskej Novej Vsi.

Zdroje sa presunú z programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, ktorý spravuje MIRRI, a to vďaka reakcii donorských krajín
Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. "V spolupráci s prispievateľskými štátmi sme expresne rýchlo rozhodli o úpravách rozpočtov šiestich
projektov s ukrajinskými partnermi. To nám umožní presunúť 400.000 eur na humanitárnu pomoc. Zároveň donorské krajiny podporili
vznik úplne nového projektu pre Migračný úrad MV SR, ktorý bude mať dlhodobý pozitívny prínos pre azylový systém na Slovensku,"
povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

Ministerstvo investícií oslovilo slovenských aktérov, ktorí majú vo svojich projektoch ukrajinských partnerov, aby zvážili použitie časti
prostriedkov na humanitárnu pomoc. Ponuku prijali Ministerstvo vnútra SR, mesto Košice, Združenie miest a obcí Slovenska, Agentúra
na podporu regionálneho rozvoja Košice a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Balík 400.000 eur sa prerozdelí medzi
subjekty, ktorými sú Národná univerzita V. N. Karazina v Charkove, Mestská rada v Charkove, Užhorodská mestská rada, Zakarpatská
regionálna štátna správa, Katedra mestského rozvoja a architektúry Užhorod, Združenie ukrajinských miest v Kyjeve, Štátna hraničná
stráž Ukrajiny, Bezpečnostná služba Ukrajiny, Medzinárodné výskumné centrum pre zmierňovanie CBRN rizík, Regionálne centrum pre
analýzu rizík a Inštitút rozvoja karpatského regiónu.

V spolupráci s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom rozbieha MIRRI iniciatívu. "Vďaka nej sa pol milióna eur z grantov EHP a Nórska
využije na aktivity Migračného úradu Ministerstva vnútra SR," uviedli z odboru komunikácie MIRRI. Má ísť o zlepšenie podmienok
žiadateľov o azyl v azylových táboroch a zlepšenie služieb pre migrantov. "Osobitná pozornosť sa venuje ženám s deťmi najmä v
pobytovom tábore v Opatovskej Novej Vsi (okres Veľký Krtíš). Tento tábor má kapacitu približne 140 osôb a slúži prevažne ohrozeným
skupinám, pre ktoré by mal vzniknúť funkčnejší priestor. Počíta sa s rekonštrukčnými prácami, vďaka ktorým sa telocvičňa v tábore zmení
na multifunkčný priestor schopný slúžiť ako núdzové ubytovanie. Plánuje sa aj nákup výpočtovej techniky a podľa potreby ďalšej techniky
a materiálu," uzavrel odbor komunikácie.

sum tur

Autor: TUR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.cz/article/729520982/0cc8033449d3bc162de2?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTE2NjE0MzAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzI5NTIwOTgyLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.v5LP0xxFXWoDt82hCPMX9zhioGnx7lRZNq8cfbOpdnU


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

Aktualizovaný týždenný prehľad udalostí v SR na 14. týždeň  
  1. 4. 2022, 16:07, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

4. apríla - pondelok

08.00 Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach - online

4. apríla - pondelok

09.00 Flóra Bratislava 2022 a Jarné trhy

(7. - 10. apríla)

Bratislava, Incheba Expo, Viedenská cesta 3-7

4. apríla - pondelok

09.00 Workshop Ako ovplyvní energetickú bezpečnosť Slovenska konflikt na Ukrajine?

Organizuje Slovenský plynárenský a naftový zväz.

Aj online livestream na kanáli YouTube.

Bratislava, SPP Dunaj, kongresová sála, Mlynské nivy 44/c

4. apríla - pondelok

09.00 Podujatie MyMachine mini EXPO

Odhalenie prototypu vynálezu upratovacej motokáry z dielne študentov.

Trnava, SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1

4. apríla - pondelok

09.00 Začatie prác na opravách miestnych ciest a chodníkov

Martin, A. Stodolu 29, Záturčie

4. apríla - pondelok

10.00 TK generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa

Téma: Pôdohospodárska platobná agentúra posiela pozastavené platby

Bratislava, PPA, Hraničná 12

4. apríla - pondelok

10.00 TK poradcu predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduarda Buraša.

Téma: Aktuálna situácia na hraničných priechodoch s Ukrajinou, v Užhorode a Zakarpatsku. Pomoc vojnovým migrantom. Zmeny v
poskytovaní humanitárnej pomoci.

Košice, RO SSN, zasadačka, 1. poschodie, Szakkayho 1

4. apríla - pondelok

10.00 Program ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana

10.00 h - Návšteva prevádzky mlynu. Zúčastní sa poradkyňa ministra a predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová a
riaditeľ spoločnosti Levente Varga.

Kolárovo, Mlyn Kolárovo, a. s., Železničný rad 11, (https://goo.gl/maps/JrztXmpJRxvphHCJA)
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11.30 h - Návšteva pekárne. Zúčastní sa poradkyňa ministra a predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová a riaditeľka
spoločnosti Soňa Majthényiová.

Dunajská Streda, Danubia, a. s., Kračanská cesta 1186, (https://goo.gl/maps/3U29GZrAg8Zy5K228)

4. apríla - pondelok

10.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Prešov, Úrad PSK, veľká zasadačka, Námestie mieru 2

4. apríla - pondelok

13.00 Vzdelávací projekt Tatra do škôl

Žiaci SOŠ v Považskej Bystrici pracovali v rámci svojej praxe na skladaní „tatrovky“. Svoje dielo odovzdajú na posúdenie odborníkom.

Považské Podhradie, školské dielne

4. apríla - pondelok

13.00 TK za účasti ministra vnútra SR Romana Mikulca, ministra obrany SR Jaroslava Naďa a ministra zdravotníctva SR Vladimíra
Lengvarského.

Téma: Otvorenie Centra špecializovanej zdravotnej starostlivosti Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala, a. s.

Bratislava, nemocnica, 1. poschodie, Cintorínska 3A

4. apríla - pondelok

13.00 18. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR

Bratislava, ÚV SR, Námestie slobody 1

4. apríla - pondelok

14.00 Výsadba spomienkovej lipy pre obete ochorenia COVID-19

Nová Baňa, mestský cintorín

4. apríla - pondelok

17.00 Otvorenie výstavy Židovský kódex - temný príbeh histórie

80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch.

Sereď, Múzeum holokaustu, Kasárenská 54

4. apríla - pondelok

19.15 Týždeň slovenského filmu (4. - 10. apríla)

Bratislava, kino Lumiére, Špitálska 4

5. apríla - utorok

Roadshow Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska

Celoslovenské podujatie pre prevádzkovateľov ubytovacích a stravovacích zariadení na Slovensku.

Nitra, hotel Mikado

5. apríla - utorok

09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica

https://monitora.sk/
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Banská Bystrica, mestský úrad, veľká sieň, Československej armády 26

5. apríla - utorok

09.30 Pracovné stretnutie - obnova rodinných domov za účasti ministra ŽP Jána Budaja

Pracovné stretnutie na tému obnovy rodinných domov financovanú z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Hlavnou témou pracovného stretnutia bude výzva Obnov dom. Predstavitelia ministerstva vysvetlia podmienky výzvy, ktoré musia spĺňať
rodinné domy a ich vlastníci, ak chcú žiadať o finančnú podporu pri obnove domu, a ďalšie podrobnosti výzvy. Stretnutia sa zúčastní
minister životného prostredia Ján Budaj, štátni tajomníci MŽP SR Juraj Smatana a Michal Kiča, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry
životného prostredia Michal Maco

Bratislava, MŽP SR, mediálna miestnosť, Námestie Ľ. Štúra 1

5. apríla - utorok

09.45 TK predsedu SOPK Petra Mihóka

Pri príležitosti ustanovujúceho zhromaždenia delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Žilinskej regionálnej komory

Žilina, hotel Holiday Inn, Športová 2

5. apríla - utorok

10.00 Konferencia o obnove železničného spojenia a turizmu Poiplia

Lučenec, historická radnica, Sála Fénix, Ulica Dr. Herza 240/1

5. apríla - utorok

10.00 Veľtrh podnikateľských talentov

Celoslovenská stredoškolská súťaž študentských firiem.

Bratislava, centrum NIVY

5. apríla - utorok

10.30 Stretnutie pri príležitosti Svetového dňa pečene

Diskusia s odborníkmi na tému: Tuky a zlý životný štýl položia pečeň na kolená.

Bratislava, hotel Devín, Riečna 162

5. apríla - utorok

18.00 Odovzdávanie ocenení Dobrovoľník roka 2021

Organizuje národné dobrovoľnícke centrum – CARDO.

Bratislava, MZVEZ SR, Hlboká cesta 2

6. apríla - streda

10.00 Stretnutie zástupcov Slovenskej sporiteľne s médiami

Téma: Nahradí ľudí umelá inteligencia? Prvý holografická bankárka je tu.

Bratislava, SLSP, centrum Nivy, prízemie

6. apríla - streda

09.00 Odovzdávanie staveniska úseku Vážskej cyklotrasy a brífing

https://monitora.sk/
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Slávnostné a symbolické odovzdávanie staveniska na výstavbu ďalšieho úseku Vážskej cyklotrasy - Kotešová - Hričovská priehrada. Na
podujatí sa zúčastní predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Žilina, priehradný múr Hričovskej priehrady

6. apríla - streda

10.00 Online veľtrh pracovných príležitostí Deň kariéry

Organizuje Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC. Online prezentácie a rozhovory so zástupcami dvadsiatich zamestnávateľov
prostredníctvom livestreamu na FB profile Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

7. apríla - štvrtok

Roadshow Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska

Celoslovenské podujatie pre prevádzkovateľov ubytovacích a stravovacích zariadení na Slovensku.

Trenčín, hotel Elizabeth

7. apríla - štvrtok

10.00 Rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

Bratislava, SRo, Mýtna 1

7. apríla - štvrtok

13.00 Hlavné zhromaždenie Združenia sudcov Slovenska

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, hotel Patria

7. apríla - štvrtok

15.00 TK a vernisáž Spoza lesku vitrín

16.00 h - vernisáž

Výstava potrvá do 30. júna.

Nové Zámky, Múzeum Jána Thaina

7. apríla - štvrtok

17.00 Konferencia strany SaS - Debata o vodíku

Bratislava, Liberálny dom, Priemyselná 8

7. apríla - štvrtok

18.00 Dobročinná výstava Umením pre Ukrajinu

Výstava bude venovaná ukrajinským umelcom a výťažok z predaja diel a dobrovoľné vstupné bude venované organizácii Dobrý anjel,
konkrétne na odporu deťom z Ukrajiny.

Poprad, Art Lasak Gallery, Námestie sv. Egídia 94

8. apríla - piatok

Festival neprofesionálneho umenia TVOR•BA 3

(8. - 10. apríla)

Bratislava

8. apríla - piatok

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

https://monitora.sk/
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Bratislava, Úrad BSK, Sabinovská 16

8. apríla - piatok

09.30 Brífing o udržateľnej mobilite v Banskej Štiavnici

Brífing spojený s mapovacou prechádzkou pri príležitosti stretnutia vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra
Šuchu a slovenských ambasádorov Európskeho klimatického paktu.

10.30 h - mapovacia prechádzka "Pešo do múzea, pešo po Štiavnici"

Banská Štiavnica, Starý zámok, Starozámocká 11

8. apríla - piatok

14.00 Diskusia Akadémie divadelných tvorcov

V rámci prehliadky inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie 2020/21.

Téma: Kto moderuje a nastavuje vývoj a smerovanie divadelného života na Slovensku?

Význam celoslovenských projektov a ich organizačno-finančné pozadie.

Bratislava, SND, Modrý salón

8. apríla - piatok

17.00 Galavečer pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov

Organizuje ZŠ Ľudmily Podjavorinskej 1

Košice, historická radnica, Hlavná 59

8. apríla - piatok

18.00 Krížová cesta

Na Slovensku sú tento rok pripravené dve trasy. Prvá je zelená. Ide o trasu bl. Titusa Zemana, ktorá má dĺžku 33 kilometrov a prevýšenie
930 metrov. Druhá je červená. Zasvätená je sv. Donovi Boscovi a má dĺžku 42 kilometrov s prevýšením 1230 metrov.

18.00 h - svätá omša

Zborov, Kostol Svätej Margity Antiochijskej

9. apríla - sobota

10.00 Kongres strany Sloboda a Solidarita

Bystrá, hotel Partizán, Bystrá 108 - Tále

9. apríla - sobota

14.00 Podujatie S kultúrou cez hranice

V rámci projektu “Cezhraničný rozvoj v spolupráci obcí Győrasszonyfa a Horný Bar”.

Horný Bar, pri obecnom úrade

10. apríla - nedeľa

10.30 Detská tour Petra Sagana

Budmerice

10. apríla - nedeľa
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14.30 Podujatie (Ne) tradičná Kvetná nedeľa

Trebišov, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, M. R. Štefánika 257/65

lk lt

Autor: LT
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Aktualizovaný týždenný prehľad ekonomických udalostí v SR na 14. týždeň  
  1. 4. 2022, 16:38, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

4. apríla - pondelok

09.00 Workshop Ako ovplyvní energetickú bezpečnosť Slovenska konflikt na Ukrajine?

Organizuje Slovenský plynárenský a naftový zväz.

Aj online livestream na kanáli YouTube.

Bratislava, SPP Dunaj, kongresová sála, Mlynské nivy 44/c

4. apríla - pondelok

10.00 TK generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa

Téma: Pôdohospodárska platobná agentúra posiela pozastavené platby

Bratislava, PPA, Hraničná 12

4. apríla - pondelok

10.00 Program ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana

10.00 h - Návšteva prevádzky mlynu. Zúčastní sa poradkyňa ministra a predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová a
riaditeľ spoločnosti Levente Varga.

Kolárovo, Mlyn Kolárovo, a. s., Železničný rad 11, (https://goo.gl/maps/JrztXmpJRxvphHCJA)

11.30 h - Návšteva pekárne. Zúčastní sa poradkyňa ministra a predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová a riaditeľka
spoločnosti Soňa Majthényiová.

Dunajská Streda, Danubia, a. s., Kračanská cesta 1186, (https://goo.gl/maps/3U29GZrAg8Zy5K228)

4. apríla - pondelok

13.00 18. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR

Bratislava, ÚV SR, Námestie slobody 1

5. apríla - utorok

Roadshow Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska

Celoslovenské podujatie pre prevádzkovateľov ubytovacích a stravovacích zariadení na Slovensku.

Nitra, hotel Mikado

5. apríla - utorok

09.45 TK predsedu SOPK Petra Mihóka

Pri príležitosti ustanovujúceho zhromaždenia delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Žilinskej regionálnej komory

Žilina, hotel Holiday Inn, Športová 2

5. apríla - utorok

10.00 Konferencia o obnove železničného spojenia a turizmu Poiplia

Lučenec, historická radnica, Sála Fénix, Ulica Dr. Herza 240/1

5. apríla - utorok

10.00 Veľtrh podnikateľských talentov
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Celoslovenská stredoškolská súťaž študentských firiem.

Bratislava, centrum NIVY

6. apríla - streda

10.00 Stretnutie zástupcov Slovenskej sporiteľne s médiami

Téma: Nahradí ľudí umelá inteligencia? Prvý holografická bankárka je tu.

Bratislava, SLSP, centrum Nivy, prízemie

6. apríla - streda

10.00 Online veľtrh pracovných príležitostí Deň kariéry

Organizuje Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC. Online prezentácie a rozhovory so zástupcami dvadsiatich zamestnávateľov
prostredníctvom livestreamu na FB profile Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

6. apríla - streda

Informatívna správa ŠÚ SR o:

- o tržbách za vlastné výkony a tovare vo vnútornom obchode vo februári 2022

7. apríla - štvrtok

Roadshow Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska

Celoslovenské podujatie pre prevádzkovateľov ubytovacích a stravovacích zariadení na Slovensku.

Trenčín, hotel Elizabeth

7. apríla - štvrtok

17.00 Konferencia strany SaS - Debata o vodíku

Bratislava, Liberálny dom, Priemyselná 8

8. apríla - piatok

Akcie nie sú hlásené.

8. apríla - piatok

Informatívne správy ŠÚ SR o:

- podrobných údajoch zahraničného obchodu v januári 2022

- priemerných cenách pohonných látok v SR v 13. týždni 2022

- vývoji zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2022

9. apríla - sobota

Akcie nie sú hlásené.

10. apríla - nedeľa

Akcie nie sú hlásené.

lk

Autor: LT
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MIRRI: Na humanitárnu pomoc Ukrajine sa presunú financie z grantov EHP  
  1. 4. 2022, 15:25, Zdroj: teraz.sk , Vydavateľ: TERAZ MEDIA, a.s., Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 36 475 GRP: 0,81 OTS: 0,01 AVE: 978 Eur 

Ministerstvo investícií oslovilo slovenských aktérov, ktorí majú vo svojich projektoch ukrajinských partnerov, aby zvážili použitie časti
prostriedkov na humanitárnu pomoc.

Bratislava 1. apríla (TASR) – Na humanitárnu pomoc Ukrajine sa presunie 400.000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP). Informuje o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ďalšieho pol milióna eur má ísť na
aktivity Migračného úradu Ministerstva vnútra (MV) SR na zlepšenie podmienok žiadateľov o azyl. Z balíka sa má financovať napríklad
rekonštrukcia pobytového tábora v Opatovskej Novej Vsi.

Zdroje sa presunú z programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, ktorý spravuje MIRRI, a to vďaka reakcii donorských krajín
Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. "V spolupráci s prispievateľskými štátmi sme expresne rýchlo rozhodli o úpravách rozpočtov šiestich
projektov s ukrajinskými partnermi. To nám umožní presunúť 400.000 eur na humanitárnu pomoc. Zároveň donorské krajiny podporili
vznik úplne nového projektu pre Migračný úrad MV SR, ktorý bude mať dlhodobý pozitívny prínos pre azylový systém na Slovensku,"
povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

Ministerstvo investícií oslovilo slovenských aktérov, ktorí majú vo svojich projektoch ukrajinských partnerov, aby zvážili použitie časti
prostriedkov na humanitárnu pomoc. Ponuku prijali Ministerstvo vnútra SR, mesto Košice, Združenie miest a obcí Slovenska, Agentúra
na podporu regionálneho rozvoja Košice a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Balík 400.000 eur sa prerozdelí medzi
subjekty, ktorými sú Národná univerzita V. N. Karazina v Charkove, Mestská rada v Charkove, Užhorodská mestská rada, Zakarpatská
regionálna štátna správa, Katedra mestského rozvoja a architektúry Užhorod, Združenie ukrajinských miest v Kyjeve, Štátna hraničná
stráž Ukrajiny, Bezpečnostná služba Ukrajiny, Medzinárodné výskumné centrum pre zmierňovanie CBRN rizík, Regionálne centrum pre
analýzu rizík a Inštitút rozvoja karpatského regiónu.

V spolupráci s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom rozbieha MIRRI iniciatívu. "Vďaka nej sa pol milióna eur z grantov EHP a Nórska
využije na aktivity Migračného úradu Ministerstva vnútra SR," uviedli z odboru komunikácie MIRRI. Má ísť o zlepšenie podmienok
žiadateľov o azyl v azylových táboroch a zlepšenie služieb pre migrantov. "Osobitná pozornosť sa venuje ženám s deťmi najmä v
pobytovom tábore v Opatovskej Novej Vsi (okres Veľký Krtíš). Tento tábor má kapacitu približne 140 osôb a slúži prevažne ohrozeným
skupinám, pre ktoré by mal vzniknúť funkčnejší priestor. Počíta sa s rekonštrukčnými prácami, vďaka ktorým sa telocvičňa v tábore zmení
na multifunkčný priestor schopný slúžiť ako núdzové ubytovanie. Plánuje sa aj nákup výpočtovej techniky a podľa potreby ďalšej techniky
a materiálu," uzavrel odbor komunikácie.

Autor: TASR
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Na humanitarnu pomoc Ukrajine sa presunu financie z grantov EHP  
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Na humanitárnu pomoc Ukrajine sa presunú financie z grantov EHP

Pridajte názor Zdroj: TASR

dnes 15:16 - Na humanitárnu pomoc Ukrajine sa presunie 400.000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Na humanitárnu pomoc Ukrajine sa presunie 400.000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Informuje o tom
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ďalšieho pol milióna eur má ísť na aktivity Migračného úradu
Ministerstva vnútra (MV) SR na zlepšenie podmienok žiadateľov o azyl. Z balíka sa má financovať napríklad rekonštrukcia pobytového
tábora v Opatovskej Novej Vsi.

Zdroje sa presunú z programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, ktorý spravuje MIRRI, a to vďaka reakcii donorských krajín
Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. "V spolupráci s prispievateľskými štátmi sme expresne rýchlo rozhodli o úpravách rozpočtov šiestich
projektov s ukrajinskými partnermi. To nám umožní presunúť 400.000 eur na humanitárnu pomoc. Zároveň donorské krajiny podporili
vznik úplne nového projektu pre Migračný úrad MV SR, ktorý bude mať dlhodobý pozitívny prínos pre azylový systém na Slovensku,"
povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

Ministerstvo investícií oslovilo slovenských aktérov, ktorí majú vo svojich projektoch ukrajinských partnerov, aby zvážili použitie časti
prostriedkov na humanitárnu pomoc. Ponuku prijali Ministerstvo vnútra SR, mesto Košice, Združenie miest a obcí Slovenska, Agentúra
na podporu regionálneho rozvoja Košice a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Balík 400.000 eur sa prerozdelí medzi
subjekty, ktorými sú Národná univerzita V. N. Karazina v Charkove, Mestská rada v Charkove, Užhorodská mestská rada, Zakarpatská
regionálna štátna správa, Katedra mestského rozvoja a architektúry Užhorod, Združenie ukrajinských miest v Kyjeve, Štátna hraničná
stráž Ukrajiny, Bezpečnostná služba Ukrajiny, Medzinárodné výskumné centrum pre zmierňovanie CBRN rizík, Regionálne centrum pre
analýzu rizík a Inštitút rozvoja karpatského regiónu.

V spolupráci s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom rozbieha MIRRI iniciatívu. "Vďaka nej sa pol milióna eur z grantov EHP a Nórska
využije na aktivity Migračného úradu Ministerstva vnútra SR," uviedli z odboru komunikácie MIRRI. Má ísť o zlepšenie podmienok
žiadateľov o azyl v azylových táboroch a zlepšenie služieb pre migrantov. "Osobitná pozornosť sa venuje ženám s deťmi najmä v
pobytovom tábore v Opatovskej Novej Vsi (okres Veľký Krtíš). Tento tábor má kapacitu približne 140 osôb a slúži prevažne ohrozeným
skupinám, pre ktoré by mal vzniknúť funkčnejší priestor. Počíta sa s rekonštrukčnými prácami, vďaka ktorým sa telocvičňa v tábore zmení
na multifunkčný priestor schopný slúžiť ako núdzové ubytovanie. Plánuje sa aj nákup výpočtovej techniky a podľa potreby ďalšej techniky
a materiálu," uzavrel odbor komunikácie.

Autor: TASR
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Košické hokejové derby  
  2. 4. 2022, 1:30, Zdroj: kamdomesta.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 1 462 GRP: 0,03 OTS: 0,00 AVE: 296 Eur 

Kúpiť lístok

Buď aj Ty rival! Druhý ročník unikátneho hokejového zápasu TUKE vs UPJŠ môžeš zažiť aj TY! Okrem brutálneho hokejového zápasu
ponúkame všetkým divákom a fanúšikom univerzitných tímov taktiež množstvo súťaží o skvelé ceny. Každá vstupenka sa dá uplatniť ako
zľavový voucher na 5 € v sieti Sport House. Navyše, prvých 50 návštevníkov získa poukážku na menu u nášho partnera McDonald‘s a
môžeš získať aj zľavu na Laser Game! Okrem toho Ťa čaká skvelá zábava so zaujímavým sprievodným programom - predzápas
hokejových škôl či ALLSTAR súťaže. A ako čerešnička na záver - veľká AFTERPARTY v Jazze a Retre.

Tak volaj kamošov a kupujte lístky, lebo boj sa už začal!

Miesto konania

06. 04. 2022 Streda 18:30 Košice Crow Aréna

06. 04. 2022 Streda 18:30

https://monitora.sk/
https://app.monitora.cz/article/729530563/fb73718f181809640b71?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTE2NjE0MzEsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzI5NTMwNTYzLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.DPGkEmllzcTobZOJ-LqKXGmBblA13Lm6Mka1AKdVDbU
https://kamdomesta.sk/kosicke-hokejove-derby-1

	Chcú pracovať, musia zvládnuť slovenčinu   
	Chcú pracovať, musia zvládnuť slovenčinu   
	Svet okolo nás   
	MIRRI: Na humanitárnu pomoc Ukrajine sa presunú financie z grantov EHP   
	Aktualizovaný týždenný prehľad udalostí v SR na 14. týždeň   
	Aktualizovaný týždenný prehľad ekonomických udalostí v SR na 14. týždeň   
	MIRRI: Na humanitárnu pomoc Ukrajine sa presunú financie z grantov EHP   
	Na humanitarnu pomoc Ukrajine sa presunu financie z grantov EHP   
	Košické hokejové derby   


