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Univerzitný EKO týždeň je ďalšou z aktivít na zabezpečenie zelenej udržateľnosti na UPJŠ v Košiciach

Pridajte komentár

3 min. čítania

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach chce byť lídrom nielen v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj v starostlivosti o
životné prostredie. Udržateľnosť životného prostredia a prijatie opatrení odďaľujúcich klimatické zmeny sú hlavnými témami globálnej
kampane Race to Zero, do ktorej sa UPJŠ zapojila.

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach sa oficiálne prihlásila k záväzku trvalo znižovať svoje uhlíkové stopy 9. augusta 2021 na základe
výzvy EAUC (The Environmental Association for Univeristies and Colleges) a OSN. Do kampane sa celosvetovo zapojilo už 708 miest,
24 regiónov, 2523 firiem a globálnych investorov a 624 vysokých škôl. Na pôde UPJŠ v Košiciach sa téme ekologického prístupu vo
výskume a vzdelávaní venuje 35 členná Rada Strategického zámeru „UPJŠ – Zelená univerzita“. Medzi prvé opatrenia, ktoré Rada
zaviedla pre študentov a zamestnancov univerzity, patria „Zelené benefity UPJŠ“. V rámci týchto benefitov sa na univerzite organizuje
systematický zber použitých batérií, použitého kuchynského oleja a nespotrebovaných liekov.

Prostredníctvom online databázy univerzita ponúka na darovanie vyradený nábytok a vyradené počítačové príslušenstvo primárne
základným a stredným školám či azylovým centrám. Tieto veci tak dostanú svoju druhú šancu, neskončia na skládke odpadu, ale
pomôžu tam, kde budú žiadané.

„Z môjho osobného pohľadu sú mimoriadne dôležité osveta a vzdelávanie. Určite každý z nás má svoje osobné skúsenosti, či už v
rodine, alebo vo svojom okolí, keď opakovane niekoho presviedča o potrebe zmeny správania sa k nášmu životnému prostrediu. Či to už
je cez separovaný zber v domácnostiach, na pracovisku, cez eko mobilitu, ekologické nákupy, viacnásobné šance pre veci a podobné
aktivity. Na to chceme klásť dôraz. V tejto súvislosti mi nedá nevyjadriť veľkú radosť a potešenie zo spontánneho a úprimného zapojenia
študentov, ktorí na základe našej výzvy veľmi aktívne deklarovali a reálne sa aj zapojili do procesu budovania nielen Zelenej UPJŠ, ale aj
celkovej lepšej zelenej klímy,“ uviedol kvestor UPJŠ v Košiciach a zároveň predseda Rady strategického zámeru „UPJŠ – Zelená
univerzita“, RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

V rámci EKO týždňa, ktorý sa začal 2. mája 2022, univerzita pripravila bohatý program. V univerzitnej kaviarni Minerva v areáli
Filozofickej fakulty UPJŠ budú od pondelka do stredy prebiehať v čase od 13. do 16. hodiny SWAP-y oblečenia, kníh a rastliniek. Vo
štvrtok 5. mája sa uskutoční dobrovoľnícky deň „Pomôž Botanickej záhrade“, v rámci ktorého študenti a zamestnanci UPJŠ zveľadia
areál záhrady. Počas celého týždňa sa študenti budú môcť zapojiť do ekologickej výzvy, ktorá bude ukončená vyhodnotením v piatok 6.
mája. Traja súťažiaci budú odmenený cenami z nového univerzitného merchu. Rada pre strategický zámer „UPJŠ – Zelená univerzita“
organizuje podujatie v spolupráci s vedením UPJŠ, Univerzitnou knižnicou a Botanickou záhradou.

UPJŠ v Košiciach začala so zelenými aktivitami ešte pred zapojením sa do kampane Race to Zero. V roku 2019 bola spustená skúšobná
prevádzka e-kolobežiek určených pre zamestnancov univerzity na presuny medzi univerzitnými areálmi. Vspolupráci so spoločnosťou
Antik boli vybudované vo vonkajších priestoroch univerzity nabíjacie miesta pre elektrické kolobežky a elektrické bicykle. UPJŠ sa
pravidelne zapája do podujatí podporujúcich eko mobilitu či smeruje svoje snahy na zintenzívnenie zberu separovaného odpadu.

tlačová správa
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Už po osemnásty krát bude Slovensko oslavovať Deň Európy ako členský štát Európskej únie.

Tohtoročné oslavy sa budú konať v tieni vojny, ktorú Európa už nikdy nemala zažiť. Práve to bol po druhej svetovej vojne jeden z
hlavných cieľov vytvorenia spoločenstva európskych štátov, základu dnešnej Európskej únie. Po pandemickej pauze sa tento rok oslavy
uskutočnia opäť naživo, a to v malom predstihu už 6. mája v Košiciach.

Deň Európy oslavujeme každoročne 9. mája na počesť Schumanovej deklarácie v roku 1950. V tomto slávnom prejave navrhol
francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. Návrh prišiel v čase, keď sa
európsky kontinent ešte stále vyrovnával s dôsledkami druhej svetovej vojny. Spoločná produkcia dôležitých komodít mala byť zárukou,
že akákoľvek ďalšia vojna v Európe bude nielen nemysliteľná, ale aj hmotne nemožná. Pôvodné spoločenstvo šiestich štátov sa
postupne rozrástlo a pretransformovalo na dnešnú Európsku úniu, ktorá má 27 členov. Jedným z nich je od 1. mája 2004 aj Slovensko.

Spoločné záujmy nám zachraňujú životy

„Európska únia je unikátny mierový a demokratický projekt, ktorý nemá vo svete obdobu. Súčasné dianie nám ukazuje, že mierový odkaz
je aktuálny aj po vyše 70 rokoch od Schumanovej myšlienky,“ hovorí Robert Sermek, vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na
Slovensku. „Tohtoročný Deň Európy nám má pripomenúť hodnoty Európskej únie, a zároveň pomôcť zamyslieť sa nad tým, akú Európu
chceme. Deviateho mája sa totiž zavŕši ročná diskusia európskych občanov o budúcej podobe Únie. Aj preto hlavný slogan tohtoročného
Dňa Európy v Košiciach znie: Tvoríme budúcnosť spoločne.“

Ivan Štefanec z Európskej ľudovej strany (EĽS), ktorá je najväčšou stranou v Európskom parlamente, dodáva: „Dovolím si povedať, že
dnes nám Európska únia zachraňuje životy, ochraňuje nás od vojny a zabezpečuje suverenitu Slovenskej republiky. Nechcem si ani
predstaviť, čo by sa dialo, ak by Slovensko nebolo v EÚ a NATO, Európska únia by neexistovala a dnešné členské štáty EÚ by sledovali
len svoje vlastné záujmy bez prepojenia trhov.“

Monika Beňová, ktorá zastupuje Slovensko v europarlamentnej Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov, považuje Deň
Európy za symbol osláv mieru, európskej identity a vzájomnej solidarity členských štátov EÚ: „Schumanova deklarácia stála na začiatku
úspešného príbehu súčasného unikátneho integračného modelu. V dnešných časoch neodôvodnenej ruskej agresie na Ukrajine nám
pripomína dôležitosť schopnosti nachádzať kompromisy a rozvíjať politickú, ekonomickú, ale aj bezpečnostnú spoluprácu medzi
európskymi národmi.“

Slovensko v spolku úspešných

Vstupom do EÚ sa Slovensko stalo súčasťou zoskupenia najúspešnejších krajín. Ako hovorí Vladimír Bilčík z EĽS, členstvo nám
pomohlo zvýšiť životnú úroveň a umožnilo spolurozhodovať o spoločnom európskom priestore. Dnešní mladí 18-roční ľudia nezažili nič
iné ako členstvo v EÚ, ktorého výhody považujú za nemenné. Je však potrebné pripomínať si, že členstvo v EÚ nie je samozrejmosť.

Europoslanec Michal Wiezik z frakcie Obnovme Európu (RE) zasa zdôrazňuje, že výhody členstva v EÚ vidíme každodenne, aj keď ich
možno už ani nevnímame: „To, že nás Európska únia ťahá vpred, vidíme aj na konkrétnych príkladoch ochrany prírody. Pomohla nám
napríklad pri ochrane Tichej a Kôprovej doliny vo Vysokých Tatrách, či záchrane hlucháňa, prostredníctvom konkrétnych záväzkov a
akcií sa usiluje o obnovu poškodených ekosystémov.“

den europy, pr, nepouzivat

Narodeninová oslava v predstihu

Oslavy Dňa Európy sa tento rok vracajú naživo a v novom formáte. Európska únia oslavuje narodeniny 9. mája, na Slovensku sa oslava
uskutoční už 6. mája. Pripravila ju Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, v
spolupráci s mestom Košice. Celodenný program sa presúva z tradičného miesta osláv Hlavnej ulice ku Kinu Úsmev. Programom bude
sprevádzať moderátor Jano Gordulič. Čo čaká návštevníkov košických osláv?

Napríklad návšteva Európskej dedinky, kde sa môžu nielen všeličo dozvedieť, ale aj vyhrať v súťažiach a kvízoch. Pripravená je diskusia
na tému Budúcnosti Európy, kde europoslanci Ivan Štefanec a Miriam Lexmann, štátny tajomník MZV SR Martin Klus a vedúci Katedry
politológie FF UPJŠ Gabriel Eštok budú diskutovať o tom, ako vojna na Ukrajine ovplyvní našu európsku budúcnosť. V rámci Kávy s
Európskym parlamentom bude príležitosť osobne są stretnúť a porozprávať s poslancami Európskeho parlamentu aj ďalšími zaujímavými
hosťami Dňa Európy. Jedným z hlavných bodov programu bude koncert kapely Komajota, ktorý bude tento rok venovaný všetkým
dobrovoľníkom. Večer si hostia budú môcť tiež vychutnať zábavnú talkshow, v ktorej Jano Gordulič vyspovedá hostí z Európskeho
parlamentu nielen pracovne, ale aj osobne.
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PROGRAM DŇA EURÓPY

10:00 – 17:00 Európska dedinka

10:00 – 17:00 Káva s Európskym parlamentom

15:30 – 16:30 Diskusia Budúcnosť Európy: Ako nás ovplyvní vojna na Ukrajine s europoslancami Ivanom Štefancom, Miriam Lexmann,
štátnym tajomníkom Martinom Klusom a vedúcim Katedry politológie FF UPJŠ Gabrielom Eštokom

17:00 – 18:00 Koncert kapely Komajota venovaný dobrovoľníkom

18:30 – 20:00 premietanie filmu Utiecť v rámci festivalu Lux Film Days

20:15 – 21:00 Talkshow s Janom Gorduličom a hosťami:

Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu

Martin Klus, štátny tajomník MZV SR

Stephen Clark, riaditeľ pre Kancelárie EP v členských štátoch

Zuzana Hozlárová, delegátka za Slovensko na Konferencii o budúcnosti Európy

Autor: OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah) || OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah)
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Zdravím, milí poslucháči. Moje meno je Noro Meszároš a vítam vás pri počúvaní druhej epizódy podcastu OBEZITA JE CHOROBA. Je
určený pre Vás, ktorí sa zaujímate o svoje zdravie či zdravie svojich blízkych a hľadáte odpovede na otázky o obezite, čo je to vlastne za
diagnózu a ako postupovať pri jej liečbe a prečo by sa o tejto chorobe malo viac hovoriť. A keďže obezita patrí do rúk lekárov, je vám
určite jasné, že tu nie som sám. Je tu so mnou aj doktor Ivan Majerčák, ktorý sa už 25 rokov venuje liečbe obezity, pracuje v Centre pre
liečbu obezity Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a je prezidentom Ligy proti obezite. Vítam vás pán doktor! Ideme sa pustiť do druhej
epizódy?Kompletný prepis podcastu vo forme textu nájdete v tomto linku pod záložkou transkript podcastu:
https://www.podcastzdravie.sk/podcast/29/epizoda/1431SV22OB00002

Autor: Podcast Zdravie
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KOŠICE ONLINE, Dnes | 05:35

Nie je vylúčené, že podobné zmeny sa dotknú aj stredoškolákov.

Zvyšovaniu cien energií sa nevyhli ani východoslovenské univerzity. Niektoré vysokoškolské internáty preto čaká nárast poplatkov za
ubytovanie. Výnimkou nie sú ani Študentské domovy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, čo nám potvrdila jej
hovorkyňa Laura Hoľanová:

„Od septembra akademického roka 2022/2023 môžu študenti UPJŠ v Košiciach očakávať 10 až 15-percentné zvýšenie cien za
ubytovanie v študentských domovoch z dôvodu postupnej rekonštrukcie internátov a skvalitňovania ubytovania.“

Študenti aktuálne platia mesačne 47 až 50 eur v závislosti od typu izby. Zmena cenníka súvisí okrem nárastu cien energií aj s
rekonštrukciou internátu. Podobná situácia je aj na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach.

„ Rast cien sa dotkne aj študentov ubytovaných na Študentských domovoch UVLF v Košiciach na Ceste Pod Hradovou. Zatiaľ nie je
jasné, o koľko poplatky narastú,“ uviedla pre Rádio Košice hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Internát pripravuje sumár cien súčasných nákladov a na ich základe stanovia novú sumu. O zvyšovaní cien podľa riaditeľa Študentského
domova Mareka Dufalu intenzívne uvažuje aj Technická univerzita v Košiciach.

Prešovská univerzita podľa jej rektora Petra Kónyu už tento rok reagovala posunom cien nahor:

„Ak nebudeme k tomu prinútení zvýšením cien energií, ktoré sa dajú očakávať, tak univerzita nemá v záujme zvyšovať ceny ubytovného
na internáte.“

Zvyšovaniu cien energií sa nevyhli ani východoslovenské univerzity (Ilustračná fotografia) / TASR

Stredoškolské internáty

Na rozdiel od vysokoškolských študentských domov, 16 stredoškolských internátov v správe Košického samosprávneho kraja (KSK)
zatiaľ nezvažuje zmenu poplatkov.

„K zvyšovaniu poplatkov nedošlo ani v tomto školskom roku. Výšku poplatkov určuje všeobecné záväzné nariadenie. V prípade, ak by
malo dôjsť k zmene, podliehala by schváleniu v krajskom zastupiteľstve,“ reagovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.

Prešovská župa aktuálne čaká na výsledky rokovaní rezortov financií a školstva, ktoré sa majú dohodnúť na dotačnej sume pre
študentské domovy.

„Prešovský samosprávny kraj (PSK) svoje požiadavky na vykrytie zvýšených nákladov poslal na ministerstvo školstva už v marci tohto
roka,“ skonštatovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že z pohľadu kraja situáciu komplikuje fakt, že školy a ani internáty nie sú
medzi regulovanými subjektmi.

Autor: RÁDIO KOŠICE

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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