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Predbežný prehľad udalostí na piatok 4. marca  
  3. 3. 2022, 10:05, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúce vydania:

predpoludním: Ľ. Ivanková

popoludní: R. Turoňová

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

09.00 Mediálny deň Činohry ŠDKE - premiéra Harún a more príbehov

Téma: Premiéra novej rozprávkovej inscenácie Harún a more príbehov (v nedeľu 6. marca).

Od 10.00 h bude možné počas generálky vyhotovovať obrazové záznamy. K dispozícii budú herci činohry, riaditeľ činohry, či režisér
Gejza Dezorz.

Košice, Štátne divadlo Košice, Hlavná 58

09.00 Otvorenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Krompachy, Nemocnica Agel, budova gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

11.00 Brífing pacientskej organizácie Nie rakovine

Téma: 4. marec - Svetový deň proti rakovine krčka maternice.

Bratislava, Poliklinika, prízemie, Strečnianska 13, Petržalka

15.00 Výstava Krajina, ktorá nezabúda + beseda

Košice, UPJŠ, Filozofická fakulta

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt

Autor: KH

https://monitora.sk/
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Doplnený prehľad udalostí na piatok 4. marca  
  3. 3. 2022, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúce vydania:

predpoludním: Ľ. Ivanková

popoludní: R. Turoňová

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

09.00 Mediálny deň Činohry ŠDKE

Téma: Premiéra novej rozprávkovej inscenácie Harún a more príbehov (v nedeľu 6. marca).

Od 10.00 h bude možné počas generálky vyhotovovať obrazové záznamy. K dispozícii budú herci činohry, riaditeľ činohry, či režisér
Gejza Dezorz.

Košice, Štátne divadlo Košice, Hlavná 58

Video, Foto

09.00 Otvorenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia + TK a návšteva ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského.

Krompachy, Nemocnica Agel, budova gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Text, Zvuk

09.00 Brífing Ústredného krízového štábu

Téma: Aktuálna situácia na ukrajinsko-slovenských hraniciach a pomoc osobám z Ukrajiny, ktoré prichádzajú na územie SR z dôvodu
pretrvávajúceho vojenského konfliktu.

Bratislava, hotel Bôrik

Text, Zvuk

10.00 Podpísanie memoranda o spolupráci medzi TSK, TUAD a KBS

Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v
Trenčíne a Konferenciou biskupov Slovenska o organizovaní Národného stretnutia mládeže T22 v Trenčíne.

Trenčín, Úrad TSK, K dolnej stanici 20/A

Text, Zvuk, Foto

10.00 Otvorenie obnoveného predstaničného námestia pri ŽS

Otvorenie obnoveného predstaničného námestia pri hlavnej železničnej stanici.

Zvolen, ŽS

Text, Foto

11.00 Brífing pacientskej organizácie Nie rakovine

https://monitora.sk/
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Téma: 4. marec - Svetový deň proti rakovine krčka maternice.

Bratislava, Poliklinika, prízemie, Strečnianska 13, Petržalka

Text

11.00 Virtuálne stretnutie na tému Postavenie žien a ich uplatnenie na trhu práce

Prezentácia výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý robila agentúra InsightLab v novembri

2021 na Slovensku a v Českej republike.

Online na: https://bit.ly/3KejeMK

12.00 Návšteva ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského na hraničnom priechode Vyšné Nemecké + TK

12.00 h - 12.30 h očakávaný príchod ministra

13.00 h - Tlačová konferencia

Odhadovaný začiatok 13.00 h - 13.30 h

Vyšné Nemecké, hraničný priechod

Text

15.00 Výstava Krajina, ktorá nezabúda + beseda

Košice, UPJŠ, Filozofická fakulta

15.30 Podujatie Je nás počuť

Celoslovenský projekt slovenských knižníc, ktorý čítaním z kníh ukrajinských autorov vyjadruje podporu Ukrajine v jej boji za slobodu.

Bratislava, Miestna knižnica Petržalka, Prokofievova 5

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt kh

Autor: KH
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Prehľad udalostí na piatok 4. marca  
  4. 3. 2022, 7:50, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúce vydania:

predpoludním: Ľ. Ivanková

popoludní: R. Turoňová

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

09.00 Mediálny deň Činohry ŠDKE - premiéra Harún a more príbehov + generálka

Téma: Premiéra novej rozprávkovej inscenácie Harún a more príbehov (v nedeľu 6. marca).

Od 10.00 h bude možné počas generálky vyhotovovať obrazové záznamy. K dispozícii budú herci činohry, riaditeľ činohry, či režisér
Gejza Dezorz.

Košice, Štátne divadlo Košice, Hlavná 58

Video, Foto

09.00 Otvorenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia + TK ministra zdravotníctva V. Lengvarského

TK a návšteva ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského.

Krompachy, Nemocnica Agel, budova gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Text, Zvuk

09.00 Brífing Ústredného krízového štábu - situácia na hraniciach

Téma: Aktuálna situácia na ukrajinsko-slovenských hraniciach a pomoc osobám z Ukrajiny, ktoré prichádzajú na územie SR z dôvodu
pretrvávajúceho vojenského konfliktu.

Bratislava, hotel Bôrik

Text, Zvuk, Live

10.00 Podpísanie memoranda o spolupráci medzi TSK, TUAD a KBS

Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v
Trenčíne a Konferenciou biskupov Slovenska o organizovaní Národného stretnutia mládeže T22 v Trenčíne.

Trenčín, Úrad TSK, K dolnej stanici 20/A

Text, Zvuk, Foto

10.00 Otvorenie obnoveného predstaničného námestia pri ŽS

Otvorenie obnoveného predstaničného námestia pri hlavnej železničnej stanici.

Zvolen, ŽS

Text, Foto

https://monitora.sk/
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11.00 Brífing pacientskej organizácie Nie rakovine

Téma: 4. marec - Svetový deň proti rakovine krčka maternice

Bratislava, poliklinika, prízemie, Strečnianska 13

Text

11.00 Virtuálne stretnutie na tému Postavenie žien a ich uplatnenie na trhu práce

Prezentácia výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý robila agentúra InsightLab v novembri

2021 na Slovensku a v Českej republike.

Online na: https://bit.ly/3KejeMK

12.00 Návšteva ministra V. Lengvarského na hraničnom priechode Vyšné Nemecké + TK

Návšteva ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského na hraničnom priechode Vyšné Nemecké + TK

12.00 h - 12.30 h očakávaný príchod ministra

13.00 h - Tlačová konferencia

Odhadovaný začiatok 13.00 h - 13.30 h

Vyšné Nemecké, hraničný priechod

Text

15.00 Výstava Krajina, ktorá nezabúda + beseda

Košice, UPJŠ, Filozofická fakulta

15.30 Podujatie Je nás počuť

Celoslovenský projekt slovenských knižníc, ktorý čítaním z kníh ukrajinských autorov a autoriek vyjadruje podporu Ukrajine v jej boji za
slobodu.

Bratislava, Miestna knižnica Petržalka, Prokofievova 5

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt kh lk

Autor: LK
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Predbežný prehľad udalostí na pondelok 7. marca  
  4. 3. 2022, 9:32, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: I. Matejička

popoludní: D. Macková

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

Týždeň francúzskeho filmu Créme de la Créme (7. - 13. marca)

Ôsmy ročník festivalu Créme de la Créme privíta divákov v Bratislave a v ďalších kinách na Slovensku.

09.00 Mediálny deň v rámci prebiehajúceho cvičenia Saber Strike

Program:

do 09.00 h - príchod do priestoru vstupu Centra výcviku Lešť (miesto príchodu 48°23'39.3"N 19°14'39.0"E, google maps: 48.394218,
19.244258)

09.30 h - návšteva cvičiacich jednotiek počas výcviku – vedenie obranných činností

11.00 h - samostatný presun na letisko Boľkovce, okres Lučenec

do 14.00 h - príchod letisko Boľkovce

(miesto príchodu 48.33729°N 19.73375°E, google maps: 48.337304, 19.733692)

14.00 h - Návšteva jednotky bezpilotných prostriedkov US Army dislokovaných na letisku Boľkovce

10.00 Otvorenie nového Centra pre inovácie

Otvorenie centra Innovation Capability Center spoločnosti Takeda.

Bratislava, Pradiareň 1900, Svätoplukova 2B

13.00 TK pri príležitosti otvorenia polikliniky Bezručova

Téma: Koncept fungovania, výkony a priestory v novej poliklinike.

Bratislava, poliklinika, Bezručova 5

13.00 Predstavenie Interaktívnej periodickej tabuľky prvkov

Košice, Ústav chemických vied PF UPJŠ, 1. poschodie, Moyzesova 11

15.00 Otvorenie zmodernizovaných priestorov knižnice a detského kútika

Sabinov, Mestská knižnica Bohuša Nosáka Nezabudova

17.00 Webinár na tému "Mladý začínajúci chovateľ kôz"

Organizuje občianske združenie pri Zväze chovateľov oviec a kôz.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/703947982/c5bcb9630be9b42a709d?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDkyMjYwNjAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzAzOTQ3OTgyLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.7UiB2MH79TvSD8VT64cTrmI546v9PbiduXHSUs3TZII
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https://meet.google.com/nea-jsrb-eor

19.00 Uvedenie filmu režiséra Jána Svěráka Betlehémske sveto

Bratislava, Eurovea, Cinema City

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lk

Autor: LK
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Týždenný prehľad udalostí v SR na 10. týždeň  
  4. 3. 2022, 12:12, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

7. marca - pondelok

Týždeň francúzskeho filmu Créme de la Créme (7. - 13. marca)

Ôsmy ročník festivalu Créme de la Créme privíta divákov v Bratislave a v ďalších kinách na Slovensku.

7. marca - pondelok

09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Žilina

Žilina, mestský úrad, veľká zasadacia miestnosť

7. marca - pondelok

09.00 Mediálny deň v rámci prebiehajúceho cvičenia Saber Strike

Program:

do 09.00 h - Príchod do priestoru vstupu Centra výcviku Lešť (miesto príchodu 48°23'39.3"N 19°14'39.0"E, google maps: 48.394218,
19.244258)

09.30 h - Návšteva cvičiacich jednotiek počas výcviku – vedenie obranných činností

11.00 h - Samostatný presun na letisko Boľkovce, okres Lučenec

do 14.00 Príchod letisko Boľkovce

(miesto príchodu 48.33729°N 19.73375°E, google maps: 48.337304, 19.733692)

14.00 h - Návšteva jednotky bezpilotných prostriedkov US Army dislokovaných na letisku Boľkovce

7. marca - pondelok

10.00 Otvorenie nového Centra pre inovácie

Otvorenie centra Innovation Capability Center spoločnosti Takeda.

Bratislava, Pradiareň 1900, Svätoplukova 2B

7. marca - pondelok

13.00 TK pri príležitosti otvorenia polikliniky Bezručova

Téma: Koncept fungovania, výkony a priestory v novej poliklinike.

Bratislava, poliklinika, Bezručova 5

7. marca - pondelok

13.00 Predstavenie Interaktívnej periodickej tabuľky prvkov

Košice, Ústav chemických vied PF UPJŠ, 1. poschodie, Moyzesova 11

7. marca - pondelok

15.00 Otvorenie zmodernizovaných priestorov knižnice a detského kútika

Sabinov, Mestská knižnica Bohuša Nosáka Nezabudova

7. marca - pondelok

17.00 Webinár na tému "Mladý začínajúci chovateľ kôz"

https://monitora.sk/
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Organizuje občianske združenie pri Zväze chovateľov oviec a kôz.

https://meet.google.com/nea-jsrb-eor

7. marca - pondelok

19.00 Uvedenie filmu režiséra Jána Svěráka Betlehémske sveto

Bratislava, Eurovea, Cinema City

8. marca - utorok

09.00 Stretnutie s médiami pri príležitosti Svetového dňa obličiek

Okrem hlavného odborníka MZ SR pre nefrológiu Martina Demeša a ďalších lekárov bude na stretnutí k dispozícii aj pacientka, ktorá
dialýzu podstupuje už trinásty rok.

Bratislava, Korzo Cafe, Hviezdoslavovo námestie 3

8. marca - utorok

09.00 Domov pre Ukrajinu - zbierka vecí pre utečencov

Bratislava, Stará tržnica

8. marca - utorok

09.00 Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

prostredníctvom aplikácie Zoom

8. marca - utorok

10.00 Online diskusiu Euractiv Slovensko: Skončia automobilky na Slovensku?

Téma: Skončia automobilky na Slovensku? Príležitosti a riziká transformácie automobilového sektoru.

Registrácia na: https://bit.ly/3oYLV8k

8. marca - utorok

10.00 TK na tému "Pupočníková krv - o kvapku istejšia budúcnosť"

Informovať budú: molekulárna genetička Dominika Valent Raffajová a odborník na výskum kmeňových buniek Miroslav Kubeš.

Bratislava, Hub Hub, Mlynské nivy 5

8. marca - utorok

10.00 Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Bratislava, pri Ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, rokovacia miestnosť č. 71, Námestie A. Dubčeka 1

8. marca - utorok

10.00 Odovzdanie prvej etapy Tkanivového zariadenia NÚDCH

Tkanivové zariadenie Národného ústavu detských chorôb je pracovisko v rámci Oddelenia laboratórnej medicíny (OLM). Bude slúžiť
pacientom s onkologickými a inými vážnymi ochoreniami.

Bratislava, NÚDCH, OLM, 2. poschodie, blok E, Limbová 1

8. marca - utorok

11.00 Odovzdanie mestských nájomných bytov

https://monitora.sk/
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Levoča, Potočná 39 a Potočná 40

9. marca - streda

08.00 Stretnutie primátora Žiliny Petra Fiabáneho s médiami

Téma: Diskusia o aktuálnom dianí v meste

Žilina, radnica

9. marca - streda

09.00 Ústavnoprávny výbor NR SR

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1

9. marca - streda

10.00 5. zasadnutie Súdnej rady SR

Trenčín, Krajský súd, Námestie sv. Anny 28

9. marca - streda

10.00 TK organizátorov Medzinárodného filmového festivalu Febiofest a podujatia Visegrad Film Forum

Téma: MFF sa pripája k podpore Ukrajiny. Do svojho programu zaradí sekciu Ukrajina: v strede Európy.

Bratislava, kino Lumiére, Špitálska 4

9. marca - streda

10.00 TK Nemocnice Bory - predstavenie prvých tvárí nemocnice

Po TK bude nasledovať prehliadka stavby vrátane heliportu.

Na TK sa okrem lekárov a sestier zúčastnia: Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ nemocnice a Róbert Hill, medicínsky riaditeľ nemocnice

Bratislava, Bory Mall, kinosála I

9. marca - streda

13.00 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Bratislava, NR SR, areál Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“, zasadacia miestnosť výboru, 2. poschodie

9. marca - streda

16.00 Udeľovanie ocenení ministra pri príležitosti týždňa Žien v diplomacii

Ceny ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka.

Bratislava, MZVEZ SR, Palugyayov palác

10. marca - štvrtok

08.15 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Nitra

Nitra, mestský úrad, zasadačka, Štefánikova trieda 60

10. marca - štvrtok

09.00 Ústavnoprávny výbor NR SR

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1

https://monitora.sk/
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10. marca - štvrtok

09.30 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

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

10. marca - štvrtok

10.00 Stretnutie s tvorcami výstavy Tradícia netradične: Drevo

Dizajnér Ferdinand Chrenko a akademický sochár Václav Kautman.

Bratislava, galéria ÚĽUV, Obchodná 64

10. marca - štvrtok

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

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

10. marca - štvrtok

10.00 Brífing spoločnosti Rheinmetall - priemyselná spolupráca

Téma: Predstavenie programu spolupráce so slovenským priemyslom a plán výstavby výrobného závodu na obrnené vozidlá Lynx na
východnom Slovensku

Bratislava, hotel Sheraton

10. marca - štvrtok

11.00 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 147a, Námestie A. Dubčeka 1

10. marca - štvrtok

14.00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, areál Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“

10. marca - štvrtok

18.00 Odovzdávanie ocenení dobrovoľníkom Srdce na dlani

Organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Bratislava, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

11. marca - piatok

Akcie nie sú hlásené.

12. marca - sobota

08.30 Venerovský memoriál

Organizátorom podujatia sú Štátne lesy TANAP.

Ždiar, Monkova dolina, pred hotelom Magura

13. marca - nedeľa

Akcie nie sú hlásené.

lk
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Doplnený týždenný prehľad udalostí v SR na 10. týždeň  
  4. 3. 2022, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

7. marca - pondelok

Týždeň francúzskeho filmu Créme de la Créme (7. - 13. marca)

Ôsmy ročník festivalu Créme de la Créme privíta divákov v Bratislave a v ďalších kinách na Slovensku.

7. marca - pondelok

09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Žilina

Žilina, mestský úrad, veľká zasadacia miestnosť

7. marca - pondelok

09.00 Mediálny deň v rámci prebiehajúceho cvičenia Saber Strike

Program:

do 09.00 h - Príchod do priestoru vstupu Centra výcviku Lešť (miesto príchodu 48°23'39.3"N 19°14'39.0"E, google maps: 48.394218,
19.244258)

09.30 h - Návšteva cvičiacich jednotiek počas výcviku – vedenie obranných činností

11.00 h - Samostatný presun na letisko Boľkovce, okres Lučenec

do 14.00 Príchod letisko Boľkovce

(miesto príchodu 48.33729°N 19.73375°E, google maps: 48.337304, 19.733692)

14.00 h - Návšteva jednotky bezpilotných prostriedkov US Army dislokovaných na letisku Boľkovce

7. marca - pondelok

10.00 Otvorenie nového Centra pre inovácie

Otvorenie centra Innovation Capability Center spoločnosti Takeda.

Bratislava, Pradiareň 1900, Svätoplukova 2B

7. marca - pondelok

10.00 TK občianskeho združenia IPčko

Téma: Spustenie krízovej linky pomoci v ukrajinskom jazyku

Bratislava, IPčko, Na vŕšku 6

7. marca - pondelok

13.00 TK pri príležitosti otvorenia polikliniky Bezručova

Téma: Koncept fungovania, výkony a priestory v novej poliklinike.

Bratislava, poliklinika, Bezručova 5

7. marca - pondelok

13.00 Predstavenie Interaktívnej periodickej tabuľky prvkov

Košice, Ústav chemických vied PF UPJŠ, 1. poschodie, Moyzesova 11

7. marca - pondelok

https://monitora.sk/
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15.00 Otvorenie zmodernizovaných priestorov knižnice a detského kútika

Sabinov, Mestská knižnica Bohuša Nosáka Nezabudova

7. marca - pondelok

17.00 Webinár na tému "Mladý začínajúci chovateľ kôz"

Organizuje občianske združenie pri Zväze chovateľov oviec a kôz.

https://meet.google.com/nea-jsrb-eor

7. marca - pondelok

19.00 Uvedenie filmu režiséra Jána Svěráka Betlehémske sveto

Bratislava, Eurovea, Cinema City

8. marca - utorok

09.00 Stretnutie s médiami pri príležitosti Svetového dňa obličiek

Okrem hlavného odborníka MZ SR pre nefrológiu Martina Demeša a ďalších lekárov bude na stretnutí k dispozícii aj pacientka, ktorá
dialýzu podstupuje už trinásty rok.

Bratislava, Korzo Cafe, Hviezdoslavovo námestie 3

8. marca - utorok

09.00 Domov pre Ukrajinu - zbierka vecí pre utečencov

Bratislava, Stará tržnica

8. marca - utorok

09.00 Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

prostredníctvom aplikácie Zoom

8. marca - utorok

10.00 Online diskusiu Euractiv Slovensko: Skončia automobilky na Slovensku?

Téma: Skončia automobilky na Slovensku? Príležitosti a riziká transformácie automobilového sektoru.

Registrácia na: https://bit.ly/3oYLV8k

8. marca - utorok

10.00 TK na tému "Pupočníková krv - o kvapku istejšia budúcnosť"

Informovať budú: molekulárna genetička Dominika Valent Raffajová a odborník na výskum kmeňových buniek Miroslav Kubeš.

Bratislava, Hub Hub, Mlynské nivy 5

8. marca - utorok

10.00 Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Bratislava, pri Ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, rokovacia miestnosť č. 71, Námestie A. Dubčeka 1

8. marca - utorok

10.00 Odovzdanie prvej etapy Tkanivového zariadenia NÚDCH

https://monitora.sk/
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Tkanivové zariadenie Národného ústavu detských chorôb je pracovisko v rámci Oddelenia laboratórnej medicíny (OLM). Bude slúžiť
pacientom s onkologickými a inými vážnymi ochoreniami.

Bratislava, NÚDCH, OLM, 2. poschodie, blok E, Limbová 1

8. marca - utorok

11.00 Odovzdanie mestských nájomných bytov

Levoča, Potočná 39 a Potočná 40

9. marca - streda

08.00 Stretnutie primátora Žiliny Petra Fiabáneho s médiami

Téma: Diskusia o aktuálnom dianí v meste

Žilina, radnica

9. marca - streda

09.00 Ústavnoprávny výbor NR SR

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1

9. marca - streda

10.00 5. zasadnutie Súdnej rady SR

Trenčín, Krajský súd, Námestie sv. Anny 28

9. marca - streda

10.00 TK organizátorov Medzinárodného filmového festivalu Febiofest a podujatia Visegrad Film Forum

Téma: MFF sa pripája k podpore Ukrajiny. Do svojho programu zaradí sekciu Ukrajina: v strede Európy.

Bratislava, kino Lumiére, Špitálska 4

9. marca - streda

10.00 TK Nemocnice Bory - predstavenie prvých tvárí nemocnice

Po TK bude nasledovať prehliadka stavby vrátane heliportu.

Na TK sa okrem lekárov a sestier zúčastnia: Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ nemocnice a Róbert Hill, medicínsky riaditeľ nemocnice

Bratislava, Bory Mall, kinosála I

9. marca - streda

13.00 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Bratislava, NR SR, areál Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“, zasadacia miestnosť výboru, 2. poschodie

9. marca - streda

16.00 Udeľovanie ocenení ministra pri príležitosti týždňa Žien v diplomacii

Ceny ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka.

Bratislava, MZVEZ SR, Palugyayov palác

10. marca - štvrtok

08.15 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Nitra

https://monitora.sk/
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Nitra, mestský úrad, zasadačka, Štefánikova trieda 60

10. marca - štvrtok

09.00 Ústavnoprávny výbor NR SR

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1

10. marca - štvrtok

09.30 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

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

10. marca - štvrtok

10.00 Stretnutie s tvorcami výstavy Tradícia netradične: Drevo

Dizajnér Ferdinand Chrenko a akademický sochár Václav Kautman.

Bratislava, galéria ÚĽUV, Obchodná 64

10. marca - štvrtok

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

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

10. marca - štvrtok

10.00 Brífing spoločnosti Rheinmetall - priemyselná spolupráca

Téma: Predstavenie programu spolupráce so slovenským priemyslom a plán výstavby výrobného závodu na obrnené vozidlá Lynx na
východnom Slovensku

Bratislava, hotel Sheraton

10. marca - štvrtok

11.00 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 147a, Námestie A. Dubčeka 1

10. marca - štvrtok

14.00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, areál Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“

10. marca - štvrtok

18.00 Odovzdávanie ocenení dobrovoľníkom Srdce na dlani

Organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Bratislava, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

11. marca - piatok

Akcie nie sú hlásené.

12. marca - sobota

08.30 Venerovský memoriál

Organizátorom podujatia sú Štátne lesy TANAP.

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 19

Ždiar, Monkova dolina, pred hotelom Magura

13. marca - nedeľa

Akcie nie sú hlásené.

lk kh

Autor: KH

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 20

Doplnený prehľad udalostí na pondelok 7. marca  
  6. 3. 2022, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: I. Matejička

popoludní: D. Macková

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

Týždeň francúzskeho filmu Créme de la Créme (7. - 13. marca)

Ôsmy ročník festivalu Créme de la Créme privíta divákov v Bratislave a v ďalších kinách na Slovensku.

Text

09.00 Mediálny deň v rámci prebiehajúceho cvičenia Saber Strike

Program:

do 09.00 h - Príchod do priestoru vstupu Centra výcviku Lešť (miesto príchodu 48°23'39.3"N 19°14'39.0"E, google maps: 48.394218,
19.244258)

09.30 h - Návšteva cvičiacich jednotiek počas výcviku – vedenie obranných činností

11.00 h - Samostatný presun na letisko Boľkovce, okres Lučenec

do 14.00 Príchod letisko Boľkovce

(miesto príchodu 48.33729°N 19.73375°E, google maps: 48.337304, 19.733692)

14.00 h - Návšteva jednotky bezpilotných prostriedkov US Army dislokovaných na letisku Boľkovce

Text, Zvuk

09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Žilina

Žilina, mestský úrad, veľká zasadacia miestnosť

Text

10.00 Otvorenie nového Centra pre inovácie

Otvorenie centra Innovation Capability Center spoločnosti Takeda.

Bratislava, Pradiareň 1900, Svätoplukova 2B

10.00 TK občianskeho združenia IPčko - krízová linka

Téma: Spustenie krízovej linky pomoci v ukrajinskom jazyku

Bratislava, IPčko, Na vŕšku 6

Text
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13.00 TK pri príležitosti otvorenia polikliniky Bezručova

Téma: Koncept fungovania, výkony a priestory v novej poliklinike.

Bratislava, poliklinika, Bezručova 5

Text, Zvuk

13.00 Predstavenie Interaktívnej periodickej tabuľky prvkov

Košice, Ústav chemických vied PF UPJŠ, 1. poschodie, Moyzesova 11

Text

15.00 Otvorenie zmodernizovaných priestorov knižnice a detského kútika

Sabinov, Mestská knižnica Bohuša Nosáka Nezabudova

16.00 Predseda NR SR Boris Kollár navštívi závod Jaguar Land Rover + TK

TK po spoločnom rokovaní s podpredsedom vlády SR Štefanom Holým a predstaviteľmi spoločnosti.

Dolné Hony, Jaguar Land Rover

Text, Zvuk

17.00 Webinár na tému "Mladý začínajúci chovateľ kôz"

Organizuje občianske združenie pri Zväze chovateľov oviec a kôz.

https://meet.google.com/nea-jsrb-eor

19.00 Uvedenie filmu režiséra Jána Svěráka Betlehémske sveto

Bratislava, Eurovea, Cinema City

Text

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lk kh

Autor: KH
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TEKMAR: SLOVENSKÝ INOVÁTOR S VLASTNÝM VÝVOJOVÝM ZÁZEMÍM  
  4. 3. 2022, Zdroj: Instore Slovakia, Strany: 34, 35, Vydavateľ: NAUTILUS DJ s.r.o., Autor: pti, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
AVE: 4400 Eur 

Rubrika: product

„Mnohé podnety na vývoj produktov sme si vytvárali sami. Zároveň nás najviac posunuli v podnikaní až do dnešnej podoby silného
inovátora s vlastným vývojovým zázemím. Myslím si, že obchodníci by mali v kategórii tyčiniek vytvárať prirodzené segmenty a budovať
ich komplexne a dlhodobo,“ uvádza Ing. Jozef Nitray, CSc., konateľ TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.

Nedávno ste získali Cenu PKS za 3. miesto v kategórii Inovatívny výrobok, za kolekciu výrobkov Vegan Protein. Čím je tento rad
výrobkov špecifický?

Pre ocenenú kolekciu je charakteristické využitie strukovín ako prirodzeného zdroja bielkovín a vlákniny. Zdravé, ale zároveň veľmi
chutné výrobky zohľadňujú potreby rôznych skupín konzumentov s rozličnými stravovacími návykmi – sú vhodné pre celiatikov, vegánov
aj ľudí s intoleranciou na mlieko. Všetky produkty majú vegánsky certifikát VEGECERT. Sladké duo dražovaných produktov z tejto
kolekcie tvorí chrumkavý cícer a bôb v horkej čokoláde s príchuťami malina a latte macchiato doplnené zmesou vitamínov. Tretím
produktom je náš prvý slaný snack v ktorom až 80 % tvoria naklíčené strukoviny (šošovica, hrach, cícer) doplnené tekvicovými
semiačkami a mandľami. Tieto strukoviny v procese spracovania strácajú horkú pachuť typickú pre surové strukoviny, naopak získavajú
príjemnú sladkastú chuť a jemnú, chrumkavú konzistenciu. Naklíčením sa zvyšujú ich výživové hodnoty a stráviteľnosť, sú okamžite
konzumovateľné bez akejkoľvek dodatočnej úpravy. Slaný snack má nízky obsah nasýtených mastných kyselín, vysoký obsah bielkovín
a vlákniny, je bez konzervantov, farbív a palmového tuku. Môžeme povedať, že svojim unikátnym zložením predstavuje zdravú
alternatívu k bežne na trhu dostupných slaným snackom. Všetky produkty boli vyvinuté v rámci riešenia projektu Dopytovo-orientovaný
výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.

Z iných ocenení si vážime rozhodnutie Medzinárodnej organizácie PLMA v Amsterdame, ktorá vyhlásila ako svetové inovatívne výrobky
pre rok 2021 naše tri rady výrobkov – IMU BAR, ako produkt podporujúci imunitu tak potrebnú v súčasnom období – Radu cereálnych
produktov so živými probiotickými kultúrami v rodine MÜSLI v jogurte vyvinutú na podporu tzv. „zdravého čreva“ a nakoniec už vyššie
zmienenú Radu proteínových VEGAN snackov. Základným kritériom odbornej hodnotiteľskej komisie, bola v tomto prípade inovatívnosť
produktu pre maloobchod. Takže z tohto pohľadu nám ocenenie vytvára úžasnú argumentačnú silu pri listovaní produktov pre rok 2022.
Teda za predpokladu, ak budú obchodné systémy na takýto silný argument vnímavé.

Koľko výrobkov tvorí aktuálne portfólio TEKMAR?

TEKMAR vznikol pred 25 rokmi s cieľom vyrábať müsli a cereálne tyčinky, no už po pár rokoch sa tento zámer rozšíril a viac ako 20 rokov
vyvíjame a vyrábame funkčné potraviny, z ktorých majú tyčinky viac ako 90% podiel. Ten zvyšný patrí vločkám, sypaným zmesiam a
dražovaným funkčným snackom. Sme dodávateľom produktov najmä do distribučných kanálov retail, drogérie a čerpacie stanice,
samozrejme niektoré produkty sa objavujú v ponukách špecialistov v HORECA. K tomu však treba poznamenať, že v niektorých
krajinách sme aj v ponuke lekární a v maloobchodných systémoch so špeciálnou výživou.

Výrobný program tvorí 250 produktových normatívov, ktorý vznikal postupne a prichádzal s prirodzeným rozširovaním počtu našich
obchodných partnerov, nových krajín a najmä vstupom do rôznych distribučných kanálov. Vďaka projektom, pri ktorých vznikali nové typy
produktov, sme sa učili a postupne budovali vlastné know-how. Zároveň sme si mnohé podnety na vývoj vytvárali sami. Práve oni boli
najprogresívnejšie a najviac nás v podnikaní posunuli do dnešnej podoby silného inovátora s vlastným vývojovým zázemím, ktoré tvorí
10 členný tím nášho R&D – www.reschers.com

Aké novinky a inovácie chystáte pre rok 2022?

V roku 2022 sme pripravení prezentovať našim obchodným partnerom a prostredníctvom našich aktivít na sociálnych sieťach aj
spotrebiteľom niekoľko noviniek. V oblasti proteínovej výživy sú všetky početné novinky koncentrované na B2B stránke www.
tekmarproteins.com, v oblasti müsli a cereálnych tyčiniek rozširujeme našu obľúbenú radu Müsli v jogurte o novú príchuť, dôležitý brand
NatureLand pre slovenskú a českú distribúciu oživíme novou Orechovou tyčinkou a subbrand Dobré z Mlyna prinesie Ovsenný koláčik s
tradičnými a najmä lokálnymi chuťami. Ovocné tyčinky v tomto zaujímavom subbrande oživíme po troch rokoch od uvedenia ďalšou
novinkou. Pre obchodných partnerov sú pripravené limitované edície, XXL produkty a na koniec roka Cereálne TEKMAR Vianoce aj s
Adventným kalendárom.

Veľmi sa tešíme na uvedenie nového brandu v oblasti zdravej výživy do ktorého aplikujeme všetky poznatky, ktoré sme získali vo
vedecko- vývojovom programe a na ktorom už tretí rok pracujeme ako hlavný riešiteľ v tesnej spolupráci s lekármi a vedcami Ústavu
experimentálnej medicíny UPJŠ v Košiciach.

Aký je slovenský spotrebiteľ v bežnom retailovom predaji? Je vyberavý, skúša novinky, alebo je skôr verný osvedčeným produktom?
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Slovenský spotrebiteľ je vnímavý, edukovaný a ochotný skúšať. Je skôr dôležité, ako sú ochotné experimentovať obchodné systémy, či
sa nebudú obávať nových trendov a ako veľmi im budú dávať patričný priestor. Samozrejme majú svoj biznis model, potrebujú hlavne
zarábať z predajnej plochy a zaradenie nových produktov je takmer vždy spojené s extra budgetom do ich distribúcie. A to si dnes môže
dovoliť iba pár subjektov. Sami vieme, ako často sme v minulosti priniesli na trh významné novinky v oblasti zdravej výživy a dnes ich
dokážeme distribuovať skôr v zahraničí.

Je možné porovnať spotrebiteľov aj naprieč krajinami, v ktorých pôsobíte? Aké sú medzi nimi najväčšie rozdiely?

Už dlhodobo sme proexportnou výrobnou spoločnosťou a až na roky 2010 až 2014, keď sme naozaj veľký objem výroby viazali na rozvoj
jednej lifestyle slovenskej značky, je naša výroba vždy pro exportná (aktuálne 80 % z objemu výroby). Nemáme podrobné dáta o
správaní spotrebiteľov v jednotlivých krajinách, obchodní partneri sa však určite a naprieč trhom – riadia primárne cenou.

V posledných piatich rokoch vidno posun záujmu smerom k funkčným tyčinkám a pribúdajú najmä neretailoví obchodní partneri. Tešia sa
z toho najmä naši kolegovia z R&D, pretože môžu pokojne realizovať svoj know-how potenciál. Nároky na zloženia výrobkov sa neustále
zvyšujú a za trend už pokojne môžeme považovať nutrične personalizované výrobky. Nás úprimne teší, že im vieme vyhovieť a to
zmieňované predbehnutie v čase sa konečne začína vyplácať.

Ale vrátim sa k otázke - rozdiely medzi krajinami samozrejme sú. Existujú všeobecné trendy a zároveň vo všetkých krajinách vznikajú
nové marketingové koncepty, ktoré vychádzajú z nových stravovacích trendov. Naše dlhoročné skúsenosti však zároveň potvrdzujú
principiálne rozdiely v krajinách, ktoré vyplývajú z rôzneho historického vývoja.

Čo by mali obchodníci realizovať, aby podporili rast kategórie zdravých tyčiniek a müsli? V niektorých sieťach sú už dlhšiu dobu stabilné
regálové pozície…

Obchodníci majú svoj primárny biznis plán, musia zarábať z predajnej plochy, saturovať náklady a vykazovať svojim majiteľom zisky. Nuž
na prvý pohľad normálny biznis plán. A skvelé (a to dlhodobo) finančné ukazovatele svedčia o tom, že sa im to darí. Môj názor je, že by
mali byť v tvorbe pultovej ceny voči svojim slovenským zákazníkom veľkorysejší.

Čo sa týka kategórie tyčiniek, TEKMAR má vo svojej ponuke pre slovenskú distribúciu 39 SKU pre segment müsli a cereálne tyčinky, dia
segment, zdravá výživa, gluten free a vegan segment, proteinové a energetické tyčinky, orechové a ovocné tyčinky. Ak by existovala
logická segmentácia maloobchodnej predajne, dokázali by sme mať veľmi široké zastúpenie v každom lepšom predajnom mieste. Takže
moja odpoveď, čo by mali robiť obchodníci pre rast kategórií zdravej výživy je – vytvárať prirodzené segmenty v ktorých by konkurenčné
produkty mohli bojovať o priazeň konzumenta. Vďaka tomu by mohol vzniknúť produktový líder a dosiahli by sme ideálny stav.

Presunula sa počas pandémie časť spotreby aj do online, do e-shopu?

V oblasti zdravej výživy nepozorujem žiadny významný komerčný úspech, systémy, ktoré pred pandémiou vyzerali byť mimoriadne
perspektívnymi sú úspešné vďaka extrémnej zmene biznisu zo špecializovaného na širokú e-commerce platformu. Okrem zdravej výživy
ponúkajú drogériu, pečivo, konzervy, oblečenia a podobne. Ale koniec pandémie sa asi blíži a verím, že niektoré platformy
špecializované na kvalitnú, vedecky podloženú zdravú výživu môžu byť úspešné. Bude pre nich potrebné zamerať sa na postupné a
trpezlivé kroky, dlhodobejšie plánovaný biznis model .

Sponzorujete športovcov a tímy? Aké sú kritériá pre začatie spolupráce?

TEKMAR nie je podporovateľom vrcholového športu a športových organizácii. Tým by mali byť profesionálne športové značky (na
Slovensku nie je takýto výrobca, takže nimi musia byť globálne značky). TEKMAR umiestňuje svoje výrobky najmä v retailovom predaji,
nehráme sa na športovú značku. Na druhej strane však priznávam – naše výrobky boli vďaka privátnej značke na Olympiáde v Sydney,
na zimnej Olympiáde v Soči a takýchto príkladov by som mohol uviesť aj viac.

Tekmar je sponzorom rôznych podujatí zameraných na zdravú výživu, založili ste excelentné Centrum zdravia. Považujete tieto aktivity
za potrebné? Chýba na Slovensku potravinová a nutričná gramotnosť a štátne investície do vývoja potravín?

Áno, tieto oblasti spolupráce sú pre rozvoj nášho know-how a pre náš biznis model kľúčové, rovnako ako bolo pred rokmi založenie
vývojového pracoviska.

Na Slovensku je dobrá potravinová gramotnosť, sme slušný a vychovaný národ. Ale ku kultúre patrí aj základná ekonomická zákonitosť 
trhu – dopyt a ponuka. Štát má veľa možností na zvýhodňovanie produkcie a produktov zdravej výživy. A najmä môže byť mimoriadne 
potrebný v oblasti monitorovania kvality, k čomu má už dnes vytvorené správne úrady pre potravinovú kontrolu a aj veľa iných 
kontrolných nástrojov. Štát je pre potravinárov a aj pre vývoj ich produktov, nenahraditeľný vďaka úlohe zabezpečovať systémovú 
podporu a tou je napríklad aj dlhodobá a koncepčná podpora rezortného výskumného ústavu pre potravinárstvo a štátnych univerzít pre 
základný a aplikovaný výskum, no najmä výchovu nových odborníkov. Na univerzitách je priestor na vedecké poznanie a následná 
implementácia prostredníctvom spolupráce s priemyslom. Štát by mal „iba“ vytvoriť zásady pre normálne, prirodzené a ekonomicky
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zdravé prostredie v ktorom by výrobcovia vzájomne súťažili, konkurovali si a v ponuke spotrebiteľom by sa mali doslova predbiehať. Na
tom získa predsa hlavne spotrebiteľ.

Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný
výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, ktorý je spolufi nancovaný zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.

Ing. Jozef Nitray, CSc.

konateľ TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.

Autor: pti
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V Slovenskom krase rastie endemit. (Ilustračné foto)

Jedným z botanických skvostov Slovenského krasu je aj chudôbka drsnoplodá Klášterského. Ide o endemit, nikde inde na svete sa tak už
nevyskytuje.

Keďže ho možno nájsť najmä na skalných stenách tohto národného parku (NP), je ohrozený nekontrolovaným skalolezectvom a na
dostupných miestach aj zošľapovaním turistami či nelegálnym zberom . Pre TASR to povedal Róbert Šuvada, botanik zo Správy NP a
biosférickej rezervácie Slovenský kras.

Túto rastlinu možno vidieť na stanovištiach viacerých planín Slovenského krasu. Často navštevované lokality s jej výskytom sú napríklad
aj Zádielska tiesňava či Hájska dolina. „Vzhľadom na charakter jej výskytu na ťažko prístupných miestach, akými sú štrbiny vápencových
skalnatých brál, na skalnatých hrebienkoch a terasách, nie je možné určiť jej celkovú početnosť,“ povedal s tým, že na plochách, ktoré je
možné pravidelne monitorovať, nezaznamenali zmenu počtu jedincov mimo prirodzenej dynamiky populácie.

Kristína Bocková zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR dodala, že väčšina početnejších populácií je zahrnutá do chránených území s
najvyšším piatym stupňom ochrany, kde sú činnosti, ktoré ju ohrozujú, obmedzené zákonom. Spoločenská hodnota jedinca je 300 eur.
Keďže ide o kriticky ohrozený druh flóry Slovenska, ktorý patrí medzi chránené rastliny, podľa riaditeľa Botanickej záhrady Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavla Mártonfiho ju nemožno akokoľvek poškodzovať ani vykopávať pre výsadbu vo vlastnej
záhradke.

Chudôbka drsnoplodá Klášterského je jedným z poddruhov druhu chudôbka drsnoplodá a jej výskyt podľa Mártonfiho súvisí s evolučným
vývojom druhu. „ Keďže populácie v Slovenskom krase boli dlhodobo izolované od ostatných populácií, nadobudli selekčným tlakom
niektoré špecifické morfologické znaky, predovšetkým väčšie kvety a plody, než má bežná chudôbka drsnoplodá pravá, ktorá sa
vyskytuje na iných miestach Slovenska,“ uviedol.

Tieto odlišnosti si všimol v roku 1978 český botanik Jindřich Chrtek st. Túto chudôbku pomenoval na počesť českého botanika Ivana
Klášterského, ktorý študoval flóru Slovenska a Slovenského krasu a nazbieral množstvo herbárového materiálu tohto nového, v tej dobe
ešte neopísaného druhu. Neskôr ju Chrtek preradil do úrovne poddruhu, čo platí dodnes.

Chudôbka drsnoplodá Klášterského ja rastlina vysoká 15 až 25 centimetrov, je charakteristická prízemnou ružicou listov a bohatým
súkvetím so zvyčajne 20 až 50 žltými kvetmi. Kvitne v marci a apríli. Čo sa týka jej príbuznej, chudôbky drsnoplodej pravej, tak si ju podľa
Mártonfiho nemožno pomýliť. „ Tento poddruh sa v Slovenskom krase nevyskytuje. Pre laikov, na rozlíšenie od viacerých iných na jar žlto
kvitnúcich rastlín je užitočný znak, že má len štyri korunné lupienky v kvete,“ vysvetlil s tým, že prvosienky či nátržník ich majú päť.

Autor: TASR
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Predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

SITA Zdroj: SITA

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied ( SAV ) jednomyseľne odporučilo riaditeľom ústavov a centier SAV pozastaviť spoluprácu s
ruskými projektovými partnermi.

Ako uviedla na webe akadémia vied, týmto krokom sa pripojili k stanovisku Univerzity Komenského v Bratislave z 2. marca.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

„Slovenská akadémia vied v žiadnom prípade neuplatňuje princípy kolektívnej viny, ale odmieta sa podieľať a finančne podporovať
výskumy v rámci Ruskej federácie,“ objasnila SAV vo svojom stanovisku.

Univerzita sa rozhodla, že nebude vysielať ani prijímať žiadnych zamestnancov a študentov v rámci uzavretých zmlúv s ruskými
partnermi. Tento krok sa dotkne napríklad aj spolupráce so Spojeným ústavom jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne.

Spoluprácu stopli aj vysoké školy

Spoluprácu a spoločné aktivity s ruskými univerzitami a výskumnými ústavmi pozastavila na znak nesúhlasu s agresiou Ruskej federácie
proti Ukrajine aj Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave. Oznámila to 3. marca.

Spoluprácu a realizáciu zmlúv so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami Ruska pozastavila aj Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Urobila tak v nadväznosti na rokovanie Rozšíreného kolégia rektora ešte 28. februára. Išlo o vyjadrenie hlbokého
znepokojenia nad vývojom situácie na Ukrajine a nesúhlasu s vojenským útokom Ruskej federácie.

Autor: SITA
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Na slovenských vysokých školách študuje viac ako päťtisíc Ukrajincov, tí majú nárok na mimoriadne štipendium a odpustia im aj väčšinu
poplatkov.

Na Ukrajinu sa vrátil pre prísne protipandemické opatrenia. Študent robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Kirill Starickyj sa vzdelával online a platil len 30 percent z nájmu za internát.

Popritom si privyrábal ako inžinier. Na konci tohto semestra mal dostať bakalársky diplom. Ten však pre vojnu nemá istý.

„Neviem, ako sa vyvinie situácia a či vôbec doštudujem,“ pripúšťa. Nemôže totiž opustiť rodnú krajinu. Mužov v jeho veku môžu povolať
do armády.

V podobnej situácii nie je sám. Na Slovensku v súčasnosti študuje spolu 5 744 Ukrajincov. Takmer 1 200 je na strojárstve, informatike a
elektrotechnike, tisíc na ekonómii a manažmente a takmer 500 sa venuje prekladateľstvu.

Niektoré stoličky v posluchárňach však v letnom semestri zrejme zostanú prázdne. Časť študentov sa totiž nestihla vrátiť z rodnej zeme.
Ich presný počet vzdelávacie inštitúcie neevidujú.

Láka ich lacné štúdium

Na našich univerzitách pritom tvoria najpočetnejšiu skupinu cudzincov. K nám ich neprilákala len geografická blízkosť a príbuzný jazyk,
ale predovšetkým nízke finančné náklady. Podľa odborníčky na vysoké školstvo Renáty Hall väčšina z Ukrajincov študuje na slovenských
programoch.

Svet

Mladá študentka z Ukrajiny: Nikdy Rusom neodpustíme to, čo nám urobili

„Neplatia školné, lebo štát za nich platí dotáciu,“ vysvetľuje pre HN. Na vyhodnotenie ich jazykových schopností a kvality štúdia je podľa
jej slov potrebná podrobnejšia analýza.

V čase začiatku ruskej okupácie boli doma aj niektorí Ukrajinci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a teraz sa už cez
hranice nedostanú.

„Pedagógovia sú si vedomí mimoriadnej situácie. Študentom sa snažia pomáhať prostredníctvom dištančného vzdelávania, blokovej
výučby a individuálneho študijného plánu,“ informuje hovorca Tomáš Zavatčan.

Košická vysoká škola však garantuje, že ani to nebude dôvod na vyrubenie školného.

Odpustia poplatky a pomôžu rodinám

Niektoré vzdelávacie inštitúcie už evidujú aj žiadosti o pozastavenie štúdia. Niekoľko ich dostala aj Univerzita Komenského v Bratislave.

„Ponúkame aj iné alternatívy. Zohľadňujeme prípadnú neúčasť na výučbe,“ hovorí pre HN hovorkyňa Lenka Miller.

Slovensko

Nitriansky Jaguar pomáha rodinám s dopravou a ubytovaním. Ukrajinci prichádzajú v práci na iné myšlienky

Prerušenie štúdia má byť až krajnou možnosťou. Ak to totiž Ukrajinci urobia, prídu o status študenta, z ktorého im plynú rôzne výhody. Na
viacerých univerzitách majú napríklad nárok na mimoriadne štipendium.

„To je tiež jedna z foriem pomoci, ktoré sme zaviedli, keďže mnohí ostali odrezaní od financií,“ dopĺňa Miller.

Faktom je, že všetky vysoké školy sa rozhodli svojich vojnou zasiahnutých študentov podporiť. Väčšina im úplne odpustila poplatky za
ubytovanie, stravovanie, štúdium a školné za nadštandardnú dĺžku štúdia. Ich rodinám zase ponúkli voľné internátne izby a stravu.

„V našich študentských domovoch sme poskytli ubytovanie rodinným príslušníkom študentov,“ dodáva Zavatčan. Okrem toho inštitúcie
organizujú zbierky šatstva, potravín, hygienických potrieb aj darovanie krvi.

Svet
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Miesto Putina sa teraz Rusom prihovára Lavrov. Sankcie sú daň za nezávislosť, tvrdí

Národ však nemá zastúpenie len v radoch študentov. Nájde sa aj medzi zamestnancami. Rezort školstva ich eviduje spolu 66. Jedenásť
z nich pôsobí na Univerzite Komenského.

„Traja pracujú v administratíve, ostatní ako pedagógovia alebo výskumní pracovníci,“ priblížila Miller. Aj na nich sa, samozrejme, vzťahujú
niektoré formy pomoci.

Pridať sa chce aj ministerstvo

Podľa odborníčky Renáty Hall univerzity na situáciu zareagovali promptne. Oceňuje, že tak urobili aj napriek tomu, že už druhý rok musia
hospodáriť s okresaným rozpočtom.

„Ak však majú v tejto činnosti pokračovať, tak je to ďalší dôvod na to, aby sa ich rozpočet zvýšil. Inak im tieto zdroje môžu chýbať na
bežnú prevádzku,“ pripomína.

Rezort školstva v súčasnosti intenzívne komunikuje s vysokými školami o ďalších možnostiach podpory. Všetky aktivity doteraz iniciovali
samy a financovali ich z vlastných zdrojov.

Štátny tajomník Ľudovít Paulis však potvrdil, že na ministerstve pracujú na tom, aby mohli v činnosti pokračovať.

Praktické HN

Menej administratívy a prísnejšie kontroly. Na e-faktúru si však podnikatelia ešte počkajú

„Ide o to, aby táto pomoc bola dlhodobo udržateľná a aby to bol nejaký dlhodobý systém,“ uvádza.

Na pôde ministerstva v súvislosti s ukrajinskými študentami riešia aj ďalšie otázky. Mladí ľudia síce môžu v súčasnosti študovať na
Slovensku, no štatút dočasného útočiska ich možnosti ešte rozširuje.

„Môže pritom ísť o štúdium formou dočasnej študentskej mobility, nástup do prvého ročníka alebo prestup na slovenskú vysokú školu,“
vymenúva Paulis. Okrem toho sa zaoberajú aj uznávaním dokladov, sociálnym zabezpečením a jazykovou prípravou.

Autor: Mária Dvořačková
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Ukrajinskí vysokoškoláci môžu pokračovať v štúdiu aj na východoslovenských univerzitách  
  7. 3. 2022, 6:05, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 4 219 GRP: 0,09 OTS: 0,00 AVE: 404 Eur 

JANA TOMAŠKOVIČOVÁ, Dnes | 05:33

Do metropoly východu prichádzajú aj medici z tretích krajín, ktorí študovali v Kyjeve či Charkove.

Ruská invázia na Ukrajine trvá už jedenásť dní. Pred vojnou doposiaľ utieklo vyše 1,5 milióna ľudí vrátane vysokoškolákov. Ak o to
prejavia záujem, vďaka štatútu dočasného útočiska môžu študovať na Slovensku, a to formou dočasnej študentskej mobility, nástupu do
prvého ročníka alebo prestupu na slovenskú vysokú školu.

„ Prijatie na štúdium na slovenskej vysokej škole je v kompetencii vysokej školy. Rovnako tak uznávanie predmetov absolvovaných počas
predchádzajúceho vysokoškolského vzdelávania je v kompetencii vysokej školy. Je potrebné, aby tento postup mala vysoká škola
ošetrený v rámci svojich vnútorných predpisov, avšak neevidujeme legislatívne bariéry, ktoré by bránili zápisu dotknutých študentov na
slovenské vysoké školy a následne ich doštudovaniu. Presný spôsob, ako dokončia štúdium, určí v rámci platných právnych predpisov
príslušná vysoká škola,“ uviedla pre Košice Online Renáta Vitková z Odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.

Aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa aktuálne zaoberá žiadosťami ukrajinských študentov o pokračovanie vo
vysokoškolskom štúdiu. Hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan povedal, že túto možnosť môžu využiť aj študenti partnerských univerzít:

„Momentálne vzniká výmenný program UPJŠ v Košiciach, ktorého zavedenie vysokej škole umožňuje zákon. Tento náš program umožní
prijať študentov z Ukrajiny a dať im práva a povinnosti študenta UPJŠ. Rátame aj s tým, že žiadateľom poskytneme nielen možnosť prísť
na Slovensko, študovať na UPJŠ, ale aj základné sociálne zabezpečenie. Je potrebné povedať, že v uvedených mestách sa momentálne
nachádzajú aj naši študenti, s ktorými sme v kontakte a ktorí nevedia bezpečne pricestovať na Slovensko.“

Pred vojnou celkovo utieklo vyše 1,5 milióna ľudí vrátane vysokoškolákov (Ilustračná fotografia) / TASR

Do metropoly východu prichádzajú aj medici z tretích krajín, ktorí študovali v Kyjeve či Charkove. Hovorkyňa Lekárskej fakulty UPJŠ
Jaroslava Oravcová skonštatovala, že si môžu podať prihlášky na štúdium všeobecného alebo zubného lekárstva aj v anglickom jazyku:

„Ukrajinskí študenti a študenti z tretích krajín študujúci na Ukrajine u nás majú možnosť študovať všeobecné a zubné lekárstvo v
slovenskom alebo anglickom jazyku za splnenia všeobecne platných podmienok. To znamená, že si musia zaslať prihlášku na budúci
akademický rok 2022/2023 a prejsť úspešne prijímacími pohovormi. Štúdium v tomto akademickom roku už nie je možné, pretože sa
začal letný semester. Študentom z Ukrajiny vieme vyjsť v ústrety tým, že pre nich posunieme termín podania prihlášky, keďže uzávierka
bola tak, ako po iné roky, 28. februára.“

Technická univerzita rieši legislatívne podmienky na štúdium ukrajinských študentov. Približne desať z nich sa vzdeláva na Fakulte
umenia. Prorektor pre vzdelávanie Ervin Lumnitzer zdôraznil, že študenti z tretích krajín doposiaľ neprejavili záujem o štúdium na
Technickej univerzite, ktorá je však pripravená operatívne reagovať.

Mladým ľuďom utekajúcim pred vojnou pomáha aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), čo nám potvrdila jej hovorkyňa
Zuzana Bobriková:

„Univerzita je pripravená pomôcť aj študentom ukrajinských veterinárskych univerzít a vysokých škôl s príbuznými študijnými
programami. V prípade záujmu im umožní absolvovať časť štúdia alebo klinickú prax na svojich pracoviskách v rámci medzinárodnej
mobility. Uchádzačom o štúdium v budúcom akademickom roku odpustí poplatok za prijímacie konanie a prípravný kurz.“

Na Prešovskej univerzite (PU) aktuálne študuje 904 Ukrajincov. Jej hovorkyňa Anna Polačková pripomenula, že sú pripravení podať
pomocnú ruku aj ďalším:

„Ak by PU mala akreditované také študijné programy, na ktorých boli uvedení študenti na Ukrajine zapísaní, vedeli by sme nastaviť
proces tak, aby ich mohli absolvovať na našej univerzite.“

Komentáre
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Aktuálna situácia na Ukrajine ovplyvňuje aj dianie na Slovensku. Spôsobuje nejaké problémy aj košickým firmám?

Zdroj: TASR/František Iván

Oslovili sme firmy a zamestnávateľov v Košiciach a zisťovali sme, ako ich situácia na Ukrajine ovplyvnila a aké opatrenia v tejto súvislosti
podnikli. Hrozí vo firmách, v ktorých pracujú ukrajinskí zamestnanci, ich odchod späť na Ukrajinu?

Ukrajincov nemajú

Najväčší košický zamestnávateľ, oceliarne U. S. Steel Košice (USSK), nemá žiadnych zamestnancov z Ukrajiny. Ako uviedol podnik v
deň (24. 2.), keď začala invázia na Ukrajine, pozorne sledujú situáciu a podnikajú kroky, ako napríklad optimalizácia dodávok
strategických surovín a úprava stavu zásob s prihliadnutím na možné riziká. „Podľa súčasného stavu zásob surovín máme naplánovanú
výrobu minimálne na 90 dní, aj keby došlo k pozastaveniu dodávok surovín,“ uviedli oceliarne v stanovisku.

Košický U. S. Steel sa zapojil aj do pomoci utečencom. Spolupracuje s Technickou univerzitou (TUKE) a Univerzitou Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ). „Dodávame stravu pre utečencov, ktorí našli útočisko na internátoch, taktiež vybavujeme internáty mikrovlnkami,
chladničkami, aby bolo možné zariadiť celú logistiku okolo stravovania,“ uviedol pre TASR hovorca USSK Ján Bača. Spoločnosť tiež
mestu Košice ponúkla svoje rekreačné a doškoľovacie stredisko v Medzeve s kapacitou pre 45 ľudí, ktoré vie poskytnúť ubytovanie aj
stravu pre utečencov.

Ukrajinských zamestnancov nemá ani stavebná firma Colas Slovakia, ktorá pôsobí aj v Košiciach. „Naša spoločnosť v tomto čase
nezamestnáva pracovníkov z Ukrajiny. Súčasná situácia momentálne nemá dopad na obchodnú činnosť našej spoločnosti,“ uviedla pre
kosice.dnes24 hovorkyňa spoločnosti Zuzana Orság.

Problémy nezaznamenali

V Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) pracuje iba jeden vodič ukrajinského pôvodu. „Vzhľadom na to sme schopní prevádzkovať
MHD v nezmenenom rozsahu,“ uviedla pre kosice.dnes24 hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová. Problémy aktuálne nemajú ani zo
zásobami pohonných hmôt či dodávkou náhradných dielov.

„Naftu objednávame dvakrát týždenne u zmluvného dodávateľa. Pri plnej výprave je zásoba nafty približne na štyri dni. Čo sa týka plynu,
máme platnú zmluvu s dodávateľom a dopĺňanie autobusov CNG prebieha podľa potreby,“ dodala hovorkyňa. Náhradné diely DPMK
objednáva na základe požiadaviek prevádzky priebežne, skoro na dennej báze. Časť náhradných dielov sa podľa Petrušovej objednáva
na pravidelnú plánovanú údržbu, časť ako následok dopravných nehôd a mimoriadnych porúch a časť ako minimálna skladová zásoba.

Oslovili sme aj spoločnosť KOSIT, ktorá má v Košiciach na starosti zber a spracovanie odpadu. Zároveň pôsobí aj na celom východnom
Slovensku. „Aj napriek skutočnosti, že v radoch našich zamestnancov aktuálne nefigurujú obyvatelia Ukrajiny, situáciu, ktorá nastala u
našich susedov, vnímame mimoriadne citlivo. Čo sa výkonu služieb odpadového hospodárstva týka, v súčasnej dobe nie sú v súvislosti s
konfliktom na Ukrajine aplikované žiadne obmedzenia, odpísala PR a marketingová manažérka spoločnosti Slavomíra Brzová.

Spoločnosť Eurovia nám do uzávierky neodpovedala.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Autor: Global24 s.r.o.
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„S ľútosťou si vás dovoľujeme informovať, že v stredu 2. marca 2022 nás vo veku 82 rokov navždy opustil bývalý zamestnanec našej
nemocnice, dlhoročný primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina, MUDr. Pavol Veselý.“ Smutnú správu priniesla Fakultná
nemocnica s poliklinikou na svojom Facebooku. ZDROJ A FOTO: Facebook FNsP Žilina

Michal Filek | 6. marec 2022 | 15:19:15 Zdieľať článok

Žilinská nemocnica ostáva navždy spätá s MUDr. Pavlom Veselým, lekárom a bývalým primárom oddelenia gynekológie a pôrodníctva.
MUDr. Veselý sa narodil 25.7.1939 a už o 24 rokov neskôr sa stal úspešným absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Po ukončení štúdia smerovali jeho kroky lekára do Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina, kde v rokoch 1963 až
2000 pôsobil na oddelení gynekológie a pôrodníctva nielen ako lekár, ale tiež ako vedúci lekár na Jednotke intenzívnej starostlivosti a
následne ako primár oddelenia a zároveň okresný odborník. Vo funkcii primára sa naplno prejavili jeho vynikajúce organizačné
schopnosti spojené s prirodzenou autoritou jeho osobnosti a v žilinskej nemocnici zanechal významný odborný i osobný odkaz.

MUDr. Pavol Veselý pracoval vo FNsP Žilina 37 rokov, z toho 16 rokov pôsobil vo funkcii primára oddelenia gynekológie a pôrodníctva.
Počas jeho pôsobenia sa v Žiline ako na jednom z mála pracovísk v bývalom Československu začala ako rutinná diagnostická metóda v
práci gynekológa uplatňovať sonografia. MUDr. Veselý patril taktiež medzi priekopníkov laparoskopickej diagnostiky, ktorú zavádzal do
praxe oddelenia.

Prínos MUDr. Veselého sa prejavil aj v personálnom raste kolegov. Dôsledne dbal na zvyšovanie úrovne práce nielen v rámci oddelenia,
ale i v činnosti obvodných gynekológov. Intenzívne viedol mladších kolegov k zvyšovaniu ich erudície, zavádzal do praxe najnovšie
poznatky v odbore či v organizácii práce na oddelení alebo v teréne. Bol vždy spravodlivý a svojím úsilím, profesionálnym vedením a
prácou dokázal vychovať nasledovníkov, vďaka ktorým je oddelenie gynekológie a pôrodníctva v Žiline dodnes na mimoriadne vysokej
úrovni.

„V mene celej Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline ďakujeme za neoceniteľný prínos, ktorý nám svojou prácou a osobnosťou
MUDr. Pavol Veselý venoval. Je nám cťou, že ostáva navždy súčasťou práve našej žilinskej nemocnice. Rodine, blízkym i priateľom si v
týchto ťažkých chvíľach dovoľujeme vyjadriť úprimnú sústrasť. Nech odpočíva v pokoji.“

Autor: Michal Filek
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04.03.2022

1 Minút čítania

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na území Ukrajiny zaviedol Košický samosprávny kraj ďalšie autobusové spoje z Vyšného
Nemeckého a Veľkých Slemeniec v smere do Košíc.

Autobusy odvezú utečencov z Ukrajiny zdarma.

ZdroJ: IDS Východ, ilustračné foto: Košice Aktuálne, NN

Share

06.03.2022

2 Minút čítania

Košice: Už od nedele 6. marca môžete v Štátnom divadle Košice vidieť novú rozprávkovú inscenáciu pre celú rodinu HARÚN A MORE
PRÍBEHOV,…

06.03.2022

1 Minút čítania

Košice: Bažant pestrý (Lophura edwardsi), ktorého poznáme aj pod menom bažant Edwardsov je najohrozenejším druhom bažanta na
svete. Strata biotopu, jeho lov…

06.03.2022

2 Minút čítania

Košice: V pondelok 7. marca 2022 sa v priestoroch Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutoční
slávnostné predstavenie Interaktívnej periodickej tabuľky…

Sme najväčšia sieť online reportérov na Slovensku. Máme vyše 100 spravodajských stránok s dosahom na celé územie Slovenska.
Denne aktualizujme a pridávame nové zaujímavosti nie len z domova, ale aj zo zahraničia. Po celom Slovensku už máme desiatky tisíc
sledovateľov!
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Táto webová stránka používa súbory cookie, aby sme vám mohli poskytnúť najlepšiu možnú používateľskú funkcionalitu. Informácie o
súboroch cookie sa ukladajú vo vašom prehliadači.

Povinné

Povinné cookies sú tie cookies, bez ktorých by webová stránka nefungovala správne.

Enable or Disable Cookies

If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to
enable or disable cookies again.
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06.03.2022

2 Minút čítania

Košice: V pondelok 7. marca 2022 sa v priestoroch Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutoční
slávnostné predstavenie Interaktívnej periodickej tabuľky prvkov, ktorá obsahuje 80 reálnych chemických prvkov. Niektoré z nich sú
doplnené fotografiami objaviteľov, resp. obrázkami súvisiacimi s ich pomenovaním.

Podnetom bolo spopularizovať chémiu a ukázať ju zaujímavým a iným spôsobom

Študenti PF UPJŠ môžu prostredníctvom tabuľky získať predstavu o vzhľade, skupenstve, farbe reálnych prvkov, o ich periodicky sa
opakujúcich vlastnostiach, ako sú elektronegativita, ionizačná energia, elektrónová afinita a pod. O zaujímavostiach spojených s objavom
prvkov či vlastnostiach, informujú pripravené videá. Celý projekt sa neustále vyvíja a jeho tvorcovia dopĺňajú do systémovej aplikácie
informácie a aktuálne výskumné trendy.

Podnetom na realizáciu tohto projektu sa stal dlhodobý zámer ÚCHV popularizovať chémiu a ukázať ju zaujímavým a „iným“ spôsobom.
Inšpiráciou bola obdobná periodická tabuľka prvkov nachádzajúca sa na Univerzite Karlovej v Prahe.

Predstavenie tabuľky takmer na deň 153 rokov po Mendelejevovi

Dimitrij Ivanovič Mendelejev predstavil svoj návrh periodickej tabuľky 6. marca 1869, preto sa aj predstavenie interaktívnej periodickej
tabuľky uskutoční len jeden deň po 153. výročí prelomovej udalosti pre rozvoj modernej chémie.

V spolupráci realizačného tímu pracovníkov ÚCHV (doc. Zuzana Vargová, doc. Mária Ganajová, Dr. Ivana Sotáková, Dr. Jana
Šandrejová, Dr. Martin Vavra, Mgr. Veronika Gibová a Mgr. Oleksandr Prystopiuk), ale aj ďalších pracovníkov ústavu, ktorí sa
spolupodieľali na príprave oblasti „Prvok vo vede“, za finančnej a morálnej podpory vedenia ústavu a fakulty, tak vzniklo zaujímavé dielo.
Pri zrode tabuľky však stáli aj ďalší, ktorí pracovali na výrobe samotnej tabuľky, stojanov k prvkom či programovaní funkcionality aplikácie
(Vladimír Sikorai a Ján Kováč, Ing. Patrik Jacko, PhD. a Ing. Matej Bereš, PhD., Bruno Schreiber). Prostredníctvom oblasti „Prvok vo
vede“, sú prezentované aktuálne výskumné zámery, riešené na Ústave chemických vied. V jednoducho ovládateľnej aplikácii sú tak
sprístupnené vedecké fakty popularizačným spôsobom.

Tabuľka pre všetkých, ktorých baví chémia

„V zmysle slov samotného Mendelejeva „Bez usilovnej pracovitosti niet talentov ani géniov.“ veríme, že táto tabuľka bude slúžiť nielen
študentom PF UPJŠ, ale aj všetkým, ktorí sa viac či menej zaujímajú o chémiu. Aby naše úsilie neostalo len na pôde fakulty, tabuľka
bude slúžiť ako vhodná didaktická pomôcka aj pre učiteľov a žiakov stredných a základných škôl. Tešíme sa, že môžeme tabuľku
predstaviť, ukázať zameranie výskumu nášho ústavu a budovať tak kladný vzťah k chémii,“ uviedla Dr. Jana Šandrejová z ÚCHV PF
UPJŠ v Košiciach.

Zdroj: UPJŠ, NN

Autor: no vo
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Medička Kateryna: Je to ako hororový film a nedá sa vypnúť

Rubrika: Putinova vojna

Košice

V súvislosti so situáciou na Ukrajine podávajú pomocnú ruku aj študenti Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika. Vyhlásili zbierku
materiálnej pomoci pre užhorodskú nemocnicu, organizujú ubytovanie pre ukrajinských utečencov a dokonca trávia svoje voľné dni s
utečencami na hraniciach.

Jednou z medičiek, ktoré pomáhali s intervenčným tímom ministerstva zdravotníctva priamo na hraniciach, je aj štvrtáčka, študentka
všeobecného lekárstva, 22–ročná Kateryna Cholynets z Ukrajiny.

„Informácia o tom, čo sa deje na Ukrajine, ma zastihla hneď v prvý deň vojnového konfliktu. Práve som sa chystala do nemocnice na
cvičenie z chirurgie. Na sociálnej sieti mi začalo vyhadzovať videá priateľov študujúcich medicínu v Kyjeve – neverila som vlastným
očiam, keď som sledovala zábery s výbuchmi! Hneď som volala mame, ktorá žije 150 kilometrov od Užhorodu,“ hovorí mladá žena.

Celá rodina hneď riešila, čo ďalej. „Mamka pracuje ako hlavná sestra na internom oddelení v nemocnici a rozhodla sa ostať na Ukrajine,
pretože v nemocnici je teraz najviac potrebná, no moja mladšia sestra, sesternice a teta sa rýchlo zbalili a vyrazili k príbuzným do Prahy.
V priebehu krátkeho času som potom stretla na hraniciach stovky takýchto ľudí ponáhľajúcich sa do bezpečia,“ hovorí Kateryna, ktorá
prežila prvé dni konfliktu ako v mrákotách a na víkend, už ako členka intervenčného tímu, vyrážala so skupinou študentov do Uble.

Opäť bezmocná

„Členkou intervenčného tímu ministerstva zdravotníctva som asi pol roka. Volali mi, že by privítali pomoc medika ovládajúceho ukrajinský
jazyk pre kontakt s utečencami na hranici. Z Košíc sme vyrážali spolu so študentkami medicíny Ester Tomajkovou a so Srbkou Jelenou
Čkonjevič a tiež s doktorandkou na verejnom zdravotníctve Viktóriou Rusňákovou. Najprv sme boli na hraničnom priechode v Ubli,
neskôr sme sa presunuli do Malých Slemeniec a potom do Vyšného Nemeckého, pričom sme monitorovali situáciu, či niekto nepotrebuje
zdravotnícku alebo psychologickú pomoc. Pomáhali sme tiež charite rozdávať jedlo a čaj a ja som predovšetkým tlmočila,“ hovorí
študentka.

Šokujúce bolo pre ňu stretnúť priateľky z rodného mesta Mižhiria, ktoré utekali z Ukrajiny aj so svojimi psíkmi. „Až keď som stretla
známych ľudí, akoby mi zrazu došlo, čo sa to vlastne deje. Moji rodáci a rodina utekajú z našej krajiny pred nečakanou agresiou a
nevieme, čo prinesie zajtrajšok. Nikto to nevie – nielen Ukrajinci, ani iné národy si už nemôžu byť ničím isté,“ konštatuje.

Po prvých dňoch sa Kateryna musela aj vyplakať a dať sa psychicky do poriadku. „Organizovala som sprostredkovanie rôznej pomoci pre
Ukrajincov, ale potrebovala som byť chvíľu sama,“ vysvetľuje študentka, ktorá sa na covidovom oddelení v Krompachoch celé mesiace
stretávala tvárou v tvár so smrťou a myslela si, že po tejto skúsenosti už zvládne v živote všetko. A predsa ju život prekvapil tak, že sa cíti
bezmocná.

„Pracovala som na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, videla som ľudí zomierať a balila ich telá do čiernych vriec... Myslela
som si, že som silná, ale toto ma úplne rozložilo. Cítim obrovský strach a ani neviem povedať, čoho sa vlastne bojím, či o seba, o svoju
rodinu, alebo o svoju vlasť. Je to ako hororový film, ale nedá sa vypnúť a netušíme, ako ďaleko to všetko zájde,“ hovorí so smútkom v
hlase Kateryna.

Pomôžu aj rodinám

Zatiaľ čo tri medičky sa počas týždňa venujú škole, externá doktorandka Viktória Rusňáková je na hraniciach každý deň. Prílev
utečencov neutícha a s postupujúcimi bojmi v susednej krajine sa dajú očakávať ďalšie vlny ľudí smerujúcich do bezpečia.

Ako poznamenáva Kateryna Cholynets, treba počítať s tým, že čím väčšmi bude Ukrajina krvácať, tým viac ľudí sa vydá hľadať pomoc za
hranice a prichádzať budú čoraz chudobnejšie osoby.

„Viete, prvej chvíli sa spamätali dobre zorientovaní ľudia, ktorí mali poruke nejaké financie a technické prostriedky na cestu, teda hlavne
motorizovaní ľudia. Ale s postupujúcimi bojmi vytlačí strach z domoviny aj tých, ktorí sú na tom finančne horšie – no ich strach bude väčší
než ich bieda a neistota, kam sa v zahraničí podejú. Tí budú celkom stratení, no ja verím, že Slováci, ktorí ukázali svoje veľké srdcia, ich
budú mať otvorené aj naďalej. Pretože Ukrajina bojuje za tvár celej Európy!“ zdôrazňuje medička.
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Na svojich študentov je hrdý aj dekan Lekárskej fakulty Daniel Pella. „Oceňujem ochotu našich študentov, ktorí popri plnení náročných
povinností vyplývajúcich z ich štúdia venujú svoj čas a energiu aj na iné dôležité veci, a takisto si vážim kolegov, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomáhajú, či už materiálne, finančne, alebo ubytovaním ukrajinských rodín,“ vyzdvihuje svojich kolegov i budúcich kolegov.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť Želmíra Macejová zas iniciovala viaceré stretnutia s ukrajinskými študentmi, ktorých je na fakulte
aktuálne pätnásť. „Na spoločnom stretnutí sme hovorili najmä o ich psychickom rozpoložení a situácii, v akej sa nachádzajú ich rodiny.
Študenti sa zaujímali o pracovné možnosti alebo prípadnú zdravotnú starostlivosť o ich rodičov, pokiaľ by sa rozhodli opustiť Ukrajinu.
Prisľúbili sme im osobnú pomoc v rôznych smeroch,“ vysvetľuje.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

”

Cítim obrovský strach a ani neviem povedať, čoho sa vlastne bojím, či o seba, o svoju rodinu, alebo o svoju vlasť.

Študentky na hranici v Ubli (zľava Kateryna Cholynets,Ester Tomajková a Viktória Russáková).

FOTO PRAVDA: JANA VARGOVÁ © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Pomáhajú všetky školy

Vojnovým utečencom z Ukrajiny pomáhajú všetky vysoké školy v kraji. Technická univerzita tiež ponúka bezplatné ubytovanie v
študentských domovoch, ale aj sociálno–psychologické poradenstvo. Univerzita veterinárneho lekárstva vyzvala študentov v rámci
dobrovoľníctva, aby pomohli s čipovaním a poskytovaním základnej veterinárnej pomoci zvieratám prichádzajúcim spolu s utečencami.
Na Prešovskej univerzite v tomto akademickom roku študuje 904 ukrajinských študentov. Škola vyčlenila voľné kapacity na dočasné
ubytovanie rodinných príslušníkov študentov a zamestnancov. V gescii Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva filozofickej fakulty sa
zároveň študenti v spolupráci s organizáciami tretieho sektora zapájajú do komunitného tlmočenia pri aktivitách spojených s migráciou.
Aktuálne je zapojených 50 študentov. © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Autor: Jana Vargová
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V súvislosti so situáciou na Ukrajine podávajú pomocnú ruku aj študenti Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika. Vyhlásili zbierku
materiálnej pomoci pre užhorodskú nemocnicu, organizujú ubytovanie pre ukrajinských utečencov a dokonca trávia svoje voľné dni s
utečencami na hraniciach.

Jednou z medičiek, ktoré pomáhali s intervenčným tímom ministerstva zdravotníctva priamo na hraniciach, je aj štvrtáčka, študentka
všeobecného lekárstva, 22-ročná Kateryna Cholynets z Ukrajiny.

„Informácia o tom, čo sa deje na Ukrajine, ma zastihla hneď v prvý deň vojnového konfliktu. Práve som sa chystala do nemocnice na
cvičenie z chirurgie. Na sociálnej sieti mi začalo vyhadzovať videá priateľov študujúcich medicínu v Kyjeve – neverila som vlastným
očiam, keď som sledovala zábery s výbuchmi! Hneď som volala mame, ktorá žije 150 kilometrov od Užhorodu," hovorí mladá žena.

Celá rodina hneď riešila, čo ďalej. "Mamka pracuje ako hlavná sestra na internom oddelení v nemocnici a rozhodla sa ostať na Ukrajine,
pretože v nemocnici je teraz najviac potrebná, no moja mladšia sestra, sesternice a teta sa rýchlo zbalili a vyrazili k príbuzným do Prahy.
V priebehu krátkeho času som potom stretla na hraniciach stovky takýchto ľudí ponáhľajúcich sa do bezpečia,“ hovorí Kateryna, ktorá
prežila prvé dni konfliktu ako v mrákotách a na víkend, už ako členka intervenčného tímu, vyrážala so skupinou študentov do Uble.

Opäť bezmocná

„Členkou intervenčného tímu ministerstva zdravotníctva som asi pol roka. Volali mi, že by privítali pomoc medika ovládajúceho ukrajinský
jazyk pre kontakt s utečencami na hranici. Z Košíc sme vyrážali spolu so študentkami medicíny Ester Tomajkovou a so Srbkou Jelenou
Čkonjevič a tiež s doktorandkou na verejnom zdravotníctve Viktóriou Rusňákovou. Najprv sme boli na hraničnom priechode v Ubli,
neskôr sme sa presunuli do Malých Slemeniec a potom do Vyšného Nemeckého, pričom sme monitorovali situáciu, či niekto nepotrebuje
zdravotnícku alebo psychologickú pomoc. Pomáhali sme tiež charite rozdávať jedlo a čaj a ja som predovšetkým tlmočila,“ hovorí
študentka.

Šokujúce bolo pre ňu stretnúť priateľky z rodného mesta Mižhiria, ktoré utekali z Ukrajiny aj so svojimi psíkmi. "Až keď som stretla
známych ľudí, akoby mi zrazu došlo, čo sa to vlastne deje. Moji rodáci a rodina utekajú z našej krajiny pred nečakanou agresiou a
nevieme, čo prinesie zajtrajšok. Nikto to nevie – nielen Ukrajinci, ani iné národy si už nemôžu byť ničím isté,“ konštatuje.

Po prvých dňoch sa Kateryna musela aj vyplakať a dať sa psychicky do poriadku. „Organizovala som sprostredkovanie rôznej pomoci pre
Ukrajincov, ale potrebovala som byť chvíľu sama,“ vysvetľuje študentka, ktorá sa na covidovom oddelení v Krompachoch celé mesiace
stretávala tvárou v tvár so smrťou a myslela si, že po tejto skúsenosti už zvládne v živote všetko. A predsa ju život prekvapil tak, že sa cíti
bezmocná.

„Pracovala som na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, videla som ľudí zomierať a balila ich telá do čiernych vriec… Myslela
som si, že som silná, ale toto ma úplne rozložilo. Cítim obrovský strach a ani neviem povedať, čoho sa vlastne bojím, či o seba, o svoju
rodinu, alebo o svoju vlasť. Je to ako hororový film, ale nedá sa vypnúť a netušíme, ako ďaleko to všetko zájde,“ hovorí so smútkom v
hlase Kateryna.

Pomôžu aj rodinám

Zatiaľ čo tri medičky sa počas týždňa venujú škole, externá doktorandka Viktória Rusňáková je na hraniciach každý deň. Prílev
utečencov neutícha a s postupujúcimi bojmi v susednej krajine sa dajú očakávať ďalšie vlny ľudí smerujúcich do bezpečia.

Ako poznamenáva Kateryna Cholynets, treba počítať s tým, že čím väčšmi bude Ukrajina krvácať, tým viac ľudí sa vydá hľadať pomoc za
hranice a prichádzať budú čoraz chudobnejšie osoby.

„Viete, prvej chvíli sa spamätali dobre zorientovaní ľudia, ktorí mali poruke nejaké financie a technické prostriedky na cestu, teda hlavne
motorizovaní ľudia. Ale s postupujúcimi bojmi vytlačí strach z domoviny aj tých, ktorí sú na tom finančne horšie – no ich strach bude väčší
než ich bieda a neistota, kam sa v zahraničí podejú. Tí budú celkom stratení, no ja verím, že Slováci, ktorí ukázali svoje veľké srdcia, ich
budú mať otvorené aj naďalej. Pretože Ukrajina bojuje za tvár celej Európy!“ zdôrazňuje medička.

Na svojich študentov je hrdý aj dekan Lekárskej fakulty Daniel Pella. „Oceňujem ochotu našich študentov, ktorí popri plnení náročných
povinností vyplývajúcich z ich štúdia venujú svoj čas a energiu aj na iné dôležité veci, a takisto si vážim kolegov, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomáhajú, či už materiálne, finančne, alebo ubytovaním ukrajinských rodín," vyzdvihuje svojich kolegov i budúcich kolegov.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť Želmíra Macejová zas iniciovala viaceré stretnutia s ukrajinskými študentmi, ktorých je na fakulte 
aktuálne pätnásť. „Na spoločnom stretnutí sme hovorili najmä o ich psychickom rozpoložení a situácii, v akej sa nachádzajú ich rodiny.
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Študenti sa zaujímali o pracovné možnosti alebo prípadnú zdravotnú starostlivosť o ich rodičov, pokiaľ by sa rozhodli opustiť Ukrajinu.
Prisľúbili sme im osobnú pomoc v rôznych smeroch,“ vysvetľuje.

Pomáhajú všetky školy

Vojnovým utečencom z Ukrajiny pomáhajú všetky vysoké školy v kraji. Technická univerzita tiež ponúka bezplatné ubytovanie v
študentských domovoch, ale aj sociálno-psychologické poradenstvo. Univerzita veterinárneho lekárstva vyzvala študentov v rámci
dobrovoľníctva, aby pomohli s čipovaním a poskytovaním základnej veterinárnej pomoci zvieratám prichádzajúcim spolu s utečencami.
Na Prešovskej univerzite v tomto akademickom roku študuje 904 ukrajinských študentov. Škola vyčlenila voľné kapacity na dočasné
ubytovanie rodinných príslušníkov študentov a zamestnancov. V gescii Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva filozofickej fakulty sa
zároveň študenti v spolupráci s organizáciami tretieho sektora zapájajú do komunitného tlmočenia pri aktivitách spojených s migráciou.
Aktuálne je zapojených 50 študentov.

Autor: Jana Vargová
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