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  6. 4. 2022, 6:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vedúci vydania:

predpoludním: L. Bittner

popoludní: I. Matejička

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

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

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

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

09.00 Odovzdávanie staveniska úseku Vážskej cyklotrasy a brífing

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

Text, Zvuk

09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Prešov, MsÚ, zasadacia miestnosť, Jarková 24

09.00 Livestream ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Témy: Príspevok za ubytovanie odídencov, obchvat Šale a ďalšie aktuálne témy.

https://fb.me/e/6CwAZXSAn?

Text

10.00 Stretnutie zástupcov Slovenskej sporiteľne s médiami - holografická bankárka

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

Bratislava, SLSP, centrum Nivy, prízemie

10.00 Online veľtrh pracovných príležitostí Deň kariéry

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

10.00 Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan podpíše memorandum + TK

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podpíše Memorandum o porozumení pri Zabezpečení produkcie surového repkového
oleja potravinárskej kvality na území SR so zástupcami spoločnosti Poľnoservis, a. s. Na podpísaní sa zúčastní predseda predstavenstva
spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robert Spišák.

10.00 h - TK

Leopoldov, areál spoločnosti, Trnavská cesta (https://goo.gl/maps/trepAx8ovREEtV2v6)

Text, Video, Zvuk, Foto

10.00 74. rokovanie vlády SR

Vstup novinárov je cez vchod z Leškovej ulice.
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Bratislava, ÚV SR, Námestie slobody 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

10.30 TK strany Hlas-SD - nákup vojenskej techniky

Téma: Naďove klamstvá pri nákupe vojenskej techniky

Bratislava, centrála strany, Lazaretská 15

Text, Zvuk

11.00 Verejný odpočet činnosti Múzea SNP za rok 2021

Banská Bystrica, Múzeum SNP, kinosála, Kapitulská 23

Text, Zvuk

13.00 TK Bratislavského samosprávneho kraja - rekonštrukcia školy

Téma: Ukončenie stavby areálu Centra odborného vzdelávania a prípravy

Zálesie, Jazdecká škola

Text, Zvuk, Foto

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

kh lk

Autor: LK
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  6. 4. 2022, 7:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

SLUŽBUKONAJÚCI TECHNIK: 0905/505 721

mail: ekon@tasr.sk

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

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

Vedúci vydania:

predpoludním: R. Turoňová

popoludní: D. Macková

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

09.00 Livestream ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Témy: Príspevok za ubytovanie odídencov, obchvat Šale a ďalšie aktuálne témy.

https://fb.me/e/6CwAZXSAn?

Text

10.00 Stretnutie zástupcov Slovenskej sporiteľne s médiami - holografická bankárka

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

Bratislava, SLSP, centrum Nivy, prízemie

10.00 Online veľtrh pracovných príležitostí Deň kariéry

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

10.00 Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan podpíše memorandum + TK

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podpíše Memorandum o porozumení pri Zabezpečení produkcie surového repkového
oleja potravinárskej kvality na území SR so zástupcami spoločnosti Poľnoservis, a. s. Na podpísaní sa zúčastní predseda predstavenstva
spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robert Spišák.

10.00 h - TK

Leopoldov, areál spoločnosti, Trnavská cesta (https://goo.gl/maps/trepAx8ovREEtV2v6)

Text, Video, Zvuk, Foto

10.00 74. rokovanie vlády SR

Vstup novinárov je cez vchod z Leškovej ulice.

Bratislava, ÚV SR, Námestie slobody 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

Informatívna správa ŠÚ SR o:

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

kh lk

Autor: LK
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Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

SLUŽBUKONAJÚCI TECHNIK: 0905/505 721

mail: ekon@tasr.sk

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

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

Vedúci vydania:

predpoludním: R. Turoňová

popoludní: D. Macková

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

09.00 Livestream ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Témy: Príspevok za ubytovanie odídencov, obchvat Šale a ďalšie aktuálne témy.

https://fb.me/e/6CwAZXSAn?

Text

10.00 Stretnutie zástupcov Slovenskej sporiteľne s médiami - holografická bankárka

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

Bratislava, SLSP, centrum Nivy, prízemie

10.00 Online veľtrh pracovných príležitostí Deň kariéry

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

10.00 Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podpíše Memorandum o porozumení pri Zabezpečení produkcie surového
repkového oleja potravinárskej kvality na území SR so zástupcami spoločnosti Poľnoservis, a. s. Na podpísaní sa zúčastní predseda
predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robert Spišák.

10.00 h - TK

Leopoldov, areál spoločnosti, Trnavská cesta (https://goo.gl/maps/trepAx8ovREEtV2v6)

Text, Video, Zvuk, Foto

10.00 74. rokovanie vlády SR

Vstup novinárov je cez vchod z Leškovej ulice.

Bratislava, ÚV SR, Námestie slobody 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

15.25 Predseda vlády SR Eduard Heger prijme ministra hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Faisala Al-Ibrahima.

Na začiatku prijatia bude fototermín.

Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, vstup novinárov je cez hlavný vchod z Námestia slobody

Text

Informatívna správa ŠÚ SR o:
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- o tržbách za vlastné výkony a tovare vo vnútornom obchode vo februári 2022
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Autor: LT
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Celoštátne kolo Matematickej olympiády s prívlastkom rekordné: Víťazka s plným počtom bodov!  
  6. 4. 2022, 10:15, Zdroj: iuventa.sk , Autor: Alexandra Pačutová, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
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Celoštátne kolo 71. ročníka Matematickej olympiády (ďalej „CK MO“) sa po dvojročnej prestávke konečne konalo prezenčnou formou, a
to na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže spolu so Slovenskou komisiou
Matematickej olympiády pozvali koncom marca (20. 3. – 23. 3. 2022) do Košíc 42 najšikovanejších matematikárov z celého Slovenska,
ktorí si overili svoje matematické schopnosti v kategórií A, určenej pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl a septimy, oktávy
osemročných gymnázií.

Prvý deň riešili žiaci 3 úlohy a absolvovali zaujímavý sprievodný program, ktorým bola zvuková prehliadka orgánu v Dóme sv. Alžbety.
Podľa slov predsedu SK MO pána profesora Krajčiho prehliadky orgánu zabezpečili tí najpovolanejší – dvaja organisti Ondrej Hutník a
Viliam Gurbaľ. Hneď po zvukovej prehliadke sa slova ujal známy “profesionálny Košičan” Milan Kolcun, ktorý pri potulkách mestom
dokázal o Košiciach rozprávať so šarmom a vtipom sebe vlastným. Druhý deň riešili žiaci opäť 3 úlohy a po výdatnom obede navštívili
Zoologickú záhradu v Košiciach, pričom si za krásneho slnečného počasia užili aj jazdu na povestnej bobovej dráhe. Podľa slov
súťažiaceho Mateja Vaskyho bola atmosféra CK MO vynikajúca: „ Som rád, že som konečne mohol zažiť prezenčné celoštátko.
Oceňujem tiež voľbu sprievodného programu a aj ako Košičan som zažil a naučil sa o Košiciach niečo nové.“

Porota a koordinátori poroty to na tohtoročnom CK MO naozaj nemali ľahké. Po hodinách opravovania žiackych riešení sa zhodli na
určení hranice „úspešného riešiteľa“, ktorú zdolalo dokopy 21 žiakov. V zlatom pásme sa umiestnili 3 žiaci, v striebornom 8 žiaci a v
bronzovom pásme sa umiestnilo 10 žiakov.

Slávnostné vyhodnotenie prebehlo v krásnej Historickej aule UPJŠ. Po príhovore predsedu SK MO prof. RNDr. Stanislava Krajčiho, PhD.
a rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. sa netrpezliví účastníci konečne dozvedeli výsledky 71. ročníka Matematickej olympiády.
Na 3. mieste sa umiestnil Viktor Balan (Gym., Grösslingová 18, Bratislava), ktorý zároveň získal špeciálnu cenu za originálne riešenie.
Druhé miesto obsadil domáci Matej Vasky (Gym., Alejová 1, Košice) a s plným počtom bodov si 1. miesto nepochybne zaslúžila Eliška
Macáková z Bratislavy (Gym. CENADA, Majerníkova 60, Bratislava).

Získať cenné prvé 3 miesta určite nebolo jednoduché. Ako hovorí Eliška: „ Vôbec som nečakala moje umiestnenie, od začiatku som si
myslela, že vyhrá Csaba Daniel Farkaš, ktorému ale žiaľ nesadli úlohy v prvý deň. Veľmi som sa potešila, keď som sa dozvedela, že som
vyhrala s plným počtom bodov.“ Zo svojho umiestnenia boli menej – ale predsa prekvapení aj Viktor a Matej. „Nad tým, kto vyhrá, som sa
príliš nezamýšľal, svojim umiestnením som bol mierne prekvapený, pretože som nemal pocit, že by sa mi darilo až tak dobre“ hovorí
Viktor. Matej nám zase úprimne prezradil, že: „na súťaž som išiel s tým, že chcem vyhrať, takže nemôžem povedať, že ma dobré
umiestnenie prekvapilo. Aj tak sa ale zo svojho umiestnenia nesmierne teším.“

Celoštátnym kolom sa s matematikou tento rok ani zďaleka nelúčime. SK MO pozvala časť úspešných riešiteľov CK MO na výberové
sústredenie, na ktorom sa dozvieme, ktorí žiaci budú tento rok reprezentovať Slovensko na medzinárodných matematických súťažiach
IMO a MEMO. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže praje všetkým riešiteľom CK MO 2022 a budúcim reprezentantom veľa úspechov a
šťastných momentov nie len s matematikou.

V závere by sme sa radi poďakovali organizačnému výboru podujatia, ktorý pozostával z členov SK MO a pracovníkov IUVENTY. Veľké
poďakovanie patrí UPJŠ Košice za poskytnutie priestorov a v neposlednom rade aj partnerom podujatia, ktorí pre žiakov zabezpečili
krásne vecne ceny, a to konkrétne firme VSL Software, a.s., e-shopu Albi a Fakulte informatiky a informačných technológií STU v
Bratislave.

Autor: Alexandra Pačutová

https://monitora.sk/
https://app.monitora.cz/article/732995402/720156af274deb8f9118?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTE5MDY5OTAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzMyOTk1NDAyLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.BGmHNlXkkoblmXebrUFNC893e0nyO0ssfI3D_pjiJyU
https://www.iuventa.sk/celostatne-kolo-matematickej-olympiady-uspesne-za-nami/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 8

https://monitora.sk/


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

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 10

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 11

https://monitora.sk/


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

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 13

Prešov: Á. Érsek sa stane čestným občanom mesta  
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Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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Prešov 6. apríla (TASR) – Bývalý minister dopravy Árpád Érsek sa stane čestným občanom mesta Prešov. V stredu o tom rozhodli
mestskí poslanci. Komisia pre udeľovanie verejných ocenení mesta mu navrhla ocenenie udeliť za jeho prínos a osobný vklad pri riešení
dopravných problémov a rozvoj cestnej infraštruktúry na území krajského mesta Prešov. Návrh vyvolal medzi poslancami diskusiu,
napokon ho však schválili. "Za jeho pôsobenia vo funkcii ministra dopravy bolo rozhodnuté o začatí výstavby diaľnice D1 Prešov, západ –
Prešov, juh, ktorá tvorí takmer osemkilometrový juhozápadný obchvat Prešova, a rovnako sa pod jeho vedením začalo v roku 2019 s
výstavbou prvej etapy severného obchvatu Prešova, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R4," uvádza sa v materiáli, ktorým sa zaoberali
poslanci. Érsek bol ministrom dopravy od 31. augusta 2016 do 20. marca 2020. Cenu mesta Prešov za rok 2021 poslanci udelili
prodekanovi Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Jozefovi Firmentovi za zviditeľňovanie mesta
Prešov doma i v zahraničí svojou celoživotnou aktívnou, tvorivou a činorodou prácou v oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Do
roku 1997 pracoval ako sekundárny lekár na Okresnom ústave národného zdravia (OÚNZ) v Prešove. Poslanci rozhodli aj o udelení ceny
mesta Prešov slovenskej speváčke, klaviristke, gitaristke, skladateľke a textárke, rodáčke z Prešova Kataríne Knechtovej za mimoriadny
prínos a významné úspechy v oblasti umeleckej tvorby na slovenskej hudobnej scéne a reprezentáciu mesta Prešov doma i vo svete.
Propagátorke destigmatizácie závislostných porúch a závislostí a zakladateľke neziskovej organizácie Trojlístok Gabriele Šostákovej sa
poslanci rozhodli cenu mesta Prešov udeliť za vynikajúci tvorivý čin a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov. Opálové
zrnko mesta Prešov za rok 2021 poslanci udelili jednému z obchodných centier za jeho ekologické správanie sa na území mesta,
významný vplyv na rozvoj a reprezentáciu mesta Prešov a vytváranie pozitívneho obrazu o podnikateľskom prostredí na území mesta
Prešov. man lem

Autor: TASR
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Prešov: Á. Érsek sa stane čestným občanom mesta  
  6. 4. 2022, 13:52, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Prešov 6. apríla (TASR) – Bývalý minister dopravy Árpád Érsek sa stane čestným občanom mesta Prešov. V stredu o tom rozhodli
mestskí poslanci. Komisia pre udeľovanie verejných ocenení mesta mu navrhla ocenenie udeliť za jeho prínos a osobný vklad pri riešení
dopravných problémov a rozvoj cestnej infraštruktúry na území krajského mesta Prešov. Návrh vyvolal medzi poslancami diskusiu,
napokon ho však schválili.

"Za jeho pôsobenia vo funkcii ministra dopravy bolo rozhodnuté o začatí výstavby diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ktorá tvorí
takmer osemkilometrový juhozápadný obchvat Prešova, a rovnako sa pod jeho vedením začalo v roku 2019 s výstavbou prvej etapy
severného obchvatu Prešova, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R4," uvádza sa v materiáli, ktorým sa zaoberali poslanci. Érsek bol
ministrom dopravy od 31. augusta 2016 do 20. marca 2020.

Cenu mesta Prešov za rok 2021 poslanci udelili prodekanovi Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach
Jozefovi Firmentovi za zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí svojou celoživotnou aktívnou, tvorivou a činorodou prácou v
oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Do roku 1997 pracoval ako sekundárny lekár na Okresnom ústave národného zdravia
(OÚNZ) v Prešove.

Poslanci rozhodli aj o udelení ceny mesta Prešov slovenskej speváčke, klaviristke, gitaristke, skladateľke a textárke, rodáčke z Prešova
Kataríne Knechtovej za mimoriadny prínos a významné úspechy v oblasti umeleckej tvorby na slovenskej hudobnej scéne a
reprezentáciu mesta Prešov doma i vo svete.

Propagátorke destigmatizácie závislostných porúch a závislostí a zakladateľke neziskovej organizácie Trojlístok Gabriele Šostákovej sa
poslanci rozhodli cenu mesta Prešov udeliť za vynikajúci tvorivý čin a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov.

Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2021 poslanci udelili jednému z obchodných centier za jeho ekologické správanie sa na území
mesta, významný vplyv na rozvoj a reprezentáciu mesta Prešov a vytváranie pozitívneho obrazu o podnikateľskom prostredí na území
mesta Prešov.

man lem

Autor: MAN
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Spustili sme Geoportál Košického samosprávneho kraja  
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Prehľadné mapy a aplikácie predstavia cestovný ruch, životné prostredie, dotácie, sociálne veci, dopravu a ďalšie oblasti.

Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci Iniciatívy Catching-up Regions spoločne so Svetovou bankou, Európskou komisiou a
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), spolupracujú na tvorbe regionálnej infraštruktúry priestorových informácií. Výsledkom je
Geoportál KSK, ktorý slúži ako platforma pre integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape. Obyvatelia ho nájdu na
webovej stránke sa www.geoportalksk.sk

„Zriadenie geoportálu je ďalším dielikom do skladačky podpory menej rozvinutých regiónov aj lepšej informovanosti samotných
obyvateľov kraja. Profitovať z neho budú východniari, samospráva, akademický aj súkromný sektor. Jeho hlavným prínosom je to, že
užívatelia dokážu rýchlo, jednoducho a efektívne vyhľadávať informácie z rôznych oblastí života. Na konkrétnej mape územia, v ktorom
bývajú a pôsobia, uvidia rôzne analýzy, údaje aj štatistiky z oblasti dopravy až po sociálne veci pohromade,“ informoval predseda
Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Súčasťou Geoportálu KSK je komplexná databáza aktuálnych a otvorených
geopriestorových údajov (Open Data), ktorá bude slúžiť na spoznávanie regiónu, efektívnu výmenu údajov medzi inštitúciami a
jednoduché sprostredkovanie dôležitých tém verejnosti.

V súčasnosti je do geoportálu integrovaných 54 datasetov s metaúdajmi, ktoré je možné prehliadať vo viacerých tematických
webmapových aplikáciách – Administratívne hranice, Dotácie, Sociálne veci, Doprava a ďalšie. V praxi to vyzerá tak, že ak sa obyvateľ
chce dozvedieť viac napríklad o doprave, zvolí si aplikáciu Doprava, ktorá zahŕňa informácie o cestnej sieti v Košickom kraji. Patria tu
diaľnice a rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy, cesty vo vlastníctve KSK ale aj železničné a autobusové zastávky.

„Geoportál je platforma sprístupnená pre celý Košický kraj, nielen pre pracovníkov župy. Tím Svetovej banky poskytol kraju technickú
podporu pri zavádzaní geoportálu a pomohol definovať, inštalovať a nastaviť požadované technické prostredie pre geoportál. Tieto údaje
sú kľúčovým prvkom mestského aj regionálneho rozvoja, preto v súčasnosti prebieha príprava a spracovanie ďalších dát, ktoré bude
krajský geoportál zverejňovať,“ dodal vedúci odboru Regionálneho rozvoja Úradu KSK Matej Ovčiarka.

Ďalším dôležitým výsledkom projektu bolo rozhodnutie župy prejsť na open source softvér (OSS). Použitie OSS môže zabrániť
akejkoľvek situácii blokovania dodávateľov v budúcnosti. Pomáha tiež znížiť výdavky na informačné technológie, zabezpečiť
interoperabilitu, uľahčiť zdieľanie infraštruktúr a podporovať inovácie a bezpečnosť. Pri tvorbe geoportálu na základe Dohody o spolupráci
medzi KSK a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa podieľali aj odborníci z Ústavu geografie, Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková

Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková

Autor: Jana Jánošíková
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Čestným občanom Prešova sa stane exminister Érsek. Jeho meno vyvolalo diskusiu  
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Mesto ocení aj ďalšie osobnosti.

Zasadnutie zastupiteľstva v Prešove - 6. apríl 2022 (11 fotografií)

PREŠOV. Bývalý minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) sa stane Čestným občanom mesta Prešov.

Udelenie titulu odsúhlasili na stredajšom rokovaní prešovskí mestskí poslanci.

Tí rozhodli aj o udelení Ceny mesta Prešov za rok 2021 pre lekára a pedagóga Jozefa Firmenta, hudobníčku Katarínu Knechtovú a
sociálnu poradkyňu Gabrielu Šostákovú.

Držiteľom ceny pre podnikateľské subjekty Opálové zrnko sa stane obchodné centrum Eperia Shopping Mall.

Ceny odovzdajú na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva začiatkom júna.

Meno Érseka vyvolalo diskusiu

Návrh na udelenie čestného občianstva pre exministra vyvolal medzi poslancami diskusiu, návrh na vyradenie tohto bodu spomedzi
verejných ocenení však neprešiel.

Árpád Érsek sa tak stane v poradí ôsmym čestným občanom mesta Prešov po roku 1990.

Udelenie ocenenia mu navrhli za osobný vklad pri riešení dopravy v meste Prešov.

Za jeho pôsobenia vo funkcii ministra sa rozhodlo o začatí výstavby osemkilometrového juhozápadného obchvatu mesta Prešov v rámci
diaľnice D1, ako aj s výstavbou prvej etapy severného obchvatu mesta R4.

„Po celé obdobie opakovane navštevoval mesto Prešov a načúval potrebám tunajších obyvateľov v kontexte potrieb krajského mesta, ale
aj širších dopravných vzťahov v rámci územia celého východného Slovenska,“ píše sa v návrhu na udelenie čestného občianstva mesta.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokÉrsek: Diaľnica Bratislava - Košice do 2026 nebude. Fandím aj maďarskej vláde Čítajte Z diskusie
poslancov

„Nemôžeme súhlasiť ako klub, aby čestné občianstvo mesta Prešov bolo udelené Árpádovi Érsekovi," povedal poslanec a predseda
klubu OĽaNO a nezávislí Lukáš Anderko (OĽaNO).

((piano))

„Nie je to nič osobné voči tomuto človeku. V dôvodovej správe sa píše, že je to kvôli osobnému vkladu v tom, že mesto Prešov posunul v
dopravných otázkach. Máme udeliť čestné občianstvo človeku, ktorý si ako minister robil svoju prácu? Ak si niekto robí svoju prácu, nie je
to na to, aby sme ho ocenili čestným občianstvom. Všetka česť aj jemu, ale myslíme si, že je mnoho ďalších kandidátov, ktorí by si to
zaslúžili oveľa viac a do rôznych sfér dali svoj osobný vklad nezištne,“ dodal Anderko.

Žiadal, aby meno bývalého ministra vypadlo z návrhu, avšak takáto zmena nakoniec neprešla.

„Každý občan tohto mesta mohol dať návrh. Nehovorme teraz o tom, či bol návrh dobrý alebo zlý. Vždy sa rešpektovalo rozhodnutie
komisie,“ reagovala primátorka Andrea Turčanová (KDH).

V reakcii na poslancov pripomenula, že bol vybudovaný západný obchvat a realizuje sa aj severný obchvat mesta. „Toto mohol urobiť
ktorýkoľvek minister pred ním a neurobil to.“

„Pán Érsék si to zaslúži. Dostali sme masterplan, trolejbusy, tri stavby Slovenskej správy ciest – Obrancov mieru, kruhový objazd pri OBI
a výpadovka na Košice - potom obchvaty D1 a začala sa stavať R4. Všetko to naštartoval alebo minimálne tomu nebránil. Vzhľadom na
všetky investície urobil nadprácu,“ povedal Rastislav Mochnacký (KDH).

Nominácie sa zastal aj Peter Krajňák, ktorý bol v minulosti štátnym tajomníkom za stranu Most-Híd a pripomenul, že Érsék už nie je
politicky činný a ani členom strany, keďže tá zanikla.

„Spomeňte si, keď sa pri začatom severnom obchvate začalo hovoriť, že stačí len jedna rúra, vtedy sa postavil proti Útvaru hodnoty za
peniaze a politicky pritlačil na to, aby s takými úvahami neprichádzali.“
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Podľa poslanca by iný minister ťahal finančné zdroje tam, odkiaľ pochádza.

„Všetci ministri by si zaslúžili. Poopravím to, celá vláda 2016 – 2020, ktorá sa zaslúžila o tieto obchvaty D1 a R4, by si zaslúžila ocenenie.
Dopravne pohli Prešov dopredu. To je politické rozhodnutie, čo sa tu ide urobiť,“ kritizoval Anderkov návrh poslanec Ľudovít Malaga
(Smer) s tým, že aj táto vláda bude mať úspechy.

Poslanci kritizovali Anderkov návrh, keďže pri týchto nomináciách poslanci akceptujú návrh komisie bez ďalšej diskusie v zastupiteľstve
kvôli úcte k oceňovaným.

V minulosti sa však ozvali na zastupiteľstve kritické hlasy aj pri nominácii bývalého primátora Milana Benča na Cenu mesta Prešov.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPrimátorka odovzdala cenu mesta Prešov Milanovi Benčovi Čítajte Jozef Firment

Cenu mesta Prešov za rok 2021 získa prodekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prednosta I. kliniky
anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach a viceprezident Slovenskej spoločnosti
anestéziológie a intenzívnej medicíny Jozef Firment.

Cenu mu udelili za zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí svojou celoživotnou aktívnou, tvorivou a činorodou prácou v oblasti
anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktorej výsledkom je úspešná vedecká, pedagogická a výchovná činnosť.

Katarína Knechtová

Speváčka a hudobníčka Katarína Knechtová je prešovskou rodáčkou.

Svoju hudobnú kariéru začínala v skupine IMT Smile s lídrom Ivanom Táslerom.

Od roku 1997 pôsobila v skupine Peha a v roku 2008 prešla na sólovú kariéru.

Svojou pestrou hudobnou tvorbou prispela a prispieva k rozvoju slovenskej populárnej hudby.

Je držiteľkou viacerých ocenení. Cenu mesta dostane za mimoriadny prínos a významné úspechy v oblasti umeleckej tvorby na
slovenskej hudobnej scéne, za jej dlhoročnú aktívnu propagáciu, zviditeľňovanie, reprezentáciu mesta Prešov, šírenie jeho dobrého
mena doma i vo svete.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokKnechtová o roku 2021: Mala som veľa problémov, ešteže som nepadla do depresie Čítajte Gabriela
Šostáková

Sociálna poradkyňa, propagátorka destigmatizácie závislostných porúch a závislostí Gabriela Šostáková založila v roku 2012 prvú
organizáciu v meste Prešov, ktorej činnosť bola zameraná na osoby so závislostným správaním a bola určená primárne obyvateľom
mesta.

Založila a rozvíjala neziskovú organizáciu Trojlístok, ktorá sa v priebehu svojho fungovania začlenila medzi špičkové pracoviská v rámci
vedy o závislostiach na Slovensku.

Cenu získava za tvorivý čin a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta vo verejnoprospešnej oblasti a za zviditeľňovanie mesta
Prešov doma i v zahraničí.

Opálové zrnko

Cenu Opálové zrnko, určenú pre podnikateľské subjekty, dostane obchodné centrum Eperia Shopping Mall.

Centrum sa nachádza na sídlisku Sekčov a svoje služby ponúka obyvateľom a návštevníkom mesta od novembra 2017.

Od tohto roku realizovalo množstvo aktivít spoločenského, ekologického, kultúrneho či charitatívneho zamerania. Počas svojej existencie
podalo pomocnú ruku pri viacerých krízových situáciách v meste Prešov.

Ocenenie dostane za jeho ekologické správanie sa na území mesta, významný vplyv na rozvoj a reprezentáciu mesta a vytváranie
pozitívneho obrazu o podnikateľskom prostredí na území Prešova.

Ján Pavol II. in memoriam

Titul Čestný občan mesta Prešov udelili vlani svätému Jánovi Pavlovi II. in memoriam.
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Čestnými občanmi mesta Prešov sú in memoriam od roku 2003 aj biskupi Pavol Peter Gojdič a Vasiľ Hopko, v roku 2016 udelilo mesto
čestné občianstvo, takisto in memoriam, bankárovi Michalovi Bosákovi a akademickému maliarovi Dušanovi Pončákovi.

Titul v roku 2018 dostal bývalý hádzanár Rudolf Horváth a v roku 2018 operná diva Ida Kirilová, in memoriam.

Mesto Prešov môže udeliť v zmysle svojho štatútu štyri verejné ocenenia.

Okrem troch uvedených cien je každoročne udeľovaná aj Cena primátora mesta Prešov.

Ocenenia laureátom tradične odovzdávajú počas júnového mimoriadneho zastupiteľstva v rámci osláv Dni mesta. V tomto roku je
slávnostné zastupiteľstvo plánované na stredu 8. júna.

Autor: Michal Ivan, SITA
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Mladíkovi (22) zlyhalo srdce počas florbalu• Mal šťastie, že na ihrisku boli medici

KOŠICE - Život spolužiaka zachránili aj bez titulu! Študentovi medicíny Samuelovi (22) v pondelok večer náhle počas florbalu zlyhalo
srdce. Nebyť duchaprítomných spolužiakov, budúci lekár by už možno nebol medzi živými. Medikov už na ďalší deň čakali štátnice či
skúšky a do telocvične sa prišli odreagovať. Odrazu však museli čeliť realite, ktorá ich onedlho čaká. Ukázalo sa, že Samuel bol v tých
najlepších rukách.

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) si zaslúžia obrovskú pochvalu. Dramatická udalosť, ku ktorej došlo v
pondelok večer počas florbalového zápasu, preverila pohotovosť a znalosti košických medikov. Ich spolužiak Samuel (22) náhle
skolaboval a mladí medici neváhali ani sekundu. „Vedeli, čo robiť. Nepanikárili, rozdelili si úlohy a pri poskytovaní základnej
kardiopulmonálnej resuscitácie a riešení celej situácie odviedli dobrú prácu,“ pochválila ich hovorkyňa Lekárskej fakulty UPJŠ Jaroslava
Oravcová. „Viacerých z nich pritom čakala na druhý deň štátnica, resp. o dva dni skúška v rámci blokovej výučby a na florbalový zápas
sa prišli odreagovať. To, že budú nútení oživovať spolužiaka, nečakali ani vo sne, ale túto životnú skúšku zvládli na jednotku.“

Zásah v pravej chvíli

O tom, čo sa stalo počas večerného zápasu, Novému Času porozprával medik Rastislav (24). „Začali sme hrať asi o 21.45 hod. a krátko
po začiatku sa chcel Samo vystriedať. Sadol si na lavičku a začal lapať po dychu. Zastavili sme hru a videli sme, že začal kolabovať a mal
svaly v kŕči. Dali sme ho do stabilizovanej polohy dúfajúc, že sa to zlepší, no jeho stav sa zhoršoval a Samo začal modravieť,“ opísal jeho
stav Rastislav. Následne ho položili na plochu ihriska a začali s oživovaním. „Viacerí hráči sa striedali až do príchodu sanitky pri
kompresiách hrudníka a vdychovaní do úst, zatiaľ čo ostatní kontaktovali záchrannú službu a zabezpečovali jej plynulú cestu do
telocvične,“ povedal Rastislav s tým, že záchranka prišla do 7 minút od incidentu. „Je to naše budúce povolanie, takže bolo našou
povinnosťou zasiahnuť. Hlavne, že Samo je už v poriadku,“ zhodli sa spolužiaci.

Ďakovné slová rodičov

Obrovskú vďaku a úľavu pociťujú najmä Samovi rodičia. „Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať študentom Lekárskej fakulty UPJŠ,
ktorí svojím pohotovým prístupom zachránili život nášho syna.

Podľa slov ošetrujúcich lekárov vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb bola resuscitácia zvládnutá na odbornej
úrovni a skutočne mu zachránila život. Naša obrovská vďaka patrí aj pedagógom, vďaka ktorým študenti nadobudli tieto vedomosti a
schopnosti, a aj za ich ľudský prístup pri zvládaní tohto pre nás ťažkého obdobia,“ povedali dojatí Samuelovi rodičia Janka (49) a
Miroslav (49). Študenti si vyslúžili pochvalu aj od dekana Lekárskej fakulty UPJŠ Daniela Pellu. „Sme na našich študentov veľmi hrdí a
Samuelovi držíme silno palce, aby sa mohol čo najskôr vrátiť do školy, bežného života a časom aj k športu,“ zdôraznil dekan. Podľa
vyjadrenia rodičov lekársky zákrok dopadol výborne a Samuel sa už zotavuje.

K dráme na palubovke došlo v tejto športovej hale. Študenti medicíny hrávali florbal pravidelne. Boli medzi nimi aj Samo a jeho kamarát
Rasťo.

Samova sestra (zľava) Ema (24), otec Miro (49), mama Jana (49) a priateľka Maťka (21) ďakujú študentom Lekárskej fakulty za záchranu
jeho života.

Autor: Autor: Patrik Struk I Foto: archív upjs, ajk
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Študenti medicíny hrávali florbal pravidelne. Boli medzi nimi aj Samo a jeho kamarát Rasťo.

Život spolužiaka zachránili aj bez titulu! Študentovi medicíny Samuelovi (22) v pondelok večer náhle počas florbalu zlyhalo srdce.

Nebyť duchaprítomných spolužiakov, budúci lekár by už možno nebol medzi živými. Medikov už na ďalší deň čakali štátnice či skúšky a
do telocvične sa prišli odreagovať. Odrazu však museli čeliť realite, ktorá ich onedlho čaká. Ukázalo sa, že Samuel bol v tých najlepších
rukách.

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) si zaslúžia obrovskú pochvalu. Dramatická udalosť, ku ktorej došlo v
pondelok večer počas florbalového zápasu, preverila pohotovosť a znalosti košických medikov.

Ich spolužiak Samuel (22) náhle skolaboval a mladí medici neváhali ani sekundu. „Vedeli, čo robiť. Nepanikárili, rozdelili si úlohy a pri
poskytovaní základnej kardiopulmonálnej resuscitácie a riešení celej situácie odviedli dobrú prácu,“ pochválila ich hovorkyňa Lekárskej
fakulty UPJŠ Jaroslava Oravcová.

„Viacerých z nich pritom čakala na druhý deň štátnica, resp. o dva dni skúška v rámci blokovej výučby a na florbalový zápas sa prišli
odreagovať. To, že budú nútení oživovať spolužiaka, nečakali ani vo sne, ale túto životnú skúšku zvládli na jednotku.“

Zásah v pravej chvíli

O tom, čo sa stalo počas večerného zápasu, Novému Času porozprával medik Rastislav (24). „Začali sme hrať asi o 21.45 hod. a krátko
po začiatku sa chcel Samo vystriedať. Sadol si na lavičku a začal lapať po dychu. Zastavili sme hru a videli sme, že začal kolabovať a mal
svaly v kŕči. Dali sme ho do stabilizovanej polohy dúfajúc, že sa to zlepší, no jeho stav sa zhoršoval a Samo začal modravieť,“ opísal jeho
stav Rastislav. Následne ho položili na plochu ihriska a začali s oživovaním.

„Viacerí hráči sa striedali až do príchodu sanitky pri kompresiách hrudníka a vdychovaní do úst, zatiaľ čo ostatní kontaktovali záchrannú
službu a zabezpečovali jej plynulú cestu do telocvične,“ povedal Rastislav s tým, že záchranka prišla do 7 minút od incidentu. „Je to naše
budúce povolanie, takže bolo našou povinnosťou zasiahnuť. Hlavne, že Samo je už v poriadku,“ zhodli sa spolužiaci.

pokračovanie
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Študenti medicíny hrávali florbal pravidelne. Boli medzi nimi aj Samo a jeho kamarát Rasťo.

Život spolužiaka zachránili aj bez titulu! Študentovi medicíny Samuelovi (22) v pondelok večer náhle počas florbalu zlyhalo srdce.

Ďakovné slová rodičov

Obrovskú vďaku a úľavu pociťujú najmä Samovi rodičia. „Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať študentom Lekárskej fakulty UPJŠ,
ktorí svojím pohotovým prístupom zachránili život nášho syna. Podľa slov ošetrujúcich lekárov vo Východoslovenskom ústave srdcových
a cievnych chorôb bola resuscitácia zvládnutá na odbornej úrovni a skutočne mu zachránila život.

Naša obrovská vďaka patrí aj pedagógom, vďaka ktorým študenti nadobudli tieto vedomosti a schopnosti, a aj za ich ľudský prístup pri
zvládaní tohto pre nás ťažkého obdobia,“ povedali dojatí Samuelovi rodičia Janka (49) a Miroslav (49). Študenti si vyslúžili pochvalu aj od
dekana Lekárskej fakulty UPJŠ Daniela Pellu.

„Sme na našich študentov veľmi hrdí a Samuelovi držíme silno palce, aby sa mohol čo najskôr vrátiť do školy, bežného života a časom aj
k športu,“ zdôraznil dekan. Podľa vyjadrenia rodičov lekársky zákrok dopadol výborne a Samuel sa už zotavuje.

‹ 1 2 ›

Autor: Patrik Struk

https://monitora.sk/
https://app.monitora.cz/article/733891992/b3c99fe77292475a33a0?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTE5MDY5OTIsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzMzODkxOTkyLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.fG7vqSQ6c3O9F8Lf5h1nxnXG43WQvXQTitZntbQdAFQ
https://www.cas.sk/clanok/2664617/drama-na-vecernom-zapase-samuelovi-zlyhalo-srdce-pocas-florbalu-mal-jedno-stastie/2/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 33

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 34

https://monitora.sk/

	Prehľad udalostí na stredu 6. apríla   
	Prehľad udalostí na stredu 6. apríla   
	Prehľad ekonomických udalostí na stredu 6. apríla   
	Aktualizovaný prehľad ekonomických udalostí na stredu 6. apríla   
	Celoštátne kolo Matematickej olympiády s prívlastkom rekordné: Víťazka s plným počtom bodov!   
	Prešov: Á. Érsek sa stane čestným občanom mesta   
	Prešov: Á. Érsek sa stane čestným občanom mesta   
	Spustili sme Geoportál Košického samosprávneho kraja   
	Čestným občanom Prešova sa stane exminister Érsek. Jeho meno vyvolalo diskusiu   
	Spoluhráči zachránili Samovi život!   
	Dráma na večernom zápase: Samuelovi zlyhalo srdce počas florbalu! Mal jedno šťastie   
	Dráma na večernom zápase: Samuelovi zlyhalo srdce počas florbalu! Mal jedno šťastie   


