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Deň župných škôl v Bory Mall

Bratislava, Bory Mall

Foto

08.30 Neurochirurgický kongres Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti (7. - 10. októbra)

Kongres organizuje Slovenská neurochirurgická spoločnosť, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Neurochirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ Košice a Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek.

Košice, hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1

08.30 Ústavnoprávny výbor NR SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

09.00 Schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Live

09.00 TK Prešovského samosprávneho kraja - podpora rodiny

Téma: Spolupráca Nadácie PSK pre podporu rodiny s Úradom komisára pre deti. TK bude zacielená na predstavenie foriem pomoci pre
deti a ich rodiny, spolupráce s novým komisárom pre deti Jozefom Mikloškom.

Prešov, Úrad PSK, malá zasadacia miestnosť, 2. podlažie, Námestie Mieru 2

Text

09.00 Otvorenie druhého ročníka Protikorupčnej akadémie (7. - 8. októbra)

Projekt je zameraný na vzdelávanie a aktivizáciu mladých ľudí v boji s korupciou.

Bratislava, budova Binárium, Staré Grunty 18

09.00 Ružový október - prevencia ženských onkologických ochorení

Podujatie je organizované študentami lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ako osvetová akcia pre širokú verejnosť.

Košice, Aupark, Námestie osloboditeľov 1
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09.15 Livestream s ministrom dopravy Andrejom Doležalom

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal bude diskutovať o aktuálnych témach z rezortu dopravy: ako chceme urýchliť výstavbu
diaľnic, vlakový grafikon, situácia na D1 Hubová - Ivachnová, letecká linka do USA.

https://fb.me/e/28uVRhfCq

Text

09.25 Začiatok rekonštrukcie cesty IROP - ID R002 II/576 Bohdanovce- Herľany – II. etapa.

Poklepanie kameňa sa zrealizuje v strede obce Bidovce v parku. Súradnice https://goo.gl/maps/hr9W4eQZGGhF5UqW8

Bidovce

10.00 Otvorenie Literárnych dní Imre Madácha

Dolná Strehová, kaštieľ

10.00 Hackathon: Hacknime dezinformácie + vicepremiérka V. Remišová

Podujatie otvorí podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová otvorí
podujatie: Hacknime dezinformácie, na ktorom budú tímy z celého Slovenska hľadať digitálne riešenia zamerané na boj s
dezinformáciami. Na podujatí sa zúčastní generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI SR a Peter Balík,
odborník na kybernetickú bezpečnosť zo spoločnosti Gerulata technologies Tomáš Kriššák

Bratislava, Campus City, Staromestská 3

Text

10.00 Otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa v Modre

Kaštieľ slávnostne otvorí predseda BSK Juraj Droba spolu s riaditeľkou Malokarpatského osvetového strediska a rakúskymi partnermi.

Modra, kaštieľ, Horná 20

Foto

10.00 TK strany Dobrá voľba a Umiernení

Téma: Matovičovi rozpočtové provizórium vyhovuje.

Bratislava, sídlo strany, zasadačka na 5. poschodí, Jarošova 1

10.00 TK strany Národná koalícia / Nezávislí kandidáti

Za účasti kandidáta na primátora Bratislavy Miroslava Heredoša.

Téma: Ohlásenie, ekonomické vyčíslenie a priblíženie bodu programu: MHD bezplatne pre Bratislavu

Bratislava, sídlo strany, Račianska 66

Text

11.00 TK Divadla Jonáša Záborského v Prešove

Téma: Premiéra inscenácie Chris Priestley: Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea

Prešov, DJZ, historická budova

Foto

11.00 Brífing za účasti podpredsedu Hlasu-SD R. Rašiho - zrušenie súdu

Téma: Zrušenie súdu, daňového úradu a dopad stratifikácie nemocníc na okres Revúca

https://monitora.sk/
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Informovať budú: Richard Raši – poslanec NR SR a podpredseda strany Hlas-SD, Zuzana Dolinková - podpredsedníčka strany Hlas-SD,
Roman Malatinec - podpredseda BBSK, Július Buchta - primátor mesta Revúca, starostovia obcí a miest okresu Revúca.

Revúca, pred historickou budovou Kohút

Text

11.00 TK o projekte Budujeme nádej na Luníku IX – predstavenie komunitného domu

Téma: Predstavenie komunitného domu, ktorého výstavba odštartovala realizáciu projektu. Na TK budú predstavené ďalšie kroky
projektu svojpomocnej výstavby rodinných domov na sídlisku Luník IX.

Košice, Luník IX, Hrebendová ulica 30

12.00 TK Prešovského samosprávneho kraja - memorandum o spolupráci

Téma: Podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi PSK a Mores Resort, a. s

Vysoké Tatry, hotel Lomnica, Tatranská Lomnica

12.25 TK ministra pôdohospodárstva S. Vlčana po rokovaní ministrov poľnohospodárstva krajín V4 + 4

TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana. Spolu s komisárom EÚ pre poľnohospodárstvo a ministrami
poľnohospodárstva krajín V4 + 4 (HR, SI, RO, BG) bude informovať o záveroch prvej ministerskej konferencie, ktorá sa uskutočnila pod
záštitou slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (SK V4 PRES).

Fototermín z rokovania bude o 12.00 h, podpísanie deklarácie ministrov sa uskutoční o 12.10 h.

Livestream: https://sk-sk.facebook.com/minagri.sr/

Pezinok, Palace Art Hotel, Zlatá sála Kataríny Palffy, Mladoboleslavská 5

Text, Video, Zvuk, Foto

12.45 Seminár Reforma stavebného práva

Téma: Konanie o stavebnom zámere a o projekte stavby.

Bratislava, hotel Marriott, Vysoká 2A

13.30 Tatra summit (7. - 8. októbra)

Vysoké Tatry, grand hotel Kempinski, Gerlach Ballroom

Text

14.00 Uvedenie monografie mesta Hriňová

Hriňová, Mestské kultúrne stredisko, spoločenská sála, Partizánska 7

15.00 Spomienková slávnosť pri príležitosti 200. výročia Sándora Petöfiho

Necpaly

17.00 Celodenný maratón programátorov hackaton

Tohtoročné podujatie s názvom Kiraton je zamerané na podporu malých a stredných podnikateľov.

Trnava, Divadlo Jána Palárika, Zrkadlová sála, Trojičné námestie 2

18.00 Verejná diskusia Palárikova ulica - 120 rokov

Podujatie občianskeho združenia tranzit.sk pri príležitosti 120. výročia vzniku ulice.

Bratislava, v priestoroch budovy OZ tranzit.sk, Beskydská 12
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Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
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Aktuálne! Z minúty na minútu  
  7. 10. 2022, 7:44, Zdroj: hlavnydennik.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: LF UPJŠ, Lekárska Fakulta UPJŠ
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07 | 10 | 2022 I Gabriela Fedičová

Slovensko

Aktuálne! Z minúty na minútu o dianí na Slovensku, zo Zahraničia, z regiónov Slovenska, ale aj z oblasti ekonomiky. Už nemusíte hľadať
inde. Buďte v obraze! Iba s Hlavným denníkom.

20:51 Sedem a pol mesiaca od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je Európska únia lepšie pripravená na zimu než kedykoľvek predtým,
vyhlásila v piatok po skončení neformálneho summitu EÚ v Prahe predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Sedem a pol mesiaca od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je Európska únia lepšie pripravená na zimu než kedykoľvek predtým,
vyhlásila v piatok po skončení neformálneho summitu EÚ v Prahe predsedníčka Európskej komisie Ursula von der... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

20:20 Situácia na Slovensku je katastrofálna. Heger, Remišová chodia po médiách, že oni dali najviac peňazí dôchodcom, dali najviac
peňazí rodinám, tie nedostali nič, konštatuje podpredseda Smeru Ľuboš Blaha.

Situácia na Slovensku je katastrofálna. Heger, Remišová chodia po médiách, že oni dali najviac peňazí dôchodcom, dali najviac peňazí
rodinám, tie nedostali nič, konštatuje podpredseda Smeru Ľuboš Blaha. O premiérovi Hegerovi "Oni žijú niekde v... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Eka Balaskova

20:11 Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok vyzvala účastníkov budúcotýždňového zasadnutia
Valného zhromaždenia (VZ) OSN, aby vyslali Moskve jasný signál a dôrazne odsúdili ruskú anexiu ukrajinských území. TASR správu
prevzala z agentúry DPA.

20:05 Súd v Moskve v piatok zrušil dohodu o prevode moskovského sídla ľudskoprávnej organizácie Memorial na iný subjekt a rozhodol
o zhabaní budovy v prospech štátu. Informovala o tom agentúra AFP. Toto rozhodnutie súdu bolo zverejnené v rovnaký deň, ako sa
organizácia Memorial stala jedným z nositeľov Nobelovej ceny za mier.

19:55 Biden oznámil svetu hrozbu „jadrového armagedonu“.

Biden oznámil svetu hrozbu „jadrového armagedonu“. Americký prezident prvýkrát od kubánskej raketovej krízy hovoril o hrozbe jadrovej
vojny. Povedal, že použitie jadrových zbraní sa môže skončiť „Armagedonom“ pre celý svet. Informovala o tom... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Milan Laca

19:51 Francúzsko zriadilo fond na vojenskú pomoc Ukrajine, ktorý obsahuje počiatočných 100 miliónov eur, a bude slúžiť na priamy
nákup zbraní a ďalšieho vojenského vybavenia na obranu pred ruskou inváziou. V piatok to oznámil šéf Elyzejského paláca Emmanuel
Macron, informuje agentúra AFP.

19:40 Dušan Dědeček pri výbere advokáta nenechal nič na náhodu - obhajovať ho bude advokát Jiří Kučera. Ten obhajoval napríklad aj
sestru Moniky Jankovskej.

Dušan Dědeček pri výbere advokáta nenechal nič na náhodu - obhajovať ho bude advokát Jiří Kučera. Ten obhajoval napríklad aj sestru
Moniky Jankovskej. Musí sa s tým vyrovnať „Klient sa priznal ku skutku, veľmi to ľutuje. Uvedomuje si následky,... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Eka Balaskova

19:34 Spojené štáty v piatok uvalili sankcie na tri spoločnosti a dve osoby z Marshallových ostrovov, Singapuru a Taiwanu za to, že sa
zúčastňovali na nelegálnych dodávkach ropy do Severnej Kórey. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

19:23 Premiér označil za obštrukciu, že parlament nebol pri rozpočte uznášaniaschopný

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) označil za politickú obštrukciu to, že plénum Národnej rady (NR) SR nebolo v piatok
uznášaniaschopné pri hlasovaní o posunutí novely zákona o štátnom rozpočte do druhého čítania. Vyhlásil to na tlačovej... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR
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19:14 Západom neuznaný bieloruský vodca Alexandr Lukašenko venoval šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi k jeho piatkovým 70.
narodeninám darčekový certifikát na traktor bieloruskej výroby. Ide o ručne zmontovaný traktor so sejačkou.

Západom neuznaný bieloruský vodca Alexandr Lukašenko venoval šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi k jeho piatkovým 70. narodeninám
darčekový certifikát na traktor bieloruskej výroby. Ide o ručne zmontovaný traktor so sejačkou. V Petrohrade -... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová

19:01 Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež Bienále animácie Bratislava (BAB) 2022 má svojich víťazov.
Medzinárodnú porotu 16. ročníka festivalu najviac oslovil film Babkin sexuálny život. Snímka slovinských autoriek Uršky Djukić a Émilie
Pigeard získala Cenu Viktora Kubala.

18:50 Bieloruský minister obrany Chrenin oznámil, že je pripravený nasadiť 500 tisíc záložníkov.

Bieloruský minister obrany Chrenin oznámil, že je pripravený nasadiť 500 tisíc záložníkov. Minsk je schopný v prípade potreby poskytnúť
zdroj pol milióna osôb, schopných vojenskej služby, informovalo ministerstvo obrany republiky na kanále... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Milan Laca

18:40 Šokujúce rozhodnutie zverejnila Lucia Ď. Nicholsonovej na sociálnej sieti. "Som odhodlaná ísť na mastektómiu. Nebuďte ako ja!"
Napísala Lucia Ďuriš Nicholsonová a odôvodnila čo je dôvodom jej vážneho rozhodnutia.

Šokujúce rozhodnutie zverejnila Lucia Ď. Nicholsonovej na sociálnej sieti. "Som odhodlaná ísť na mastektómiu. Nebuďte ako ja!"
Napísala Lucia Ďuriš Nicholsonová a odôvodnila čo je dôvodom jej vážneho rozhodnutia. "Pred časom mi na mamografii... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová

18:10 Annu Belousovovú (NaS) doslova vydesila výzva Zelenského, aby NATO zvážilo preventívny útok na Rusko, ktorú vyslovil počas
prejavu v Austrálii.

Annu Belousovovú (NaS) doslova vydesila výzva Zelenského, aby NATO zvážilo preventívny útok na Rusko, ktorú vyslovil počas prejavu
v Austrálii. Udrite! „Čo by malo NATO robiť? Eliminovať možnosť ruského použitia jadrových zbraní.... Preventívne... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Eka Balašková

17:57 Európska komisia (EK) musí o dva týždne prísť s konkrétnym návrhom na zastropovanie cien plynu. Riešenie by malo byť také,
aby nebol ohrozený dostatok plynu na európskych trhoch. Povedal to predseda vlády Eduard Heger po neformálnom summite Európskej
rady v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.

17:45 Poslankyňa NR SR, kandidátka na starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Romana Tabak(Sme rodina) si po bitkárskych
dobrodružných hrách s poslankyňou Janou Bittó Cigánikovou(SAS) najnovšie kopla do premiéra Slovenskej Republiky Eduarda
Hegera(OĽANO) v súvislosti s lepšími vyjednanými hospodárskymi podmienkami pre život v Maďarsku, pričom Slovensko zostane
niekde v úzadí. Avšak našťastie išlo tentokrát iba o verbálny útok poslankyne, ako informujú topky.sk.

Poslankyňa NR SR, kandidátka na starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Romana Tabak(Sme rodina) si po bitkárskych
dobrodružných hrách s poslankyňou Janou Bittó Cigánikovou(SAS) najnovšie kopla do premiéra Slovenskej Republiky Eduarda... Čítať
ďalej

07 | 10 | 2022 | Emanuel Orban

17:40 Poznáte to. Ponorení do vlastných myšlienok idete po ulici a narazíte na cudzí rozhovor. Musíte si ho vypočuť, hoci sa to nepatrí.
Nemôžete to nepočuť, lebo vy s klapkami na ušiach nechodíte. A nemôžete to nepočuť, lebo ten rozhovor je taký hlučný, že to nejde.
Takto sa z prvej ruky dozviete, čím žijú mladí ľudia.

Hlas ľudu: Poriadne to osláv, ty kokos, a na... sa!

Poznáte to. Ponorení do vlastných myšlienok idete po ulici a narazíte na cudzí rozhovor. Musíte si ho vypočuť, hoci sa to nepatrí.
Nemôžete to nepočuť, lebo vy s klapkami na ušiach nechodíte. A nemôžete to nepočuť, lebo ten rozhovor je taký hlučný,... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Mária Škultétyová

17:21 Do systému duálneho vzdelávania bude zapojený aj Hotel Lomnica v Tatranskej Lomnici. Memorandum o vzájomnej spolupráci
podpísali v piatok Prešovský samosprávny kraj (PSK) a zamestnávateľ Mores Resort.
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17:05 Vôbec prvú monografiu vo viac ako 130-ročnej histórii najskôr samostatnej obce a neskôr mesta predstavili v piatok v Hriňovej v
okrese Detva. Približne 400-stranovú publikáciu zostavil Ján Golian z Katolíckej univerzity v Ružomberku za prispenia 15 odborníkov z
oblasti histórie, geografie, etnografie či ľudového staviteľstva.

17:01 Od 29. septembra bolo zadržaných na území Slovenskej republiky 801 migrantov a 14 prevádzačov. V piatok o tom informovali z
tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

Od 29. septembra zadržali na území SR 801 migrantov a 14 prevádzačov

Od 29. septembra bolo zadržaných na území Slovenskej republiky 801 migrantov a 14 prevádzačov. V piatok o tom informovali z
tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. "Po zadržaní nelegálnych migrantov sa tieto osoby podrobia snímaniu... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

17:00 USA zvažujú štyri ciele ruského jadrového útoku.

Jadrový úder proti Rusku?

USA zvažujú štyri ciele ruského jadrového útoku. Spojené štáty by sa mohli odplatiť jadrovým úderom proti Ruskej federácii, ak Moskva
použije jadrové zbrane na Ukrajine, píše The Sun. Štyri scenáre Podľa novín existujú štyri možné scenáre... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Milan Laca

16:57 Ukrajina v piatok naznačila, že zmenila postoj k hlasovaniu v Rade OSN pre ľudské práva, ktoré sa týkalo obvinení zo zlého
zaobchádzania s čínskymi Ujgurmi. Rada vo štvrtok v pomere hlasov 19 ku 17 rozhodla, že o tejto otázke rokovať nebude, pričom
Ukrajina sa zdržala hlasovania. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

16:53 Okresný súd a prokuratúra v Revúcej budú naďalej fungovať aj po implementácii reformy súdnej mapy. Zaradenie konkrétnych
zdravotníckych zariadení v rámci optimalizácie siete nemocníc sa ešte vyhodnocuje, s transformáciou na doliečovacie zariadenia sa však
nepočíta. Pre TASR to uviedli jednotlivé rezorty v reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu mimoparlamentnej strany Hlas-SD a primátora
mesta Júliusa Buchtu.

16:47 Tohtoročný september bol po teplotnej stránke normálny až veľmi studený. Najvyššiu teplotu vzduchu (30,1 stupňa Celzia)
zaznamenali 8. septembra v Gabčíkove. Naopak, najnižšia teplota v polohách do 1000 metrov nad morom bola nameraná 24. septembra
v lokalite Stratená-Dobšinská ľadová jaskyňa (mínus 2,7 stupňa Celzia). Vyplýva to z predbežného klimatologického zhodnotenia, ktoré
na sociálnej sieti zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

16:30 Natália, Marek, Broňa, Richard, Sasha. To sú mená obetí šialenej jazdy bývalého generálneho sekretára Deaflympijského výboru
Slovenska, Dušana Dědečeka. Ten sa vo štvrtok postavil pred súd a vo výpovedi pred súdom uviedol okrem iného aj to, že chce zmeniť
výzor.

Čo povedal vodič Dědeček pred súdom

Natália, Marek, Broňa, Richard, Sasha. To sú mená obetí šialenej jazdy bývalého generálneho sekretára Deaflympijského výboru
Slovenska, Dušana Dědečeka. Ten sa vo štvrtok postavil pred súd a vo výpovedi pred súdom uviedol okrem iného aj to, že chce... Čítať
ďalej

07 | 10 | 2022 | Eka Balaskova

16:07 Demänovskú jaskyňu slobody zatvoria od pondelka 17. októbra pre verejnosť. Dôvodom sú plánované rekonštrukčné práce Správy
slovenských jaskýň (SSJ) Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.

Demänovská jaskyňa slobody bude pre rekonštrukčné práce zatvorená

Demänovskú jaskyňu slobody zatvoria od pondelka 17. októbra pre verejnosť. Dôvodom sú plánované rekonštrukčné práce Správy
slovenských jaskýň (SSJ) Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

16:00 SaS a OĽaNO pokračujú v tom, v čom nikdy neprestali! Nekompetentný minister podľa SaS počíta o druhej v noci pod duchnou

"Takto sa krajina jednoducho spravovať nemá!" Deklaruje na sociálnej sieti strana Sloboda a Solidarita (SaS). Vláda podľa SaS poslala
do parlamentu diletantnský návrh na úpravu rozpočtu za 1,5 MILIARDY na ktorú sme sa my všetci vyzbierali pre... Čítať ďalej

https://monitora.sk/


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

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová

15:15 Daniel Lipšic sa vyjadril na sociálnej sieti k bývalému príslušníkovi NAKA, Mariánovi K.

Daniel Lipšic sa vyjadril na sociálnej sieti k bývalému príslušníkovi NAKA, Mariánovi K.

Bývalý príslušník Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Marián K. je aktuálne ako obvinený trestne stíhaný v troch samostatných
trestných konaniach, ktoré sú vedené na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Takmer vo všetkých prípadoch ide o korupčnú... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

15:11 Českí ministri sa v Kyjeve 31. októbra zúčastnia na spoločnom zasadnutí ukrajinskej a českej vlády. Rokovať budú o dôsledkoch
ruskej agresie aj o obnove Ukrajiny, informoval v piatok hovorca českej vlády Václav Smolka, ktorého cituje spravodajský portál
iDNES.cz.

15:00 Podpredseda strany Smer-SD Ľuboš Blaha prichádza so šokujúcim zistení, ktoré sa týka vraždy ruskej novinárky Darye Duginovej
z augusta 2022. V danej veci informuje vo videu na Telegrame.

Šokujúce zistenie Ľuboša Blahu: Vraždu ruskej novinárky Duginovej zosnovali Ukrajinci

Podpredseda strany Smer-SD Ľuboš Blaha prichádza so šokujúcim zistení, ktoré sa týka vraždy ruskej novinárky Darye Duginovej z
augusta 2022. V danej veci informuje vo videu na Telegrame. Poďme do nedávnej histórie Ruská novinárka Darya Duginová... Čítať
ďalej

07 | 10 | 2022 | Emanuel Orban

14:57 Bielorusko nesúhlasí s rozhodnutím nórskeho Nobelovho výboru odovzdať Nobelovu cenu za mier väznenému bieloruskému
aktivistovi Alesovi Biaľackému. Uviedol to hovorca bieloruského ministerstva zahraničných vecí Anatoľ Hlaz, podľa ktorého sa Nobel
musí obracať v hrobe. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

14:23 Úrad ukrajinského prezidenta v piatok povedal, že občania Ukrajiny, ktorí od februára čelia útokom Ruska, sú "tvorcami mieru".
Ukrajinská ľudskoprávna organizácia Centrum pre občianske slobody (CCL) sa v piatok stala jedným z tohtoročných laureátov Nobelovej
ceny za mier. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

14:18 Zakladateľka OĽaNO Erika Jurinová s veľkou pompou vyhrala pred piatimi rokmi komunálne voľby a stala sa prvou župankou
vôbec. Svoju kampaň postavila na bombastických sľuboch ako vyrieši dopravu v Žiline a zatočí s nevýhodnou zmluvou dopravcu. Aká je
realita dnes?

Spackaný tender, miliónové pokuty. V Žilinskej župe to vrie

Zakladateľka OĽaNO Erika Jurinová s veľkou pompou vyhrala pred piatimi rokmi komunálne voľby a stala sa prvou župankou vôbec.
Svoju kampaň postavila na bombastických sľuboch ako vyrieši dopravu v Žiline a zatočí s nevýhodnou zmluvou dopravcu. Aká... Čítať
ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriel Matta

13:55 Speváčka Dorota Nvotová ozrejmila, kto má na svedomí, že henten bezcharakterný zmrd je vonku. Nvotová to uviedla na sociálnej
sieti v reakcii na prepustenie Dušana Dědečka a jeho stíhanie na slobode.

Dorota Nvotová ozrejmila, kto má na svedomí, že henten bezcharakterný zmrd je vonku

Speváčka Dorota Nvotová ozrejmila, kto má na svedomí, že henten bezcharakterný zmrd je vonku. Nvotová to uviedla na sociálnej sieti v
reakcii na prepustenie Dušana Dědečka a jeho stíhanie na slobode. Obvinený Dušan Dědeček, ktorý v opitosti... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová

13:53 SaS by mala zísť z kratšej cesty a prestať blokovať Národnú radu (NR) SR spolu s "mafiou a extrémistami". Vyzval ju na to
predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš na piatkovej tlačovej konferencii. Pýta, sa či je toto tá sľubová konštruktívna
opozícia, keď blokuje prijatie návrhov na pomoc ľuďom a firmám v čase krízy. Reagoval tak na blokovanie parlamentu pri hlasovaní, v
ktorom malo plénum NR SR rozhodnúť o novele štátneho rozpočtu na tento rok.

13:47 Ceny energií môžu zruinovať regionálnu kultúru. Upozorňuje na to Matica slovenská (MS). Hrozí podľa nej zatváranie jej domov po 
celom Slovensku. Listom preto vyzvala ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) i poslancov Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru 
a médiá, aby sa situáciou zaoberali a ceny energií pre domy Matice slovenskej dofinancovali. TASR o tom informoval tajomník MS pre
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informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman.

13:41 Smer-SD je pripravený aj so zvyškom opozície pokračovať v obštrukcii parlamentu aj v utorok (11. 10.). Strana Roberta Fica
nechce podporiť novelu zákona o štátnom rozpočte, v ktorom žiada minister financií Igor Matovič (OĽANO) zvýšenie o 1,5 miliardy eur.
Žiadajú nový návrh novelizácie rozpočtu tak, aby sa zvýšil len o 207 miliónov eur na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov. Takýto návrh
podporia a neblokovali by schôdzu ďalej.

Poslanci Smeru-SD sú pripravení pokračovať v obštrukcii aj v utorok!

Smer-SD je pripravený aj so zvyškom opozície pokračovať v obštrukcii parlamentu aj v utorok (11. 10.). Strana Roberta Fica nechce
podporiť novelu zákona o štátnom rozpočte, v ktorom žiada minister financií Igor Matovič (OĽANO) zvýšenie o 1,5... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

13:36 Cieľom je čo najskôr dosiahnuť európsku energetickú nezávislosť, zachovať mier a spoločenskú silu Európy a západného
spojeneckého systému, domnieva sa maďarská prezidentka Katalin Nováková. Podľa agentúry MTI to vyhlásila v piatok na Malte po
schôdzke s ďalšími 11 prezidentmi členských krajín EÚ združených v skupine Arraiolos.

13:23 Pod Poľanou sa pohybuje postrelená medvedica, ktorú sa doteraz nepodarilo nájsť. V detvianskej miestnej časti Skliarovo ju
postrelil Zásahový tím pre medveďa hnedého, cieľom bola eliminácia tohto jedinca. TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa Štátnej ochrany
prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková.

13:15 Možnosť elektronickej žiadosti o vydanie občianskeho preukazu v prípade zmeny pobytu či vypršania platnosti dokladu sa
najneskôr od začiatku budúceho roka zruší. Ministerstvo vnútra (MV) SR preto neuvažuje o rozšírení služby o elektronické požiadanie aj
pre koniec platnosti certifikácie čipu. Vzhľadom na krátkosť použitia to považuje za nákladné a neefektívne. Pre TASR to uviedol tlačový
odbor MV SR.

13:14 Zelenskyj vyzval NATO, aby začalo „preventívne“ útoky na Rusko. Medvedev: Dmitrij Anatolievič Medvedev reagoval: Zelenskyj by
mal podstúpiť preventívnu operáciu lebky.

Medvedev: Zelenskyj by mal podstúpiť preventívnu operáciu lebky

Zelenskyj vyzval NATO, aby začalo „preventívne“ útoky na Rusko. Medvedev: Dmitrij Anatolievič Medvedev reagoval: Zelenskyj by mal
podstúpiť preventívnu operáciu lebky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval severoatlantickú alianciu, aby... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová

13:13 Rada pre mediálne služby začne od soboty (8. 10.) s trojtýždňovým monitoringom predvolebného vysielania v súvislosti s
komunálnymi voľbami i voľbami do vyšších územných celkov (VÚC). Monitorovať bude štandardne vysielané spravodajské a publicistické
relácie rozhlasových aj televíznych vysielateľov, ako i mimoriadne predvolebné diskusné programy. Kontrolovať bude tiež podnety od
fyzických a právnických osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa rady Lucia Michelčíková.

13:00 Minister spravodlivosti Viliam Karas navrhne zmenu zákona, ktorou sa predĺži čas potrebný na implementáciu novej súdnej mapy o
päť mesiacov.

Reforma súdnictva sa od januára nemusí spustiť! Kolíková je nespokojná

Minister spravodlivosti Viliam Karas navrhne zmenu zákona, ktorou sa predĺži čas potrebný na implementáciu novej súdnej mapy o päť
mesiacov. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Justičná reforma by tak... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

13:06 Európsky parlament (EP) podporuje občiansku iniciatívu Európa bez kožušín (Fur Free Europe). Naznačilo to štvrtkové zasadnutie
Medziskupiny EP pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat v Štrasburgu. Jeho hlavnou témou bolo zaistiť zákaz nosenia kožušín v
Európe, informuje spravodajca TASR.

12:50 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla "mimoriadnu odvahu" tohtoročných laureátov Nobelovej ceny
za mier. Uviedla to v piatok v príspevku na Twitteri, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

12:40 Plénum Národnej rady (NR) SR nebolo ani na druhý pokus uznášaniaschopné pri hlasovaní o posunutí novely zákona o štátnom
rozpočte do druhého čítania. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár preto prerušil schôdzu a pokračovať bude v utorok
(11. 10.) od 9.00 h.
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12:39 Holandská ministerka spravodlivosti Dilan Yesilgözová si vo štvrtok večer v priamom televíznom prenose odstrihla prameň vlasov.
Podporila tak ženy v Iráne, ktoré bojujú proti povinnosti nosiť hidžáb. Na správu informačného servera DutchNes.nl upozornil spravodajca
TASR.

12:30 Je dôležité, aby sme pomohli Maďarsku posilniť kontroly na vonkajších schengenských hraniciach. Ak sa ľudia zo Sýrie či
Afganistanu dostanú do EÚ, readmisné požiadavky nedávajú zmysel, pretože v týchto krajinách je vojnový konflikt.

Eduard Heger je pripravený pomôcť Maďarsku

Je dôležité, aby sme pomohli Maďarsku posilniť kontroly na vonkajších schengenských hraniciach. Ak sa ľudia zo Sýrie či Afganistanu
dostanú do EÚ, readmisné požiadavky nedávajú zmysel, pretože v týchto krajinách je vojnový konflikt. Uviedol to... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

12:26 Nórsky Nobelov výbor v piatok žiadal prepustenie jedného z tohtoročných laureátov Nobelovej ceny za mier – bieloruského
aktivistu Alesa Biaľackého, ktorý je uväznený za údajné daňové úniky. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

12:21 Lídri krajín Európskej únie diskutujú na piatkovom summite o zastropovaní cien zemného plynu a možných variantoch takéhoto
opatrenia. Rozhodnutie však od neformálnej schôdzky očakávať nemožno, potvrdila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der
Leyenová.

12:07 Baňu v Nižnej Slanej, z ktorej do rieky Slaná už ôsmy mesiac vytekajú silne mineralizované banské vody, plánujú Rudné bane
uzavrieť betónovou injektážou. Štátny podnik aktuálne čaká na vyjadrenia kompetentných úradov. Pre TASR to uviedol riaditeľ Rudných
baní Peter Žitňan.

12:01 Opitý 37-ročný vodič zrazil v stredu na chodníku v Čadci matku s dvomi deťmi. Vodič bude väzobne stíhaný! Dôvody na väzbu
vodiča v tomto prípade sú jasné!

Aktuálne! Vodič, ktorý zrazil matku s dvoma dcérami ide do väzby!

Opitý 37-ročný vodič zrazil v stredu na chodníku v Čadci matku s dvomi deťmi. Vodič bude väzobne stíhaný! Dôvody na väzbu vodiča v
tomto prípade sú jasné! Opitý 37-ročný vodič zrazil v stredu na chodníku v Čadci matku s dvomi deťmi. Nehoda sa... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová

11:46 Profesionálni vojaci si stále zabezpečujú súčasti výstroja vo vojenských skladoch za papierové body, na elektronizáciu stále
čakajú. Digitalizovať treba aj proces objednávania, ktorý je neefektívny a nevychádza z reálnych požiadaviek profesionálnych vojakov.
Vyplýva to zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Za príklad dobrej praxe v rezorte obrany NKÚ označil oblasť kontroly.
TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.

11:45 Nobelovu cenu za mier za rok 2022 získali v piatok bieloruský aktivista v oblasti ľudských práv Ales Biaľacki, ruská ľudskoprávna
organizácia Memorial a ukrajinská ľudskoprávna organizácia Centrum pre občianske slobody (CCL).

11:42 Vodičovi osobného auta, ktorý vo štvrtok (6. 10.) podvečer v Bardejove narazil do zaparkovaného nákladného vozidla, polícia v
dychu namerala 3,6 promile alkoholu. Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu vzniesol voči 30-ročnému mužovi
obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana
Ligdayová.

11:26 Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Juraj Chylo sa ozval v súvislosti s rozhodnutím súdu o vodičovi z tragickej nehody.

Prokurátor Chylo sa ozval v súvislosti s rozhodnutím súdu o vodičovi z tragickej nehody

Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Juraj Chylo sa ozval v súvislosti s rozhodnutím súdu o vodičovi z tragickej nehody.
Rozhodnutie súdu, nezobrať vodiča z víkendovej tragédie v centre Bratislavy do väzby, nemá žiadny vplyv na to, že... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

11:20 Ukrajina bojuje za bezpečnosť Európy a EÚ ju preto musí podporovať aj naďalej. V piatok to uviedol český premiér Petr Fiala pred
začiatkom neformálneho summitu Európskej rady v Prahe, informuje TASR.

11:15 Prezidentka SR sa vo štvrtok zúčastnila európskeho samitu, kde s ďalšími 11 prezidentami rokovala okrem iného aj o
bezpečnostnej situácii.

Kým na Malte prezidentka rozdáva úsmevy, doma sa kopia problémy
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Prezidentka SR sa vo štvrtok zúčastnila európskeho samitu, kde s ďalšími 11 prezidentami rokovala okrem iného aj o bezpečnostnej
situácii. Občan to zaplatí... "Občania Slovenska, rovnako ako ostatných krajín EÚ, čelia vysokým cenám energií,... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Eka Balaskova

11:09 Britská premiérka Liz Trussová a francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámili plány na spoluprácu. Macron vyjadril
presvedčenie, že tieto dve krajiny začnú "novú fázu" vo vzťahoch po brexite. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky stanice
BBC.

11:08 Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vykonal 5. októbra neohlásenú inšpekciu vo firemných priestoroch podnikateľa pôsobiaceho v IT
sektore. Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská. Inšpekcia bola podľa nej vykonaná na základe dôvodného podozrenia,
že medzi podnikateľmi pôsobiacimi v oblasti vývoja softvéru mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, a to v súvislosti s
účasťou a predkladaním ponúk vo verejných obstarávaniach na migráciu informačných systémov.

10:40 Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) a Romana Tabák (Sme rodina) podľa vlastných slov "musia" svoj incident z nočného
klubu riešiť cez OČTK. Bittó Cigániková ponúka dôkazy, že Tabák klame.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) a Romana Tabák (Sme rodina) podľa vlastných slov "musia" svoj incident z nočného klubu riešiť
cez OČTK. Bittó Cigániková ponúka dôkazy, že Tabák klame. Tabák nemá čo ponúknuť "Tušila som, že Romana Tabák... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Eka Balaskova

10:30 György Nógrádi, expert na bezpečnostnú politiku v relácii Ultrahang, s názvom " Pýtajte sa", uviedol, že Ukrajina sa nestane
členom NATO. Podľa neho sa od ukrajinskej požiadavky dištancovalo aj americké vedenie, pretože nechce tretiu svetovú vojnu.

György Nógrádi: Prepáčte, na Ukrajine nie je demokracia!

György Nógrádi, expert na bezpečnostnú politiku v relácii Ultrahang, s názvom " Pýtajte sa", uviedol, že Ukrajina sa nestane členom
NATO. Podľa neho sa od ukrajinskej požiadavky dištancovalo aj americké vedenie, pretože nechce tretiu svetovú... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová

10:03 Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová upozornila, že je dôležité, aby vyhrážky vyslovené počas vojny na Ukrajine neboli
brané na ľahkú váhu. Povedala to počas štvrtkovej ceremónie pri príležitosti 77. výročia založenia mníchovských novín Süddeutsche
Zeitung. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

10:04 Po dvojročnej prestávke, zavinenej pandémiou, otvorí v pondelok (10. 10.) Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) dvere
verejnosti. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

10:00 "Zuzana Čaputová sa ako jediná hlava štátu na svete zapojila do prvoplánovej ľudovej zábavy o fiktívnej anexii Kaliningradu.
Zuzana Čaputová ako prezidentka je jeden veľký zlý vtip," myslí si politológ Eduard Chmelár a dodal aj viac.

Eduard Chmelár: Zuzana Čaputová ako prezidentka je jeden veľký zlý vtip

"Zuzana Čaputová sa ako jediná hlava štátu na svete zapojila do prvoplánovej ľudovej zábavy o fiktívnej anexii Kaliningradu. Zuzana
Čaputová ako prezidentka je jeden veľký zlý vtip," myslí si politológ Eduard Chmelár a dodal aj viac. Názor Eduarda... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová

09:59 Pri dopravnej nehode v obci Vrbnica v okrese Michalovce prišiel vo štvrtok (6. 10.) večer o život miestny 61-ročný muž, ktorý kráčal
po ceste vedľa bicykla. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. V tejto súvislosti polícia pripomína
povinnosť nosiť počas zníženej viditeľnosti reflexné prvky.

09:56 Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov vyzval v piatok ruských vojakov, aby zložili zbrane. Sľúbil im "život a bezpečie". TASR
správu prevzala z agentúry AFP.

09:51 Výzva z plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc pre projekty nad päť miliónov eur sa oneskorí. Namiesto septembra
ju Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje vyhlásiť v blízkej dobe. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu. Okrem toho
chce MZ koncom októbra vyhlásiť výzvu pre projekty do päť miliónov eur.

09:35 Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR hľadá šéfa novovzniknutého detenčného ústavu v Hronovciach. Záujemcovia sa môžu do
výberového konania prihlásiť do 31. októbra.

Pracovná ponuka ministerstva zdravotníctva

https://monitora.sk/


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

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR hľadá šéfa novovzniknutého detenčného ústavu v Hronovciach. Záujemcovia sa môžu do výberového
konania prihlásiť do 31. októbra. Rezort o tom informuje na svojom webe. Detenčný ústav v Hronovciach bude prvým... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

09:30 Ruský generál vyzval, aby prestali klamať o priebehu "špeciálnej operácie".

Ruské Ministerstvo obrany klame?

Ruský generál vyzval, aby prestali klamať o priebehu "špeciálnej operácie". Generálplukovník Kartapolov vyzval, aby lepšie informovali
Rusov o postupe "špeciálnej operácie". Ako je to? O priebehu vojenskej špeciálnej operácie na Ukrajine sa... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Milan Laca

09:29 Poslanec NR SR, kandidát na Prešovského župana Milan Mazurek (Republika) si podáva predsedu KDH a župana mesta Prešov
Milana Majerského za to, že do tohtoročných komunálnych vo lieb ide s podporou liberálnych strán typu Sloboda a solidarita, a
Progresívne Slovensko.

Milan Mazurek: Majerský zrádza kresťanské záujmy Slovenska

Poslanec NR SR, kandidát na Prešovského župana Milan Mazurek(Republika) si podáva predsedu KDH a župana mesta Prešov Milana
Majerského za to, že do tohtoročných komunálnych volieb ide s podporou liberálnych strán typu Sloboda a solidarita, a... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Emanuel Orban

09:28 Novelou zákona o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov, začalo plénum v
piatok 13. rokovací deň 72. schôdze Národnej rady (NR) SR. Právnu normu predložil minister hospodárstva Karel Hirman.

09:04 Polícia v Trnavskom kraji vykonala za minulý týždeň (26. 9. – 2. 10.) 3544 dychových skúšok na alkohol, čo je o 481 menej ako
týždeň predtým. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Ako doplnila, 27
z nich bolo s pozitívnym výsledkom.

09:00 Časť ulíc pri mestskom parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici bude v sobotu (8. 10.) pre cestnú dopravu uzavretá, dôvodom
je kladenie nového asfaltu v rámci projektu výstavby novej okružnej križovatky. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie
primátora.

08:55 Ľubomír Galko, exminister obrany a bývalý politik odkázal na sociálnej sieti "pisálkom." Kritizuje mainstream a zastáva sa Igora
Matoviča. Zverejnil aj malú, vlastnú štatistiku a je presvedčený, že novinári sú posadnutí "fašistami".

Prekvapivý odkaz Ľubomíra Galka "pisálkom"!

Ľubomír Galko, exminister obrany a bývalý politik odkázal na sociálnej sieti "pisálkom." Kritizuje mainstream a zastáva sa Igora Matoviča.
Zverejnil aj malú, vlastnú štatistiku a je presvedčený, že novinári sú posadnutí "fašistami". "Sem- tam tak... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová

08:49 Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach organizujú v piatok siedmy ročník podujatia
zameraného na ženské zdravie s názvom Ružový október. V infostánku v obchodnom centre na Námestí osloboditeľov v Košiciach budú
od 9.00 do 13.00 h verejnosť informovať o rakovine prsníka a krčka maternice, ako aj o hrozbách, ktoré môže mať rakovina pre psychiku.
Pre TASR to uviedla hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

08:48 Na Dolnozemskej ulici v bratislavskej Petržalke horel v piatok ráno autobus. Udalosť si nevyžiadala žiadnych zranených. TASR o
tom informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.

08:30 Rast priemyselnej produkcie v Maďarsku sa v auguste zrýchlil už tretí mesiac po sebe, zatiaľ čo v prípade maloobchodných tržieb
sa naopak spomalil. TASR o tom informuje na základe údajov maďarského centrálneho štatistického úradu.

08:30 Zelenskyj vyzval NATO, aby začalo „preventívne“ útoky na Rusko.

Udrite už na to Rusko!

Zelenskyj vyzval NATO, aby začalo „preventívne“ útoky na Rusko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval severoatlantickú
alianciu, aby začala "preventívne" útoky na Rusko, s cieľom zabrániť Moskve použiť jadrové zbrane. Udrite! „Čo... Čítať ďalej
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07 | 10 | 2022 | Milan Laca

08:20 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opäť pomôže pri výbere strednej školy. V priestoroch nákupného centra v bratislavskom
Lamači sa v piatok koná 11. ročník podujatia Deň župných škôl. Na jednom mieste sa odprezentujú stredné školy a gymnáziá v
pôsobnosti kraja.

11. ročník podujatia Deň župných škôl

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opäť pomôže pri výbere strednej školy. V priestoroch nákupného centra v bratislavskom Lamači sa
v piatok koná 11. ročník podujatia Deň župných škôl. Na jednom mieste sa odprezentujú stredné školy a gymnáziá v... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

08:18 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok opätovne hrozil blokádou plánovaného vstupu Švédska do NATO. Vzťahy s
druhou kandidátskou krajinou, Fínskom, označil za odlišné. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.

08:16 Súd v americkom štáte Delaware odročil na 28. októbra začiatok súdneho procesu miliardára Elona Muska so spoločnosťou
Twitter. Muskovi tak dal necelé dva týždne k dobru na to, aby kúpu Twitteru za 44 miliárd dolárov dofinancoval. Informovali o tom v piatok
agentúry AP a Reuters. Proces sa mal pôvodne začať 17. októbra. Muskovi právnici však vo štvrtok požiadali o jeho pozastavenie s tým,
že miliardár si chce zabezpečiť financovanie a akvizíciu dokončiť.

08:07 Nadácia SPP opäť spúšťa grantový program na podporu šírenia vzdelávacích aktivít a skvalitňovania procesu výučby v školských
zariadeniach a organizáciách, ktoré realizujú projekty formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže s názvom SPPravmeTo.
Prihlásiť sa s projektom je možné do polnoci 2. novembra 2022.

08:00 Obvineného Dušana Dědečka, ktorý v opitosti spôsobil víkendovú dopravnú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami,
eskortovali vo štvrtok popoludní na Okresný súd Bratislava I. Polícia uzavrela ulice, Dědeček mal nepriestrelnú vestu a stážili ho kukláči.
Načo toľký cirkus? Pýta sa Ján Bazovský.

Bazovský o eskortovaní Dědečka: Šiblo im! Načo taký cirkus? (VIDEO)

Obvineného Dušana Dědečka, ktorý v opitosti spôsobil víkendovú dopravnú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami, eskortovali vo
štvrtok popoludní na Okresný súd Bratislava I. Polícia uzavrela ulice, Dědeček mal nepriestrelnú vestu a stážili ho... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Diana Zaťková

07:40 Je zrejmé, že v sankčnej politike treba urobiť zmeny, zdôraznil vo štvrtok večer vo videu z Prahy zverejnenom na Facebooku
predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Zároveň uviedol, že na prvom summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) boli na stole
veľmi vážne témy.

Viktor Orbán: Rusko vôbec nepadlo na kolená, zatiaľ čo európske ekonomiky krvácajú

Je zrejmé, že v sankčnej politike treba urobiť zmeny, zdôraznil vo štvrtok večer vo videu z Prahy zverejnenom na Facebooku predseda
maďarskej vlády Viktor Orbán. Zároveň uviedol, že na prvom summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) boli na... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

07:26 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok varovala, že šesť z desiatich krajín s najvyššou mierou samovrážd na svete sa
nachádza v Afrike. Počet samovrážd na tomto kontinente je navyše o viac ako pätinu vyšší než inde. TASR správu prevzala z agentúry
AFP.

07:20 Pokračuje dvojdenný Pražský summit, ktorý začal vo štvrtok historicky prvým stretnutím Európskeho politického spoločenstva
(EPC). V piatok naň nadväzuje neformálny summit Európskej rady, na ktorom sa chcú lídri 27 krajín EÚ sústrediť najmä na energetiku,
Ukrajinu a hospodársku situáciu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

07:17 Európska únia vyšle do Arménska "civilnú misiu EÚ", aby tejto krajine pomohla vytýčiť hranice s Azerbajdžanom. Oznámili to v
piatok v Prahe zúčastnené strany po stretnutí s Francúzskom, informuje agentúra AFP.

07:15 Na územiach v Charkovskej oblasti, ktoré spod ruskej okupácie oslobodila ukrajinská armáda, exhumovali od 7. septembra už 534
tiel civilistov vrátane 19 detí. Ukrajinským médiám to vo štvrtok povedal popredný predstaviteľ tamojšej ukrajinskej polície, informovala
stanica BBC.

07:10 Svet čelí podľa českého prezidenta Miloša Zemana z dôvodu ruskej agresie na Ukrajine riziku použitia jadrových zbraní. Podľa 
Zemana je tak potrebné vyslať dôrazný a jasný signál, že pri ich použití bude nasledovať diplomatická aj vojenská reakcia. Český
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prezident to povedal na úvod štvrtkovej neskorej večere účastníkom Európskeho politického spoločenstva (EPC) na Pražskom hrade,
informuje na svojej webstránke stanica ČT24.

07:00 Dobré ráno, meniny má Eliška. Predpoveď na dnes: Prevažne polooblačno. Teploty 17 až 22 stupňov Celzia.

Dobré ráno, meniny má Eliška. Predpoveď na dnes: Prevažne polooblačno. Teploty 17 až 22 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku
prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 19 až 22 stupňov C. Na strednom Slovensku... Čítať ďalej

07 | 10 | 2022 | Ivan Mihale/tasr

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a zdieľaním pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti
Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik

Zdieľať tento článok

Chránené testom reCAPTCHA. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Viac info

test
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Košice 7. októbra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach organizujú v piatok siedmy
ročník podujatia zameraného na ženské zdravie s názvom Ružový október. V infostánku v obchodnom centre na Námestí osloboditeľov v
Košiciach budú od 9.00 do 13.00 h verejnosť informovať o rakovine prsníka a krčka maternice, ako aj o hrozbách, ktoré môže mať
rakovina pre psychiku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová. Medici budú hovoriť o dôležitosti prevencie ženských
onkologických ochorení, ku ktorej patrí predovšetkým samovyšetrovanie prsníkov, pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne
gynekologické prehliadky. "Študenti ukážu ženám na silikónovom modeli prsníka správnu techniku autovyšetrenia, ktoré predstavuje
jednoduchú a účinnú metódu na včasné odhalenie nebezpečných zmien objavením hrčky v prsníku. Čísla sú totiž alarmujúce, rakovine
prsníka čelí počas svojho života až každá ôsma žena na Slovensku," povedala. Ako pripomenula koordinátorka lokálneho Klubu
reprodukčného zdravia a študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová, v uplynulom období sa upriamovala
pozornosť na COVID-19 a zanedbávala sa prevencia pred inými chorobami. "Situácia sa už zlepšila. Dopomohli k tomu aj rôzne benefity
zdravotných poisťovní vyplývajúce z absolvovania pravidelných prehliadok," povedala. Počas podujatia Ružový október zvyknú v
Košiciach podľa jej slov v priemere "zaškoliť" okolo 400 ľudí. "Neoslovujeme len ženy, pretože aj muži môžu mať rakovinu prsníka. Ženy
upozorňujeme aj na to, že môžu požiadať svojho gynekológa, aby im vyšetril prsníky. Malo by to byť totiž automatickou súčasťou
prehliadky," dodala Klimová. sem mia

Autor: TASR
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Košice 7. októbra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach organizujú v piatok siedmy
ročník podujatia zameraného na ženské zdravie s názvom Ružový október. V infostánku v obchodnom centre na Námestí osloboditeľov v
Košiciach budú od 9.00 do 13.00 h verejnosť informovať o rakovine prsníka a krčka maternice, ako aj o hrozbách, ktoré môže mať
rakovina pre psychiku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Medici budú hovoriť o dôležitosti prevencie ženských onkologických ochorení, ku ktorej patrí predovšetkým samovyšetrovanie prsníkov,
pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne gynekologické prehliadky. "Študenti ukážu ženám na silikónovom modeli prsníka
správnu techniku autovyšetrenia, ktoré predstavuje jednoduchú a účinnú metódu na včasné odhalenie nebezpečných zmien objavením
hrčky v prsníku. Čísla sú totiž alarmujúce, rakovine prsníka čelí počas svojho života až každá ôsma žena na Slovensku," povedala.

Ako pripomenula koordinátorka lokálneho Klubu reprodukčného zdravia a študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ
Martina Klimová, v uplynulom období sa upriamovala pozornosť na COVID-19 a zanedbávala sa prevencia pred inými chorobami.
"Situácia sa už zlepšila. Dopomohli k tomu aj rôzne benefity zdravotných poisťovní vyplývajúce z absolvovania pravidelných prehliadok,"
povedala.

Počas podujatia Ružový október zvyknú v Košiciach podľa jej slov v priemere "zaškoliť" okolo 400 ľudí. "Neoslovujeme len ženy, pretože
aj muži môžu mať rakovinu prsníka. Ženy upozorňujeme aj na to, že môžu požiadať svojho gynekológa, aby im vyšetril prsníky. Malo by
to byť totiž automatickou súčasťou prehliadky," dodala Klimová.

sem mia

Autor: SEM
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Počas podujatia Ružový október zvyknú v Košiciach podľa Martiny Klimovej v priemere "zaškoliť" okolo 400 ľudí.

Košice 7. októbra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach organizujú v piatok siedmy
ročník podujatia zameraného na ženské zdravie s názvom Ružový október. V infostánku v obchodnom centre na Námestí osloboditeľov v
Košiciach budú od 9.00 do 13.00 h verejnosť informovať o rakovine prsníka a krčka maternice, ako aj o hrozbách, ktoré môže mať
rakovina pre psychiku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Medici budú hovoriť o dôležitosti prevencie ženských onkologických ochorení, ku ktorej patrí predovšetkým samovyšetrovanie prsníkov,
pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne gynekologické prehliadky. "Študenti ukážu ženám na silikónovom modeli prsníka
správnu techniku autovyšetrenia, ktoré predstavuje jednoduchú a účinnú metódu na včasné odhalenie nebezpečných zmien objavením
hrčky v prsníku. Čísla sú totiž alarmujúce, rakovine prsníka čelí počas svojho života až každá ôsma žena na Slovensku," povedala.

Ako pripomenula koordinátorka lokálneho Klubu reprodukčného zdravia a študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ
Martina Klimová, v uplynulom období sa upriamovala pozornosť na COVID-19 a zanedbávala sa prevencia pred inými chorobami.
"Situácia sa už zlepšila. Dopomohli k tomu aj rôzne benefity zdravotných poisťovní vyplývajúce z absolvovania pravidelných prehliadok,"
povedala.

Počas podujatia Ružový október zvyknú v Košiciach podľa jej slov v priemere "zaškoliť" okolo 400 ľudí. "Neoslovujeme len ženy, pretože
aj muži môžu mať rakovinu prsníka. Ženy upozorňujeme aj na to, že môžu požiadať svojho gynekológa, aby im vyšetril prsníky. Malo by
to byť totiž automatickou súčasťou prehliadky," dodala Klimová.
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116

Košice: Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach organizujú v piatok siedmy ročník podujatia
zameraného na ženské zdravie s názvom Ružový október. V infostánku v obchodnom centre na Námestí osloboditeľov v Košiciach budú
od 9.00 do 13.00 h verejnosť informovať o rakovine prsníka a krčka maternice, ako aj o hrozbách, ktoré môže mať rakovina pre psychiku.
Pre TASR to uviedla hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Čísla sú alarmujúce, rakovine prsníka čelí počas svojho života až každá ôsma žena na Slovensku

Medici budú hovoriť o dôležitosti prevencie ženských onkologických ochorení, ku ktorej patrí predovšetkým samovyšetrovanie prsníkov,
pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne gynekologické prehliadky. „Študenti ukážu ženám na silikónovom modeli prsníka
správnu techniku autovyšetrenia, ktoré predstavuje jednoduchú a účinnú metódu na včasné odhalenie nebezpečných zmien objavením
hrčky v prsníku. Čísla sú totiž alarmujúce, rakovine prsníka čelí počas svojho života až každá ôsma žena na Slovensku,“ povedala. Ako
pripomenula koordinátorka lokálneho Klubu reprodukčného zdravia a študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Martina
Klimová, v uplynulom období sa upriamovala pozornosť na COVID-19 a zanedbávala sa prevencia pred inými chorobami. „Situácia sa už
zlepšila. Dopomohli k tomu aj rôzne benefity zdravotných poisťovní vyplývajúce z absolvovania pravidelných prehliadok,“ povedala.

Počas podujatia Ružový október zvyknú v Košiciach podľa jej slov v priemere „zaškoliť“ okolo 400 ľudí. „Neoslovujeme len ženy, pretože
aj muži môžu mať rakovinu prsníka. Ženy upozorňujeme aj na to, že môžu požiadať svojho gynekológa, aby im vyšetril prsníky. Malo by
to byť totiž automatickou súčasťou prehliadky,“ dodala Klimová.

Zdroj: TASR, NN
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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

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

Deň župných škôl v Bory Mall

Bratislava, Bory Mall

08.30 Neurochirurgický kongres Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti (7. - 10. októbra)

Kongres organizuje Slovenská neurochirurgická spoločnosť, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Neurochirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ Košice a Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek.

Košice, hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1

08.30 Ústavnoprávny výbor NR SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

09.00 Schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Live

09.00 TK Prešovského samosprávneho kraja - podpora rodiny

Téma: Spolupráca Nadácie PSK pre podporu rodiny s Úradom komisára pre deti. TK bude zacielená na predstavenie foriem pomoci pre
deti a ich rodiny, spolupráce s novým komisárom pre deti Jozefom Mikloškom.

Prešov, Úrad PSK, malá zasadacia miestnosť, 2. podlažie, Námestie Mieru 2

Text

09.00 Otvorenie druhého ročníka Protikorupčnej akadémie (7. - 8. októbra)

Projekt je zameraný na vzdelávanie a aktivizáciu mladých ľudí v boji s korupciou.

Bratislava, budova Binárium, Staré Grunty 18

09.00 Ružový október - prevencia ženských onkologických ochorení

Podujatie je organizované študentami lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ako osvetová akcia pre širokú verejnosť.

Košice, Aupark, Námestie osloboditeľov 1

09.15 Livestream s ministrom dopravy Andrejom Doležalom
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Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal bude diskutovať o aktuálnych témach z rezortu dopravy: ako chceme urýchliť výstavbu
diaľnic, vlakový grafikon, situácia na D1 Hubová - Ivachnová, letecká linka do USA.

https://fb.me/e/28uVRhfCq

Text

09.25 Začiatok rekonštrukcie cesty IROP - ID R002 II/576 Bohdanovce- Herľany – II. etapa.

Poklepanie kameňa sa zrealizuje v strede obce Bidovce v parku. Súradnice https://goo.gl/maps/hr9W4eQZGGhF5UqW8

Bidovce

10.00 Otvorenie Literárnych dní Imre Madácha

Dolná Strehová, kaštieľ

10.00 Hackathon: Hacknime dezinformácie + vicepremiérka V. Remišová

Podujatie otvorí podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová otvorí
podujatie: Hacknime dezinformácie, na ktorom budú tímy z celého Slovenska hľadať digitálne riešenia zamerané na boj s
dezinformáciami. Na podujatí sa zúčastní generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI SR a Peter Balík,
odborník na kybernetickú bezpečnosť zo spoločnosti Gerulata technologies Tomáš Kriššák

Bratislava, Campus City, Staromestská 3

Text, Foto, Video

10.00 Otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa v Modre

Kaštieľ slávnostne otvorí predseda BSK Juraj Droba spolu s riaditeľkou Malokarpatského osvetového strediska a rakúskymi partnermi.

Modra, kaštieľ, Horná 20

Foto

10.00 TK strany Dobrá voľba a Umiernení

Téma: Matovičovi rozpočtové provizórium vyhovuje.

Bratislava, sídlo strany, zasadačka na 5. poschodí, Jarošova 1

10.00 TK strany Národná koalícia / Nezávislí kandidáti

Za účasti kandidáta na primátora Bratislavy Miroslava Heredoša.

Téma: Ohlásenie, ekonomické vyčíslenie a priblíženie bodu programu: MHD bezplatne pre Bratislavu

Bratislava, sídlo strany, Račianska 66

Text

11.00 TK Divadla Jonáša Záborského v Prešove

Téma: Premiéra inscenácie Chris Priestley: Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea

Prešov, DJZ, historická budova

Foto

11.00 Brífing za účasti podpredsedu Hlasu-SD R. Rašiho - zrušenie súdu

Téma: Zrušenie súdu, daňového úradu a dopad stratifikácie nemocníc na okres Revúca

Informovať budú: Richard Raši – poslanec NR SR a podpredseda strany Hlas-SD, Zuzana Dolinková - podpredsedníčka strany Hlas-SD,
Roman Malatinec - podpredseda BBSK, Július Buchta - primátor mesta Revúca, starostovia obcí a miest okresu Revúca.

https://monitora.sk/
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Revúca, pred historickou budovou Kohút

Text

11.00 TK o projekte Budujeme nádej na Luníku IX – predstavenie komunitného domu

Téma: Predstavenie komunitného domu, ktorého výstavba odštartovala realizáciu projektu. Na TK budú predstavené ďalšie kroky
projektu svojpomocnej výstavby rodinných domov na sídlisku Luník IX.

Košice, Luník IX, Hrebendová ulica 30

Text, Foto, Video

12.00 TK Prešovského samosprávneho kraja - memorandum o spolupráci

Téma: Podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi PSK a Mores Resort, a. s

Vysoké Tatry, hotel Lomnica, Tatranská Lomnica

Text

12.25 TK ministra pôdohospodárstva S. Vlčana po rokovaní ministrov poľnohospodárstva krajín V4 + 4

TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana. Spolu s komisárom EÚ pre poľnohospodárstvo a ministrami
poľnohospodárstva krajín V4 + 4 (HR, SI, RO, BG) bude informovať o záveroch prvej ministerskej konferencie, ktorá sa uskutočnila pod
záštitou slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (SK V4 PRES).

Fototermín z rokovania bude o 12.00 h, podpísanie deklarácie ministrov sa uskutoční o 12.10 h.

Livestream: https://sk-sk.facebook.com/minagri.sr/

Pezinok, Palace Art Hotel, Zlatá sála Kataríny Palffy, Mladoboleslavská 5

Text, Video, Zvuk, Foto

12.45 Seminár Reforma stavebného práva

Téma: Konanie o stavebnom zámere a o projekte stavby.

Bratislava, hotel Marriott, Vysoká 2A

13.30 Tatra summit (7. - 8. októbra)

Vysoké Tatry, grand hotel Kempinski, Gerlach Ballroom

Text

14.00 Uvedenie monografie mesta Hriňová

Hriňová, Mestské kultúrne stredisko, spoločenská sála, Partizánska 7

15.00 Spomienková slávnosť pri príležitosti 200. výročia Sándora Petöfiho

Necpaly

17.00 Celodenný maratón programátorov hackaton

Tohtoročné podujatie s názvom Kiraton je zamerané na podporu malých a stredných podnikateľov.

Trnava, Divadlo Jána Palárika, Zrkadlová sála, Trojičné námestie 2

18.00 Verejná diskusia Palárikova ulica - 120 rokov

Podujatie občianskeho združenia tranzit.sk pri príležitosti 120. výročia vzniku ulice.

Bratislava, v priestoroch budovy OZ tranzit.sk, Beskydská 12
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Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
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2 dni dozadu

Košice 7. októbra (TASR) – Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach organizujú v piatok
siedmy ročník podujatia zameraného na ženské zdravie s názvom Ružový október. V infostánku v obchodnom centre na Námestí
osloboditeľov v Košiciach budú od 9.00 do 13.00 h verejnosť informovať o rakovine prsníka plus krčka maternice, ako aj aj o hrozbách,
ktoré smie mať rakovina pre psychiku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa fakulty…

Autor: Publikoval || Publikoval | Redakcia || Redakcia || Redakcia | - || http://dnesky.sk || Redakcia
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Košice 7. októbra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach organizujú v piatok siedmy
ročník podujatia zameraného na ženské zdravie s názvom Ružový október. V infostánku v obchodnom centre na Námestí osloboditeľov v
Košiciach budú od 9.00 do 13.00 h verejnosť informovať o rakovine prsníka a krčka maternice, ako aj o hrozbách, ktoré môže mať
rakovina pre psychiku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.Medici budú hovoriť o dôležitosti prevencie ženských
onkologických ochorení, ku ktorej patrí predovšetkým samovyšetrovanie prsníkov, pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne
gynekologické prehliadky. "Študenti ukážu ženám na silikónovom modeli prsníka správnu techniku autovyšetrenia, ktoré predstavuje
jednoduchú a účinnú metódu na včasné odhalenie nebezpečných zmien objavením hrčky v prsníku. Čísla sú totiž alarmujúce, rakovine
prsníka čelí počas svojho života až každá ôsma žena na Slovensku," povedala.Ako pripomenula koordinátorka lokálneho Klubu
reprodukčného zdravia a študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová, v uplynulom období sa upriamovala
pozornosť na COVID-19 a zanedbávala sa prevencia pred inými chorobami. "Situácia sa už zlepšila. Dopomohli k tomu aj rôzne benefity
zdravotných poisťovní vyplývajúce z absolvovania pravidelných prehliadok," povedala.Počas podujatia Ružový október zvyknú v
Košiciach podľa jej slov v priemere "zaškoliť" okolo 400 ľudí. "Neoslovujeme len ženy, pretože aj muži môžu mať rakovinu prsníka. Ženy
upozorňujeme aj na to, že môžu požiadať svojho gynekológa, aby im vyšetril prsníky. Malo by to byť totiž automatickou súčasťou
prehliadky," dodala Klimová.

Autor: Lekari.sk
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Nemocnica s poliklinikou v Myjave. Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

KOŠICE – Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach organizujú v piatok siedmy ročník podujatia
zameraného na ženské zdravie s názvom Ružový október. V infostánku v obchodnom centre na Námestí osloboditeľov v Košiciach budú
od 9.00 do 13.00 h verejnosť informovať o rakovine prsníka a krčka maternice, ako aj o hrozbách, ktoré môže mať rakovina pre psychiku.
Uviedla to hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Medici budú hovoriť o dôležitosti prevencie ženských onkologických ochorení, ku ktorej patrí predovšetkým samovyšetrovanie prsníkov,
pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne gynekologické prehliadky. “Študenti ukážu ženám na silikónovom modeli prsníka
správnu techniku autovyšetrenia, ktoré predstavuje jednoduchú a účinnú metódu na včasné odhalenie nebezpečných zmien objavení m
hrčky v prsníku. Čísla sú totiž alarmujúce, rakovine prsníka čelí počas svojho života až každá ôsma žena na Slovensku,” povedala.

Ako pripomenula koordinátorka lokálneho Klubu reprodukčného zdravia a študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ
Martina Klimová, v uplynulom období sa upriamovala pozornosť na COVID-19 a zanedbávala sa prevencia pred inými chorobami.
“Situácia sa už zlepšila. Dopomohli k tomu aj rôzne benefity zdravotných poisťovní vyplývajúce z absolvovania pravidelných prehliadok,”
povedala.

Počas podujatia Ružový október zvyknú v Košiciach podľa jej slov v priemere “zaškoliť” okolo 400 ľudí. “Neoslovujeme len ženy, pretože
aj muži môžu mať rakovinu prsníka. Ženy upozorňujeme aj na to, že môžu požiadať svojho gynekológa, aby im vyšetril prsníky. Malo by
to byť totiž automatickou súčasťou prehliadky,” dodala Klimová.

Autor: TASR
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Košice 7. októbra (TASR) - Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach organizujú v piatok siedmy
ročník podujatia zameraného na ženské zdravie s názvom Ružový október. V infostánku v obchodnom centre na Námestí osloboditeľov v
Košiciach budú od 9.00 do 13.00 h verejnosť informovať o rakovine prsníka a krčka maternice, ako aj o hrozbách, ktoré môže mať
rakovina pre psychiku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.Medici budú hovoriť o dôležitosti prevencie ženských
onkologických ochorení, ku ktorej patrí predovšetkým samovyšetrovanie prsníkov, pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne
gynekologické prehliadky. "Študenti ukážu ženám na silikónovom modeli prsníka správnu techniku autovyšetrenia, ktoré predstavuje
jednoduchú a účinnú metódu na včasné odhalenie nebezpečných zmien objavením hrčky v prsníku. Čísla sú totiž alarmujúce, rakovine
prsníka čelí počas svojho života až každá ôsma žena na Slovensku," povedala.Ako pripomenula koordinátorka lokálneho Klubu
reprodukčného zdravia a študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová, v uplynulom období sa upriamovala
pozornosť na COVID-19 a zanedbávala sa prevencia pred inými chorobami. "Situácia sa už zlepšila. Dopomohli k tomu aj rôzne benefity
zdravotných poisťovní vyplývajúce z absolvovania pravidelných prehliadok," povedala.Počas podujatia Ružový október zvyknú v
Košiciach podľa jej slov v priemere "zaškoliť" okolo 400 ľudí. "Neoslovujeme len ženy, pretože aj muži môžu mať rakovinu prsníka. Ženy
upozorňujeme aj na to, že môžu požiadať svojho gynekológa, aby im vyšetril prsníky. Malo by to byť totiž automatickou súčasťou
prehliadky," dodala Klimová.
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5 min. čítania

Po prvýkrát sa Košice – mesto inovácií a startupov, stali dejiskom konferencie, ktorá spojila informačné technológie a zdravotníctvo. Na
Healthcare Conference, ktorá sa konala v košickom UVP Technicom, vystúpili odborníci a startupy z oblasti zdravotnej starostlivosti, vedy
a techniky. Prednášali a diskutovali na tému využívania informačných technológií v zdravotníctve.

Digitalizácia zdravotníctva je plná výziev a príležitostí. Vďaka IT vznikajú medicínske prístroje, ktoré pomáhajú zefektívniť diagnostiku či
vyriešiť konkrétny zdravotný problém. Program konferencie ponúkol široký záber tém ako aj pohľad do súčasnej problematiky digitalizácie
zdravotných záznamov, využitia umelej inteligencie a virtuálnej reality v zdravotníctve.

„Je dôležité, aby sme podporovali a potvrdzovali dôležitosť akademickej obce, výskumných ústavov, ale aj startupov, pretože spoločne
dokážeme robiť viac. A na prvej Healthcare Conference sa nám podarilo poukázať na toto dôležité prepojenie a tiež na výnimočné
inovatívne produkty, ktoré z tohto spojenia vznikli. Myslím si, že IT technológie ponúkajú toho skutočne dosť, čo môžeme využiť na
digitalizáciu, automatizáciu a inovácie v zdravotníctve. V Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) podporujeme vývoj
inovatívnych produktov – napríklad Cognity Care alebo Sovereign Cloud,“ uviedol Andreas Truls, Managing Director DT ITSO SK.

Andreas Truls, Managing Director of DT ITSO SK.

Zdroj foto: DT ITSO SK

Biomedicínsky výskum na UPJŠ – predpoklad vzniku startupu

Jednou z oblasti biomedicínskeho výskumu na Ústave lekárskej a klinickej biochémie, Lekárskej fakulte, ktorú prezentovala na
Healthcare Conference Miroslava Rabajdová, je sledovanie zmien pri vybraných ochoreniach tak metódami klasickej klinickej biochémie,
ako aj na molekulovej úrovni. V rámci vyhodnocovania realizovaných laboratórnych analýz si uvedomili nevyhnutnosť profesionálneho
bioinformatického prístupu pri spracovaní rôznych biomedicínskych dát. Umelá inteligencia a nástroje strojového učenia pomáhajú pri
vyhodnocovaní nameraných dát, s cieľom ich využitia v diagnostike patologických procesov.

Doc. Miroslava Rabajdová, zdroj foto: DT ITSO SK

„V súčasnosti už existujú integrované diagnostické systémy na báze umelej inteligencie (AI) využiteľné v personalizovanej medicíne.
Myslím, že postupné zavádzanie a rozšírenie aplikácií bioinformatického prístupu v diagnostike a liečbe pacientov je už dnes aktuálne.
Napriek nespornej pomoci a pokroku vo využívaní AI, komunikácia medzi lekárom a pacientom, ako aj kritické zhodnotenie analýz
lekárom ostáva nateraz nezastupiteľné,“ skonštatovala docentka Rabajdová

Študentská práca – projekt bionickej protézy

Healthcare Conference dala priestor aj mladým talentom a startupom. Maroš Stredanský, študent Technickej univerzity v Košiciach, vo
svojom príspevku odprezentoval projekt bionickej protézy ruky, ktorá je ovládaná akčným potenciálom získaným zo svalov.

„Projekt bionickej protézy ruky som začal realizovať v mojej bakalárskej práci. Odvtedy som sa vo výskume značne posunul. Moja
protéza sa od iných líši v tom, že dokáže v reálnom čase prijímať signály z povrchu pokožky pacienta a tieto signály protéza dokáže
pomocou systému umelej inteligencie v reálnom čase klasifikovať do určitých pohybových gest ako je napríklad otvorenie či zatvorenie
dlane, ako aj viac špecifické úchopové vzory – napríklad úchop pera. Vo svojom projekte sa snažím o to, aby sa protéza stala
plnohodnotnou náhradou zdravej ruky čo je samozrejme neľahká úloha. Mojou najväčšou ambíciou je, aby protéza dokázala prispôsobiť
úchop podľa tvaru a váhe objektov, ktoré sa pacient snaží uchytiť,“ vysvetľuje Stredanský.

Healthcare Conference dala priestor aj mladým talentom a startupom. Maroš Stredanský, študent Technickej univerzity v Košiciach, vo
svojom príspevku odprezentoval projekt bionickej protézy ruky, ktorá je ovládaná akčným potenciálom získaným zo svalov.

Maroš Stredanský, Zdroj foto: DT ITSO SK

„Projekt bionickej protézy ruky som začal realizovať v mojej bakalárskej práci. Odvtedy som sa vo výskume značne posunul. Moja
protéza sa od iných líši v tom, že dokáže v reálnom čase prijímať signály z povrchu pokožky pacienta a tieto signály protéza dokáže
pomocou systému umelej inteligencie v reálnom čase klasifikovať do určitých pohybových gest ako je napríklad otvorenie či zatvorenie
dlane, ako aj viac špecifické úchopové vzory – napríklad úchop pera. Vo svojom projekte sa snažím o to, aby sa protéza stala
plnohodnotnou náhradou zdravej ruky čo je samozrejme neľahká úloha. Mojou najväčšou ambíciou je, aby protéza dokázala prispôsobiť
úchop podľa tvaru a váhe objektov, ktoré sa pacient snaží uchytiť,“ vysvetľuje Stredanský.
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Prepojenie informačných technológií a umelej inteligencie má pre spoločnosť veľký význam. „Inovácie v zdravotníctve sú hybnou silou a
zameriavajú sa aj na problém starnutia populácie, vývoj demografickej krivky a tiež na nedostatok zdravotníckeho personálu. Našim
cieľom je zamerať sa na inovácie, ktoré by mohli efektívne pomáhať v oblasti transformácie a digitalizácie zdravotníctva, ako aj využitia
umelej inteligencie v prospech precíznej diagnostiky pacientov nielen na Slovensku,“ zhrnul Ján Majoroš zo spoločnosti Siemens
Healthineers Slovakia, ktorá patrí medzi globálnych lídrov vo vývoji inovatívneho softvéru a riešení pre zdravotníctvo.

3D tlač v medicíne

Po bohatom programe si účastníci konferencie pozreli laboratóriá Technickej univerzity v Košiciach. Tie sú vybavené špičkovými
zariadeniami, ktoré pomáhajú odborníkom a študentom v ich výskumnej práci, napríklad 3D tlačiarňami, ktoré sa používajú v
biomedicíne, v priemysle, pri modelovaní prototypov a ich simulácii.

Zdroj foto: DT ITSO SK

Na tému využívania prístrojov v praxi viedol prednášku profesor Radovan Hudák z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa vo
výskume zaoberá aditívnou výrobou implantátov na mieru. Umelá hrudná kosť, časť lebečnej kosti či sánka sú chirurgicky implantované
pacientom. Výskum a vývoj v oblasti personalizovaných implantátov pomocou 3D tlače zlepšil kvalitu života a zachránil život tisíckam
pacientov na Slovensku a vo svete. Ide o unikátne inžinierske diela vytvorené pomocou digitálnych technológií aplikované v klinickej
praxi.

Healthcare Conference vznikla pod taktovkou spoločností a organizácií, ktoré sa téme zdravia a digitalizácie venujú dlhodobo: Deutsche
Telekom IT Solutions Slovakia, Innovlab – startup centre of DT ITSO SK Univerzitný vedecký park Technicom, Deloitte, Siemens
Healthineers Slovakia,Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a startupy z oblasti zdravia pôsobiace v Inkubátore UVP
Technicom.

tlačová správa

Autor: Zobraziť všetky články || tlačová správa || tlačová správa | Zobraziť všetky články || tlačová správa
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Jozef Kubánek, moderátor:

Študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dnes okoloidúcim ženám pripomínali, aby nezanedbávali prevenciu
onkologických ochorení. Začala sa totiž celonárodná osvetová kampaň Ružový október.

Martina Klímová, lokálna koordinátorka klubu Reprodukčné zdravie:

Ženy majú najčastejšie problém s rakovinou prsníka, ale častokrát sa vyskytuje aj rakovina krčka maternice. Ide o HPV vírus, ktorý sa šíri
v ľudskom tele.

Miroslava Lapčáková, študentka LF, UPJŠ v Košiciach:

Tie prsníky by si mali vyšetrovať aspoň raz do mesiaca. Čo sa týka dní, tak malo by to byť po skončení tej menštruácie. Prechádza
takými krúživými pohybmi po tom prsníku, buď dvoma alebo troma prstami, nesmie ten prsník samozrejme hladkať, ale poriadne tlačiť,
aby si tú prípadnú patológiu vedela nahmatať.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/908419453/60482133fc7d052ecf5e?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Njc5ODMzMTYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTA4NDE5NDUzLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.fhvxanG75WCOXc0UtpnWpZCK6YchFgXAomrmW5SmsvQ


Monitora s. r. o. | monitora.sk 31

Prehľad z regiónov  
  7. 10. 2022, 19:45, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 136 363 GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 17018 Eur 

Klaudia Suchomel Guzová, moderátorka:

Ukážeme vám, prečo sa vo Vysokých Tatrách už teraz tešia na jar.

Ľubomír Bajaník, moderátor:

No a pozrieme sa aj do Banskej Bystrice, kde zredukovali pomoc pre odídencov z Ukrajiny.

Miriam Hozzová, redaktorka:

V meste Vysoké Tatry začali s výsadbou tulipánov. Prvých 3000ks cibuliek prišlo priamo z Holandska do Tatranskej Lomnice, ale
dostanú sa postupne aj do ostatných mestských častí.

Matúš Murajda, honorárny konzul Holandského kráľovstva:

Narobíme také riadky, 10cm od seba sadíme.

Výsadbu tulipánov robíme už päť rokov, keď bola vyšľachtená špeciálna odroda Slovakia, ako dar Holandskej vlády a odvtedy sadíme vo
viacerých mestách tú odrodu, ktorá je bielo-červená, bola vyšľachtená na 25. výročie slovensko-holandskej spolupráce.

Miriam Hozzová, redaktorka:

Tulipány z Holandska by mali na jar rozkvitnúť vo viacerých mestách po celom Slovensku. Len zo špeciálnej odrody posadia 24 000
cibuliek.

Július Kotoč, obyvateľ Vysokých Tatier:

Veríme, že tulipány, ktoré tu vysadíme teraz, že prežijú zimu, že zvieratká, hlavne jelene a zver, nám to nevyhrabú.

Daniel Mališ, redaktor:

V Banskobystrickom humanitárnom centre, ktoré je určené na pomoc odídencov z Ukrajiny, doteraz pracovalo okolo 260 dobrovoľníkov.
Od októbra je otvorené iba 2x do mesiaca. Vydávať bude len potraviny a hygienické potreby. Najbližšie 11. a 22. októbra.

Zuzana Úradníčková, centrum humanitárnej pomoci Banská Bystrica:

Rozhodli sme sa to urobiť preto, že naše centrum je otvorené už viac ako sedem mesiacov a väčšina z tých ľudí, ktorí k nám chodia po
pomoc, sú v našom kraji viac ako štyri mesiace, preto si myslíme a vnímame aj na základe tých rozhovorov s ľuďmi, že centrum plní
častokrát viac komunitnú úlohu.

Nikoleta Ferková, redaktorka:

V rámci ružového októbra študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach informujú ženy o tom, aby
nezanedbávali prevenciu onkologických ochorení. Základom prevencie sú samovyšetrovanie prsníkov, pravidelné mamografické
vyšetrenia a preventívne gynekologické prehliadky.

Martina Klímová, lokálna koordinátorka klubu Reprodukčné zdravie:

Ženy majú najčastejšie problém s rakovinou prsníka, ale častokrát sa vyskytuje aj rakovina krčka maternice. Ide o HPV vírus, ktorý sa šíri
v ľudskom tele.

Miroslava Lapčáková, študentka LF, UPJŠ v Košiciach:

Tie prsníky by si mali vyšetrovať aspoň raz do mesiaca. Čo sa týka dní, malo by to byť po skončení menštruácie. Prechádza takými
krúživými pohybmi po prsníku buď dvoma alebo tromi prstami. Nesmie ten prsník samozrejme hladkať, ale poriadne tlačiť, aby si tú
prípadnú patológiu vedela nahmatať.
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[strojový prepis] … univerzity univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zameriava sa na zraniteľné skupiny a skúma možnosti
zdravého vývinu a plnohodnotného života bez ohľadu na sociálne a zdravotné podmienky. Menej sa tiež v štúdiu psychologickej odolnosti
voči nepriaznivým podmienkam, situáciám a krízam. Je to naozaj zaujímavý výskum a na veľmi úspešné medzinárodnej úrovni, čo je…
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