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Predbežný prehľad udalostí na piatok 11. februára  
  10. 2. 2022, 9:57, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: D. Popoffová

popoludní: L. Bittner

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

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

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

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

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja - online

Bratislava, Úrad BSK, Sabinovská 16

09.00 55. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

09.00 TK Slovenskej aliancie moderného obchodu

Téma: Hodnotenie priebehu roka 2021 v sektore obchodu na Slovensku.

Bratislava, hotel Park Inn by Radisson Danube, Rybné námestie 1

09.00 Virtuálny deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ

prostredníctvom fakultného konta na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/events/1353623108421785

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

14.00 Sprístupnenie výstavy Národné parky Slovenska

Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum

17.00 Otvorenie výstavy 6. Medzinárodné trienále textilu

V rámci výstavy, ktorá potrvá do 6. apríla sa predstaví 83 umelcov z celého sveta. Súčasťou projektu je aj komorná výstava Boženy
Augustínovej-Rochovanskej.

Poprad, Tatranská galéria, Hviezdoslavova ulica

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt

Autor: KH
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Doplnený prehľad udalostí na piatok 11. februára  
  10. 2. 2022, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: D. Popoffová

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

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

08.15 Pracovný výjazd ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga v Komárne

08.15 h - Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Mieru 1382/2

09.20 h - Základná škola, Rozmarínová 3109/1

10.25 h - Brífing

pred budovou školy

10.40 h - Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná

11.35 h - Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Biskupa Királya 5

Komárno

08.30 Livestream ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Témy:- schválenie novely 669

- nový mýtny systém

- mostný program

- rozvoj bratislavskej hlavnej stanice a priľahlého okolia

- harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry

- stav plánovaných obchvatov Šale, Prievidze a Sabinova

- predĺžená platnosť technickej a emisnej kontroly počas pandémie

- rekonštrukcia tzv. panelky pri Trenčíne

- sto miliónov eur z plánu obnovy pôjde na rozvoj cyklodopravy

Livestream na linku: https://fb.me/e/2aSUstOgg

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja - online

Bratislava, Úrad BSK, Sabinovská 16

09.00 55. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1
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Text, Video, Zvuk, Live

09.00 TK Slovenskej aliancie moderného obchodu - hodnotenie roka 2021

Téma: Hodnotenie priebehu roka 2021 v sektore obchodu na Slovensku.

Bratislava, hotel Park Inn by Radisson Danube, Rybné námestie 1

Text, Video, Zvuk, Foto

09.00 Virtuálny deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ

prostredníctvom fakultného konta na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/events/1353623108421785

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

10.00 Pracovný výjazd predsedu vlády SR Eduarda Hegera na Orave

10.00 h - Stretnutie s vedením a so študentmi, prehliadka školy

Nižná, Spojená škola

Podujatie sa uskutoční bez účasti médií, ilustračné zábery budú na vyžiadanie k dispozícii

11.25 h - Stretnutie s vedením ZŠ a účasť na vyučovaní

12.00 h - fototermín pre médiá

Trstená, Základná škola Rudolfa Dilonga

13.20 h - Brífing predsedu vlády SR Eduarda Hegera a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlany
Síthovej

Dolný Kubín, Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Text, Video, Zvuk, Foto

11.00 Otvorenie urgentného príjmu 2. typu za účasti ministra V. Lengvarského

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský sa zúčastní otvorenia nového urgentného príjmu 2. typu.

11.00 h - TK ministra Vladimíra Lengvarského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, generálneho riaditeľa
Nemocnice Poprad, a.s. Jozefa Tekáča a primára Urgentného príjmu Nemocnice Poprad, a.s. Jozefa Chlebca.

Následne po TK bude prehliadka priestorov nového urgentného príjmu s možnosťou realizácie ilustračných záberov a fotografií.

Poprad, pred urgentným príjmom nemocnice, Banícka 803/28

Text, Zvuk, Foto

14.00 Sprístupnenie výstavy Národné parky Slovenska

Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum

17.00 Otvorenie výstavy 6. Medzinárodné trienále textilu

V rámci výstavy, ktorá potrvá do 6. apríla sa predstaví 83 umelcov z celého sveta. Súčasťou projektu je aj komorná výstava Boženy
Augustínovej-Rochovanskej.

Poprad, Tatranská galéria, Hviezdoslavova ulica

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt kh

Autor: KH
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Ministerstvo blúdi  
  11. 2. 2022, Zdroj: Denník SME - další vydání, Strana: 24, Vydavateľ: Petit Press, a.s., Autor: Miroslav Urban, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ, Ďalšie zdroje: Denník SME
Dosah: 461 108 GRP: 10,25 OTS: 0,10 AVE: 9729 Eur 

Nehovorme len o nízkej kvalite vysokých škôl

Vláda schválila novelu zákona o vysokých školách napriek oprávneným protestom akademickej obce. Týkali sa prevažne oklieštenia
akademickej samosprávy, zvýšenia kompetencií správnych rád, potlačenia významu fakultných vedeckých rád a senátov atď.

Verejné vysoké školy sú dotované zo štátneho rozpočtu, takže vplyv ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a vlády na ich chod je
legitímny. Ministerstvo má silné kompetencie aj bez ďalšej novely, len ich zmysluplne nevyužíva.

Dôraz štátu na kvantitu

Za kvalitu vysokoškolskej vedy a vzdelávania zodpovedajú najmä vysoké školy samotné, ale zákony určujú prostredie, v ktorom pracujú.
Ak vysoké školy dlhodobo dostávali dotácie od ministerstva školstva prioritne podľa počtu študentov, prispôsobili sa, a tak masové
vzdelávanie potopilo kvalitu.

Vývoj fungovania vysokých škôl je potrebný, ale novela podstatné veci nerieši. Zastavili či odložili sa hodnotenia a podpora špičkovej
vedeckej a umeleckej práce, nerieši sa diferenciácia škôl podľa poslania, deformujú sa pravidlá pre obsadzovanie miest docentov a
profesorov.

Podiel HDP na chode vysokých škôl patrí medzi najnižší v Európskej únii a prostredie, v ktorom sa robí vysokoškolská veda a
vzdelávanie, je v zlom stave. Infraštruktúra, možnosti kultúrneho a športového vyžitia tiež vplývajú na rozhodnutie študentov študovať v
zahraničí. Nádejou sú prostriedky z fondu obnovy.

Poslanie vysokých škôl ako vedeckých inštitúcií zdôraznila Európska komisia takto: „... takmer všetky technológie, produkty a úspechy,
ktoré viedli k ekonomickému a komerčnému rastu a zlepšeniam kvality života, sú založené na základnom výskume ... väčšina
základného výskumu sa uskutočňuje na univerzitách.“

Aj to viedlo Akreditačnú komisiu (v rokoch 1990 až 2019 poradný orgán vlády) k projektu Identifikácia špičkových vedeckých tímov. Od
vlády sme čakali cielenú finančnú podporu špičkových tímov, ale bola skôr symbolická. A hlavne, dúfali sme, že projekt pomôže stlmiť
„únik mozgov“.

Študenti by mali vedieť, že aj na našich univerzitách môžu študovať na pracoviskách uznávaných vo svete a podieľať sa na ich vedeckej
alebo umeleckej práci. Prosili sme médiá, aby v povedomí verejnosti, študentov a ich rodičov nezdôrazňovali len nízku kvalitu našich
vysokých škôl. Veľmi to nefungovalo.

Ministerský zmätok a plán obnovy

Prvú metodiku posudzovania špičkových tímov, inšpirovanú britským hodnotením tvorivej práce, vypracovala Akreditačná komisia v roku
2014 s podporou vtedajšieho ministerstva školstva a rektorov vysokých škôl. Projekt pokračoval v roku 2017.

Hodnotenia robila Akreditačná komisia, jej pracovné skupiny a zahraniční experti, mali sa robiť v pravidelných intervaloch a motivovať
univerzitné pracoviská.

Úlohu hrali len najvýznamnejšie výstupy – vedecké práce masívne citované v svetovej literatúre, ktorými tímy prispeli k rozvoju svojho
odboru, realizované patenty, unikátne technické diela a technológie, diagnostické a liečebné postupy, počiny v oblasti národnej kultúry,
umenia a histórie s medzinárodným dosahom, analytické materiály o smerovaní Slovenska.

Najviac špičkových tímov získala Univerzita Komenského, potom UPJŠ, STU a Technická univerzita Košice. Ich štatút mal platiť šesť
rokov s kontrolou výkonnosti po troch rokoch.

V roku 2019 zákon o vysokých školách Akreditačnú komisiu zrušil a projekt „špičkové tímy“ zanikol, hoci mohol byť splneným bodom
plánu obnovy.

V pláne obnovy ministerstvo školstva píše: „... na hodnotenie kvality výskumnej činnosti neexis tujú postupy.“

Hodnotenia robila prvá Akreditačná komisia od roku 1992, neskôr agentúra ARRA, potom Akreditačná komisia v projekte špičkové tímy a
pri komplexných akreditáciách. Vysoké školy vedeli, kto metodiku navrhuje a kto hodnotenia robí.

Novelou sa v roku 2018 oddelili procesy akreditácie študijných programov od hodnotenia tvorivej činnosti s tým, že metodiku určí 
ministerstvo. Skôr než sa začalo, ministerstvo školstva ho súčasnou novelou ruší, takže sa nerobí – má sa robiť podľa osobitného
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predpisu. Kto sa na príprave podieľa, nevedno.

V správe Akreditačnej komisie pre vládu (2018) sú návrhy na zlepšenie stavu vysokých škôl zhrnuté v štrnástich bodoch
(www.akredkom.sk). Na ponuku využiť skúsenosti Akreditačnej komisie minister školstva ani štátny tajomník neodpovedali.

Ministerstvo volí inú cestu, čo pripomína výrok historika umenia Petra Kresánka: „Na Slovensku sa všetko začína od bodu nula. Vo
vyspelých krajinách stavajú na kontinuite.“

Zlú štruktúru vysokých škôl novela nerieši vôbec.

Bieda hodností

V roku 1990 bolo na Slovensku jedenásť vysokých škôl (plus vojenské). Pokus o založenie profesijne orientovaných vysokých škôl, ako
sú nemecké Fachhochschule, v roku 1993 zlyhal.

Zato rozhodnutím vlády a parlamentu sa najmä po roku 1995 zakladali ďalšie vysoké školy, ktorých je tridsaťtri. Jediná sa zameriava len
na bakalársky stupeň, tridsať poskytuje bakalársky, magisterský aj doktorandský stupeň.

Masové vzdelávanie na druhom stupni vysokých škôl znižuje kvalitu a je nákladné. Podiel absolventov, ktorí idú do praxe ako bakalári,
máme najnižší v Európe.

Moderné technológie, profesie v štátnej správe či sociálnej oblasti potrebujú absolventov s vysokoškolským vzdelaním, ale mnohé
pracovné pozície by mali obsadiť absolventi správne orientovaného profesijného bakalárskeho štúdia formovaného v spolupráci so
zamestnávateľmi.

Akreditačná komisia v roku 2016 vypracovala kritériá pre akreditáciu týchto programov s dôrazom na prax, ohlas bol zanedbateľný.

Členenie na univerzitné a odborné vysoké školy súčasná novela nepozná, ale umožňuje zriadiť univerzitu, ktorá poskytuje len tretí stupeň
vzdelávania – pritom škôl, ktoré poskytujú tretí stupeň, máme tridsať.

Bod z plánu obnovy – zlepšenie kvality na pozíciách vysokoškolských učiteľov – rieši ministerstvo školstva kuriózne:
„Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul nesmie byť podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora alebo
funkčného miesta docenta.“ Zároveň vysokoškolský učiteľ môže mať najviac tri pracovné pomery.

Zlepšením by napríklad bolo, keby na vymenovanie profesora pani prezidentkou bola potrebná najvyššia vedecká kvalifikácia – doktor
vied, DrSc. Z nových profesorov nemá tento titul takmer nik, len v niektorých odboroch je vecou cti, ak sa o profesúru uchádzajú iba
doktori vied.

Habilitácia docentov a menovacie pokračovanie profesorov pred príslušnou komisiou a vedeckou radou sú zbytočné a kto príslušný titul
má, môže si ho dať do vitríny, rovnako ako titul DrSc.

Podľa novely stačí uspieť vo výberovom konaní so splnením minimálnych kritérií, ktoré, ako inak, vydá ministerstvo školstva. Ministerstvo
dôvodí, že to umožní prijať za profesora uchádzača, ktorý pôsobil na zahraničnej univerzite.

Podľa českého zákona môže rektor vo výnimočných prípadoch upustiť od predchádzajúcej habilitácie na návrh vedeckej rady vysokej
školy, ak bol uchádzač profesorom na renomovanej univerzite.

Napraviť reťaz zlých rozhodnutí je čoraz zložitejšie. Keďže som s prestávkami pôsobil v troch akreditačných komisiách, nesiem diel
zodpovednosti. Ku cti mi slúži, že vláda ma z Akreditačnej komisie trikrát odvolala pred skončením funkčného obdobia, z toho dvakrát v
súvislosti s odmietavým postojom k zakladaniu nových univerzít.

Dodávam, že funkčné obdobie v Akreditačnej komisii nemohli dokončiť mnohé významné osobnosti.

FOTO – SITA

Ministerstvo volí inú cestu, čo pripomína výrok historika umenia Petra Kresánka: „Na Slovensku sa všetko začína od bodu nula. Vo
vyspelých krajinách stavajú na kontinuite.“

Autor: Miroslav Urban Autor je univerzitný profesor, bývalý predseda a člen Akreditačnej komisie.
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Poznáme víťazov boja o zlaté medaily v crossfite  
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Dosah: 37 268 GRP: 0,83 OTS: 0,01 AVE: 904 Eur 

Aj v tejto ťažkej disciplíne súťažiaci vydali zo seba úplné maximum. V stredu 9. februára sa v rámci Zimnej univerziády bojovalo o zlaté
medaily v crossfite v priestoroch posilňovne FTVŠ UK.

10. 02. 2022 08.50 hod.

Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

V ženskej kategórii sa ocitli štyri súťažiace, pričom rovnaký počet súťažiacich ovládol aj mužskú kategóriu. Víťazná medaila patrí Monike
Fainovej, ktorá reprezentovala Katolícku univerzitu v Ružomberku. Strieborná skončila študentka Univerzity Komenského Veronika
Korim. Na tretej priečke sa umiestnila Linda Valová zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

V mužskej kategórii zvíťazil Jerguš Brečka, reprezentant Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý skončil na prvom mieste.
Hneď za ním sa umiestnil Filip Mitrovič z Univerzity Komenského. Bronzovú medailu si vyslúžil Peter Jančík, reprezentant Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podrobnejšie výsledky nájdete na stránke Zimnej univerziády.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/686804211/abb6c39020e7bb100169?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDcxNTE4OTUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njg2ODA0MjExLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.WntOq7RrsOddY3mDkM4gWu1Rwu1O7T4S-EjD7g40sgE
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/pozname-vitazov-boja-o-zlate-medaily-v-crossfite/
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Z Rezešovej nemanželskej dcéry Chiary je úspešná mladá žena: Tá podoba s otcom je neuveriteľná!  
  10. 2. 2022, 12:00, Zdroj: zivot.pluska.sk , Vydavateľ: News and Media Holding a.s., Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 11 180 GRP: 0,25 OTS: 0,00 AVE: 522 Eur 

redakcia

dnes 12:00

Diskusia ( )

A. Rezeš svoje otcovstvo napokon uznal, ale museli mu ho potvrdiť testy DNA. Krátko predtým pre médiá povedal: „ Ak sa preukáže, že
som otcom Chiary, zachovám sa ako správny otec. Mojej dcérke nebude nič chýbať.“ To však už splniť nestihol. V roku 2002 sa
nečakane ocitol na operačnom stole vo viedenskej nemocnici. Trápila ho vrodená srdcová porucha.

Oceliarsky magnát po tretej operácii skonal. G. Haršányová mu prišla do krematória dať posledné zbohom aj so svojou takmer
dvojročnou dcérou. Príbuzní ju však z domu smútku vyhnali. „Chcela som sa s ním iba rozlúčiť! Nepustili ma… Nič ich nezaujíma, iba kto
bude dediť!“ povedala v tom čase nahnevane. Netrvalo dlho a po smrti Alexandra Rezeša sa naozaj strhla dlhá bitka o obrovské
dedičstvo.

Nevera ALEXANDRA REZEŠA spôsobovala v jeho rodine nezhody a hádky.

Zdroj: Archív NMH

Druhá šanca?

Malá Chiara Haršányová tak prišla na tento svet za veľmi dramatických okolností, ale čo je zaujímavé, nebohého otca by nemohla
zaprieť, ani keby chcela. Už v detstve mu akoby z oka vypadla. A ako sa zdá, nezdedila po ňom len hlboké oči a tmavé vlasy. Má po ňom
evidentne aj šikovnosť a ambície. V detstve jej namerali vysoké IQ, preto chodila do školy pre mimoriadne nadané deti. Neskôr hrávala
súťažne basketbal a počas štúdia na bratislavskom gymnáziu si v americkom Texase zdokonaľovala angličtinu. Dnes podľa informácií z
jej sociálnych sietí študuje na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Autor: redakcia

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/686878881/c6971d3ee6c0be9cbeb0?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDcxNTE4OTUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njg2ODc4ODgxLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.HVYzQSBB-UwPQ3CrAvuAtinZ7KavAbyURNV_4PBUJ7U
https://zivot.pluska.sk/soubiznis/rezesovej-nemanzelskej-dcery-chiary-je-uspesna-mlada-zena-ta-podoba-otcom-je-neuveritelna/2
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Zakázané otázky na pracovnom pohovore  
  10. 2. 2022, 10:44, Zdroj: mojekysuce.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 2 427 GRP: 0,05 OTS: 0,00 AVE: 345 Eur 

Zaujímavosti

Otázka: Čaká ma pracovný pohovor. Na čo všetko je potenciálny zamestnávateľ oprávnený sa ma pýtať?

Rozsah informačnej povinnosti zamestnávateľa voči potenciálnemu zamestnancovi nie je neobmedzený. Zákonník práce v § 41 ods. 6
vymedzuje, aké otázky zamestnávateľ od fyzickej osoby nesmie vyžadovať, a sú to informácie:

a) o tehotenstve.

b) o rodinných pomeroch. Pojem rodinné pomery nie je presne v Zákonníku práce vymedzený, ale ide najmä o otázky týkajúce sa
rodinného stavu. Nie sú prípustné otázky ako, či je uchádzač slobodný, rozvedený, ženatý, prípadne či má deti alebo koľko má detí.

c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku
bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať. Zákaz na otázky ohľadom bezúhonnosti sa nevzťahuje na
prípady, ak je bezúhonnosť na daný druh práce vyžadovaná podľa osobitného predpisu, prípadne ak vyplýva z pracovného poriadku a
povaha práce si to vyžaduje. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom, eventuálne odpisom z registra trestov.

d) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti. Zamestnávateľ sa na pohovore nemôže pýtať napr. akú
politickú stranu uchádzač preferuje, či je veriaci alebo ateista, a podobne.

Zákon o službách zamestnanosti v § 62 ods. 3 tento zákaz ešte rozširuje, keď uvádza, že je neprípustné vyžadovať pri výbere
zamestnanca informácie týkajúce sa „národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, členstva v odborových
organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na
plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených osobitným predpisom“, ktorým je zákon o ochrane osobných údajov. Podľa tohto
zákona, ak zamestnanec požiada o preukázanie nutnosti požadovaného osobného údaja, zamestnávateľ je povinný ju preukázať.

Máte viac otázok?

Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími
robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

f ZDIEĽAŤ NA FACEBOOKU

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.

advokát

V roku 2009 mu bol udelený akademický titul na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. JUDr. Peter Strapáč,
poskytuje právne služby vo viacerých oblastiach práva. Od novembra 2012 JUDr. Peter Strapáč, PhD. poskytuje advokátske služby.

Kontakt: www.strapac.sk

Najnovšie

Autor: redakcia || redakcia

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/686841790/18984c78d332b8ad9e4b?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDcxNTE4OTUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njg2ODQxNzkwLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.awuphUgjdEiuq3iba73r97ClFYKJN5YQPL-TzHu6n3U
https://www.mojekysuce.sk/pravnik-radi/zakazane-otazky-na-pracovnom-pohovore
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Fakulty a ústavy UPJŠ

https://monitora.sk/
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Predbežný prehľad udalostí na piatok 11. februára  
  10. 2. 2022, 9:57, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové

slová: Filozofická Fakulta UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: D. Popoffová

popoludní: L. Bittner

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

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

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

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

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja - online

Bratislava, Úrad BSK, Sabinovská 16

09.00 55. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

09.00 TK Slovenskej aliancie moderného obchodu

Téma: Hodnotenie priebehu roka 2021 v sektore obchodu na Slovensku.

Bratislava, hotel Park Inn by Radisson Danube, Rybné námestie 1

09.00 Virtuálny deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ

prostredníctvom fakultného konta na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/events/1353623108421785

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

14.00 Sprístupnenie výstavy Národné parky Slovenska

Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum

17.00 Otvorenie výstavy 6. Medzinárodné trienále textilu

V rámci výstavy, ktorá potrvá do 6. apríla sa predstaví 83 umelcov z celého sveta. Súčasťou projektu je aj komorná výstava Boženy
Augustínovej-Rochovanskej.

Poprad, Tatranská galéria, Hviezdoslavova ulica

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt

Autor: KH

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/687357835/70e6a6d1ecceb631566e?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDcxNTE4OTUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njg3MzU3ODM1LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.CH4ku3oM7pXB1U3iMBZHsLMIHnYebBeJD7t3E0NIo9w
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Doplnený prehľad udalostí na piatok 11. februára  
  10. 2. 2022, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové

slová: Filozofická Fakulta UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: D. Popoffová

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

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

08.15 Pracovný výjazd ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga v Komárne

08.15 h - Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Mieru 1382/2

09.20 h - Základná škola, Rozmarínová 3109/1

10.25 h - Brífing

pred budovou školy

10.40 h - Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná

11.35 h - Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Biskupa Királya 5

Komárno

08.30 Livestream ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Témy:- schválenie novely 669

- nový mýtny systém

- mostný program

- rozvoj bratislavskej hlavnej stanice a priľahlého okolia

- harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry

- stav plánovaných obchvatov Šale, Prievidze a Sabinova

- predĺžená platnosť technickej a emisnej kontroly počas pandémie

- rekonštrukcia tzv. panelky pri Trenčíne

- sto miliónov eur z plánu obnovy pôjde na rozvoj cyklodopravy

Livestream na linku: https://fb.me/e/2aSUstOgg

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja - online

Bratislava, Úrad BSK, Sabinovská 16

09.00 55. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/687357986/92d0f8645c6857d03668?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDcxNTE4OTUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njg3MzU3OTg2LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.44l9Rf6xGTuuKAkN-AWsRupSini4gUYlUGn4C936PRs
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Text, Video, Zvuk, Live

09.00 TK Slovenskej aliancie moderného obchodu - hodnotenie roka 2021

Téma: Hodnotenie priebehu roka 2021 v sektore obchodu na Slovensku.

Bratislava, hotel Park Inn by Radisson Danube, Rybné námestie 1

Text, Video, Zvuk, Foto

09.00 Virtuálny deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ

prostredníctvom fakultného konta na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/events/1353623108421785

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

10.00 Pracovný výjazd predsedu vlády SR Eduarda Hegera na Orave

10.00 h - Stretnutie s vedením a so študentmi, prehliadka školy

Nižná, Spojená škola

Podujatie sa uskutoční bez účasti médií, ilustračné zábery budú na vyžiadanie k dispozícii

11.25 h - Stretnutie s vedením ZŠ a účasť na vyučovaní

12.00 h - fototermín pre médiá

Trstená, Základná škola Rudolfa Dilonga

13.20 h - Brífing predsedu vlády SR Eduarda Hegera a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlany
Síthovej

Dolný Kubín, Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Text, Video, Zvuk, Foto

11.00 Otvorenie urgentného príjmu 2. typu za účasti ministra V. Lengvarského

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský sa zúčastní otvorenia nového urgentného príjmu 2. typu.

11.00 h - TK ministra Vladimíra Lengvarského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, generálneho riaditeľa
Nemocnice Poprad, a.s. Jozefa Tekáča a primára Urgentného príjmu Nemocnice Poprad, a.s. Jozefa Chlebca.

Následne po TK bude prehliadka priestorov nového urgentného príjmu s možnosťou realizácie ilustračných záberov a fotografií.

Poprad, pred urgentným príjmom nemocnice, Banícka 803/28

Text, Zvuk, Foto

14.00 Sprístupnenie výstavy Národné parky Slovenska

Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum

17.00 Otvorenie výstavy 6. Medzinárodné trienále textilu

V rámci výstavy, ktorá potrvá do 6. apríla sa predstaví 83 umelcov z celého sveta. Súčasťou projektu je aj komorná výstava Boženy
Augustínovej-Rochovanskej.

Poprad, Tatranská galéria, Hviezdoslavova ulica

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt kh

Autor: KH
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