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Všade dnes počúvame o ekológii. V televízii, obchode, škole, na domovej schôdzi, dokonca i farár občas o tom niečo povie v kostole.

Ján Lauko 10.05.2022

Totiž sme skutočne na dejinnej križovatke, keď sa musíme rozhodnúť, či našim potomkom zanecháme prírodu, ako ju poznáme my,
alebo jej krásu a rozmanitosť budú obdivovať už iba v historických letopisoch. Preto sme sa aj my v KN rozhodli tejto téme venovať
hlbšie.

Hlavnou úlohou človeka v oblasti ekológie je zmeniť svoje správanie. Doterajší konzumný spôsob života sa ukázal ako neudržateľný,
takže je nutné upraviť svoje návyky. A v tom môžu mať podľa klimatológa Pavla Šťastného niektorí problém (s. 4 – 5).

Správať sa zodpovedne k životnému prostrediu však neznamená, že sa musíme iba obmedzovať. Je to tiež výzva byť kreatívny v
nápadoch, ktoré budú pre prírodu i spoločnosť udržateľnejšie. Skúsme sa inšpirovať tými, ktorí tému úcty k životnému prostrediu uchopili
za správny koniec.

Napríklad projektom Zelených škôl. Zapojila sa doň aj Spojená škola sv. Jána Pavla II. v Poprade (s. 6 – 7). Žiaci i pedagógovia sa
snažia minimalizovať odpad a pritom z recyklovaných materiálov vytvárajú nové veci.

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach majú zasa pre študentov i zamestnancov zelené benefity, ktoré získavajú napríklad
za zber použitých batérií (s. 19).

Aj pápež František nás neustále vyzýva, aby sme nezabúdali na starostlivosť o náš spoločný dom. Veď nám ho do užívania dal sám Boh
(s. 12 – 13). Skúsme si preto odpovedať: Sme jeho zodpovednými nájomníkmi?

Súvisiace články
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streda, 11. máj 2022

V rámci 4.ročníka projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy bolo počas apríla 2022 realizovaných 5 matchmakingových podujatí na
pôde piatich slovenských univerzít a tento rok dokonca i na pôde Slovenskej akadémie vied.

Podujatia sa uskutočnili:

5. apríla 2022 - Matchmaking Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

11. apríla 2022 - Matchmaking Fakulty biotechnológií a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

22. apríla 2022 - Matchmaking Fakulty informatiky a informačných technológií a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave

26. apríla 2022 - Matchmaking Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

29. apríla 20222 - Matchmaking Slovenskej akadémie vied

Podujatia prebiehali podľa už rokmi zaužívaného modelu – predstavenie akademickej inštitúcie a následné predstavenie zúčastnených
spoločností a ich návrhov na spolupráce, po ktorom nasledoval priamy networking.

Spoločnosti sa podujatí zúčastňovali prevažne prezenčnou formou, avšak v prípade potreby bola možnosť, aby sa k podujatiu pripojili aj
online.

Účasť zo strany študentov sa na podujatiach rôznila, podľa požiadaviek predstaviteľov akademickej obce.

Matchmakingových podujatí projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy sa celkovo zúčastnilo viac ako 70 spoločností a odznelo vyše
150 návrhov na spoluprácu.

NOVÁ ONLINE PLATFORMA PROJEKTU PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY

Tento rok agentúra SARIO v spolupráci s partnerom zaviedla do fungovania projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy i praktickú
novinku - online platformu tohto projektu, ktorá dokáže priblížiť projekt ešte väčšiemu množstvu potenciálnych účastníkov, čo len prispeje
k zlepšeniu spolupráce medzi firmami a akademickou obcou.

Pre urýchlenie hľadania informácií, potenciálnych študijných, alebo pracovných príležitosti, kontaktovanie a spoznanie nových ľudí,
spoluprác a vytvárania nových tímov, či iných rozvojových aktivít môžu záujemcovia využívať online platformu projektu Prax pre
univerzity, riešenia pre firmy.

Pevne veríme, že prvotné kontakty, ktoré priniesli matchmakingové podujatia a ktoré sa už tvoria a budú sa postupne tvoriť aj na online
platforme proejketu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy sa pretavia do úspešných spoluprác a vytvoria podmienky pre transfer
informácií, technológií a podporu výskumu s cieľom ďalšieho rastu slovenského ekosystému.

Autor: pozdechova
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Wednesday, 11. May 2022

Within the 4th year of the project Practice for universities, solutions for companies, five matchmaking events were held in April at
universities and the Slovak Academy of Sciences.

The events took place as follows:

April 5, 2022 - Matchmaking of the Faculty of Civil Engineering of the Technical University of Košice

April 11, 2022 - Matchmaking of the Faculty of Biotechnology and Food Science, the Slovak University of Agriculture in Nitra

April 4, 2022 - Matchmaking of the Faculty of Informatics and Information Technologies and the Faculty of Electrical Engineering and
Informatics of the Slovak University of Technology in Bratislava

April 26, 2022 - Matchmaking of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice

April 29, 20222 - Matchmaking of the Slovak Academy of Sciences

The events followed the usual concept of this project - the introduction of the academic institution was followed by the introductions of
companies and their proposals for cooperation with direct networking as the result of the interactions. The companies attended the events
mostly in person, but they also had the opportunity to connect to the event online if needed.

The participation of students in the events varied based on the requirements of the representatives of the academic community.

More than 70 companies participated in the events throughout April and more than 150 proposals for cooperation were received.

NEW ONLINE PLATFORM

To speed up your search for information, potential study, or job opportunities, contact and meet new people, create new teams or other
development activities, you can use our online platform: https://sarioprax.solved.fi/register .

We firmly believe that interactions among universities and companies will transform into successful collaborations and create the
conditions for a potential ecosystem for information transfer, technology, and research support.

Autor: pozdechova
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