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Zamestnanci UPJŠ v Košiciach počas celého júna chodili do práce na bicykli  
  12. 7. 2022, 9:38, Zdroj: kosicednes.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 16 399 GRP: 0,36 OTS: 0,00 AVE: 811 Eur 

Zamestnanci UPJŠ v Košiciach počas celého júna chodili do práce na bicykli

Národná súťaž s názvom „Do práce na bicykli 2022“ bola vyhlásená Ministerstvom dopravy a výstavby SR v súčinnosti s občianskym
združením Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica ako organizačným a odborným garantom súťaže. Zapojiť sa mohli samosprávy,
zamestnávatelia a ich zamestnanci v 2- až 4-členných tímoch.

Cieľom súťaže bolo podporiť ekologické spôsoby mobility v mestách a ich rozvoj, vytváranie kvalitných a bezpečných podmienok na
využívanie bicykla ako prepravného prostriedku v mestách a motivovať zamestnancov vo forme rôznych bonusov, aby uprednostnili
dochádzanie do práce na bicykli pred prepravou motorovými vozidlami.

Z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa do výzvy „Do práce na bicykli 2022“ zapojilo celkovo 18 tímov, ktorých členmi bolo
55 zamestnancov. Hoci bola súťaž najmä o bicyklovaní, zapojiť sa mohli aj zamestnanci dochádzajúci do práce verejnou dopravou alebo
pešo, ktorí takisto prispeli k ušetreniu produkcie CO2 a pomohli vylepšiť celkové štatistiky univerzity. Registrovaní zamestnanci jazdili za
svoj tím v období od 1. do 30. júna do práce a z práce na bicykli alebo využívali iný alternatívny ekologický spôsob prepravy, pričom si
každý deň zapisovali výsledky do registračného systému na webovej stránke. Spolu bolo najazdených 4 035,67 km v počte 759 ciest z
domu do práce a naopak. UPJŠ tak za mesiac jún ušetrila 1 569,50 kg CO2.

Dňa 7. júla 2022 v priestoroch univerzitnej kaviarne Minerva v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prebehlo záverečné
vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien a diskusia zamestnancov na tému ekologických spôsobov dopravy. Kvestor UPJŠ RNDr. Ing.
Michal Tkáč, PhD. pochválil zamestnancov za iniciatívu a zapojenie sa do súťaže, odovzdal ceny zúčastneným zamestnancom v tombole
a otvoril diskusiu. V úvode spoločnej diskusie sa súťažiacim prihovoril odborný asistent z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v
Košiciach Mgr. Dávid Kaško, PhD., ktorý priblížil zúčastneným obľúbené cyklotrasy na Slovensku a v Maďarsku. Hovorilo sa aj o úprave
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. marca 2022, ktorý ustanovuje
práva a povinnosti cyklistov, vodičov motorových vozidiel a chodcov ako účastníkov cestnej premávky. Zamestnanci konštatovali, že sa
plánujú do súťaže zapojiť aj budúci rok a uvítajú viac športových aktivít na UPJŠ.

Viac: Pri čelnej zrážke sa zranilo až 6 osôb! (FOTO)

„ Univerzita má reálne predpoklady a už aj v minulosti to dokázala, že vie byť trvalou súčasťou pozitívnych zmien v osvete, výskume a
praktických aplikáciách na výrazné zlepšenie klimatických podmienok. Zelenej mobilite a vytváraniu podmienok pre zamestnancov na
eko dopravu do zamestnania sa venujeme už dlhšie. Máme rozpracovaný plán výstavby nových prístreškov pre bicykle a miest určených
na ich údržbu a očistenie. Aktuálne sme na UPJŠ spustili dopravu medzi jednotlivými fakultami a pracoviskami prostredníctvom
zdieľaných bicyklov. Zamestnanci a študenti môžu priniesť bicykle, ktoré už dom nevyužívajú, pre potreby zdieľanej dopravy na UPJŠ,“
vysvetlil RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

Zdroj: UPJŠ

Autor: JL || JL
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Zamestnanci UPJŠ v Košiciach chodili počas celého júna do práce na bicykli  
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Zamestnanci UPJŠ v Košiciach chodili počas celého júna do práce na bicykli

112

Košice: Národná súťaž s názvom „Do práce na bicykli 2022“ bola vyhlásená Ministerstvom dopravy a výstavby SR v súčinnosti s
občianskym združením Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica ako organizačným a odborným garantom súťaže. Zapojiť sa mohli
samosprávy, zamestnávatelia a ich zamestnanci v 2- až 4-členných tímoch. Cieľom súťaže bolo podporiť ekologické spôsoby mobility v
mestách a ich rozvoj, vytváranie kvalitných a bezpečných podmienok na využívanie bicykla ako prepravného prostriedku v mestách a
motivovať zamestnancov vo forme rôznych bonusov, aby uprednostnili dochádzanie do práce na bicykli pred prepravou motorovými
vozidlami.

Zapojilo sa osemnásť tímov s 55 zamestnancami

Z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa do výzvy „Do práce na bicykli 2022“ zapojilo celkovo 18 tímov, ktorých členmi bolo
55 zamestnancov. Hoci bola súťaž najmä o bicyklovaní, zapojiť sa mohli aj zamestnanci dochádzajúci do práce verejnou dopravou alebo
pešo, ktorí takisto prispeli k ušetreniu produkcie CO2 a pomohli vylepšiť celkové štatistiky univerzity. Registrovaní zamestnanci jazdili za
svoj tím v období od 1. do 30. júna do práce a z práce na bicykli alebo využívali iný alternatívny ekologický spôsob prepravy, pričom si
každý deň zapisovali výsledky do registračného systému na webovej stránke. Spolu bolo najazdených 4 035,67 km v počte 759 ciest z
domu do práce a naopak. UPJŠ tak za mesiac jún ušetrila 1 569,50 kg CO2.

Diskutovalo sa o cyklotrasách i zákone o cestnej premávke

Dňa 7. júla 2022 v priestoroch univerzitnej kaviarne Minerva v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prebehlo záverečné
vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien a diskusia zamestnancov na tému ekologických spôsobov dopravy. Kvestor UPJŠ RNDr. Ing.
Michal Tkáč, PhD. odovzdal ceny zúčastneným zamestnancom v tombole a otvoril diskusiu. V úvode spoločnej diskusie sa súťažiacim
prihovoril odborný asistent z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach Mgr. Dávid Kaško, PhD., ktorý priblížil zúčastneným
obľúbené cyklotrasy na Slovensku a v Maďarsku. Hovorilo sa aj o úprave zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. marca 2022, ktorý ustanovuje práva a povinnosti cyklistov, vodičov motorových vozidiel a
chodcov ako účastníkov cestnej premávky. Zamestnanci konštatovali, že sa plánujú do súťaže zapojiť aj budúci rok a uvítajú viac
športových aktivít na UPJŠ.

„Univerzita má reálne predpoklady a už aj v minulosti to dokázala, že vie byť trvalou súčasťou pozitívnych zmien v osvete, výskume a
praktických aplikáciách na výrazné zlepšenie klimatických podmienok. Zelenej mobilite a vytváraniu podmienok pre zamestnancov na
eko dopravu do zamestnania sa venujeme už dlhšie. Máme rozpracovaný plán výstavby nových prístreškov pre bicykle a miest určených
na ich údržbu a očistenie. Aktuálne sme na UPJŠ spustili dopravu medzi jednotlivými fakultami a pracoviskami prostredníctvom
zdieľaných bicyklov. Zamestnanci a študenti môžu priniesť bicykle, ktoré už doma nevyužívajú, pre potreby zdieľanej dopravy na UPJŠ,“
vysvetlil RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

Zdroj: UPJŠ v Košiciach, NN

Autor: no vo
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Vysokoškolské internáty hlásia zvyšovanie cien o päť až 20 percent  
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Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 544 322 GRP: 12,10 OTS: 0,12 AVE: 2475 Eur 

Dôvodom sú najmä drahšie energie

Študentské domovy dvíhajú ceny za ubytovanie o päť až dvadsať percent. Snažia sa pokryť vysoké ceny vstupov a výpadok príjmov v
dôsledku prerušenia prezenčnej výučby počas pandémie.

Rast cien za ubytovanie a stravovanie vo svojich internátoch hlási väčšina univerzít. Dôvodom je všeobecné zvyšovanie cien, najmä
energií, v niektorých prípadoch aj zníženie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre univerzity a výpadok príjmov z podnikateľskej činnosti v
dôsledku pandémie covidu-19.

Vysoké školy ubytovanie väčšinou priraďujú na základe poradia študentov zostaveného podľa rôznych kritérií ako vzdialenosť školy od
trvalého bydliska, sociálne pomery a zdravotné dôvody. V prípade študentov vo vyšších ročníkoch sa môže brať do úvahy aj prospech a
mimoškolské aktivity ako aktívna reprezentácia školy v športe, umení či vedeckovýskumné aktivity.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokSebavedomie im nechýba. Zato prax áno Čítajte Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita otvorí svoj elektronický ubytovací systém na podávanie žiadostí 15. júla, záujem o ubytovanie predpokladá približne na
rovnakej úrovni ako minulý akademický rok. Ponúkne viac ako 6500 miest na svojich internátoch Mlyny a Družba.

Ceny za ubytovanie v jej internátoch sa od 31. augusta 2022 zvýšia v priemere o 20 percent. Napríklad dvojlôžková izba vo výškovom
bloku B bude študentov namiesto súčasných 74 eur stáť od septembra 87,50 eura mesačne.

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave

V akademickom roku 2021/2022 požiadalo o ubytovanie 1115 študentov, univerzita vyhovela asi 80 percentám žiadateľov. Oproti
predchádzajúcemu roku je kapacita ubytovacích miest na UCM vyššia o 56 miest vďaka rekonštrukciám a zazmluvnením ďalšieho počtu
miest v zmluvných zariadeniach. Univerzita pristúpila k zvýšeniu cien za ubytovanie od 1. júla 2022. Za ubytovanie sa platí 80 eur
mesačne.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Študentské domovy UKF majú ubytovaciu kapacitu 1969 miest, minulý rok univerzita musela zamietnuť 242 žiadostí o ubytovanie.
Záujem o ubytovanie je približne stabilný, na budúci akademický rok 2022/2023 zostane ubytovacia kapacita ŠD UKF bezo zmien. Z
dôvodu pokrytia zvýšených nákladov na elektrinu a plyn sa od akademického roku 2022/2023 zvýšia základné mesačné poplatky za
ubytovanie študenta o päť až pätnásť eur, teda o 10 až 22 percent.

Žilinská univerzita

Univerzita má dve ubytovacie zariadenia. Kapacita v zariadení Hliny je 1953 miest a v zariadení Veľký diel 2265 miest. V minulom
akademickom roku univerzita ubytovala všetkých študentov, ktorí o to požiadali, škola registruje skôr klesajúci záujem o ubytovanie.
Zvyšovanie cien za ubytovanie univerzita predpokladá od 1. januára 2023.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Študentské domovy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika disponujú ubytovacou kapacitou približne 1400 miest. Ďalších zhruba 900 miest sa
zabezpečuje u zmluvných partnerov. Záujem o ubytovanie sa zásadne nemení a je pravdepodobné, že UPJŠ aj v akademickom roku
2022/2023 vyhovie takmer všetkým žiadateľom o ubytovanie. V dôsledku rekonštrukcie internátov a zvyšovania nákladov za energie
môžu študenti od septembra 2022 očakávať 10- až 15-percentné zvýšenie cien za ubytovanie. Aktuálne študenti univerzity platia
mesačný poplatok v rozmedzí 47 až 50 eur v závislosti od typu izby.

Prešovská univerzita

Študentské domovy Prešovskej univerzity v Prešove tvorí komplex štyroch objektov s celkovou kapacitou 1918 lôžok. Na akademický rok
2022/2023 bolo zatiaľ podaných 1423 žiadostí, čo je v porovnaní s predošlým rokom nárast o 129 žiadostí, pričom študenti prvého
ročníka bakalárskeho štúdia ešte žiadosti nepredkladali.

Univerzita intenzívne hľadá nové ubytovacie možnosti pre študentov a rozbehla sériu rokovaní s viacerými zmluvnými partnermi. Ceny za
ubytovanie zvýši od 1. septembra 2022 v priemere o desať eur, zo 65 na 75 mesačne.

Autor: Marta Ďurianová
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Pohľad do hlbín vesmíru  
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Miriam Kalisová, moderátorka:

Fotografie, na ktoré čakali viac ako desať rokov.

Viktor Vincze, moderátor:

Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba nám pol roka po vypustení prináša nové dych berúce zábery vzdialených hviezd a galaxií.

Miriam Kalisová, moderátorka:

Prvú z fotografií v noci predstavil americký prezident.

Joe Biden, americký prezident:

Svetlo z čias, kedy sa rodili a umierali hviezdy z najstaršej galaxii, najstaršie svetlo od vzniku nášho vesmíru pred trinástimi miliardami
rokov.

Jozef Demeter, redaktor:

Pozeráte sa na prvú z fotografií najvýkonnejšieho teleskopu ľudstva, ktorý stál 10 miliárd dolárov. Po rokoch príprav ho do vesmíru
vypustili v decembri. Letel asi jeden a pol milióna kilometrov od zeme a medzitým sa pripravoval.

Jozef Demeter, redaktor:

Oplatilo sa čakať?

Pavol Bobík, astrofyzik, Ústav experimentálnej fyzika SAV:

Oplatí sa čakať, to sú také pyramídy súčasnosti a toto je ten efekt z toho.

Rudolf Gális, predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, UPJŠ v Košiciach:

Rozlíšil objekty, ktoré sme dovtedy nikdy nevideli, už aj ten prvý pohľad je doslova dychberúci.

Jozef Demeter, redaktor:

Iba pred pár hodinami zverejnili aj ďalšie fotografie. Teleskop bude okrem iného pozorovať úplne prvé svetlo hviezd.

Neuvedený:

Toto je presne stroj času. To svetlo, ktoré dopadlo na tú zlatú zrkadlovú plochu, čím sa opustila tú hviezdu presne pred 13 a pol miliardou
rokov.

Neuvedený:

Nám tým umožňuje študovať tie prvé okamihy existencie vesmíru.

Jozef Demeter, redaktor:

Teleskopom stokrát citlivejším ako hubblov vesmírny ďalekohľad by ste napríklad mohli zreteľne sledovať futbalový zápas na vzdialenosť
takmer 550 kilometrov.

Pavol Bobík, astrofyzik, Ústav experimentálnej fyzika SAV:

Teraz ako tie výsledky prídu, tie prvé fotografie, tak očakávame jednoducho smršť vedeckých výsledkov, čiže je tam mnoho ľahko
dosiahnuteľného ovocia.

Jozef Demeter, redaktor:

Ďalekohľad bude študovať jadrá galaxií či miesta, kde sa rodia hviezdy.
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Rudolf Gális, predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, UPJŠ v Košiciach:

On môže preniknúť do týchto hustých oblakov plynu a prachu a tak nám efektívne ukázať, ako vznikajú planéty v priamom prenose.

Jozef Demeter, redaktor:

Obrovské očakávania ale majú vedci od pozorovania exoplanét a ich atmosfér, tie by mohli navždy zmeniť naše chápanie sveta.

Pavol Bobík, astrofyzik, Ústav experimentálnej fyzika SAV:

Zistiť zloženie atmosféry exoplanét, čo je veľká vec. Môžete tam nájsť markery života, môže to nájsť prítomnosť vody.

Rudolf Gális, predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, UPJŠ v Košiciach:

Bolo by to taká prvá indícia toho, že tam prebiehajú biologické procesy a tie sú potom tým pádom bežné vo vesmíre nielen na našej
planéte.

Pavol Bobík, astrofyzik, Ústav experimentálnej fyzika SAV:

To je vec na, ktorú všetci čakajú, že akým spôsobom toto upresnil, to je otázka, čo stojí na stole, je v tých atmosféra exoplanét niečo, čo
by nám hovorilo, že je tam život?

Jozef Demeter, redaktor:

Jozef Demeter. Televízia Markíza.

https://monitora.sk/
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