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Banky apelujú na obozretnosť seniorov  
  9. 9. 2022, 19:44, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 136 363 GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 11999 Eur 

Ľubomír BAJANÍK, moderátor:

Banky opäť varujú pred podvodníkmi. Hoci to urobili neraz, nestačí to a seniori naďalej prichádzajú o celoživotné úspory.

Klaudia SUCHOMEL GUZOVÁ, moderátorka:

Odborníci vyzývajú blízkych, aby viac komunikovali so seniormi. Podľa prieskumu jednej z bánk tak robí iba desatina ľudí.

Lenka BODOVÁ, redaktorka:

Myslel si, že investuje. Na účet v zahraničí v priebehu niekoľkých mesiacov poslal z celoživotných úspor takmer 50-tisíc eur, ktoré už
nikdy nevidel. Polícii to nenahlásil. Za svoju naivitu sa hanbí. Do médií sa preto vyjadrovať nechcel. Ide o jeden z mnohých prípadov, ku
ktorým dochádza najmä v posledných rokoch a týka sa predovšetkým seniorov.

Zuzana KATRENIAKOVÁ, Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny LF UPJŠ:

K takýmto ľuďom patria predovšetkým ľudia izolovaní, osamelí. Niekedy to môžu byť aj ľudia, u ktorých začína napríklad nejaké nové
chronické ochorenie, povedzme ľudia v demencii. Častejšie bývajú obeťami ľudia, ktorí nedávno stratili životného partnera.

Lenka BODOVÁ, redaktorka:

Kým v roku 2020 polícia evidovala 267 finančných podvodov na starších, od začiatku tohto roka ich je takmer 300. Skutočné číslo však
môže byť oveľa vyššie. K opatreniam preto pristúpili aj banky preškolením svojich zamestnancov.

Radomír ADAMKOVIČ, oddelenie prevencie podvodov, VÚB banka:

Ak majú podozrenie na seniorpodvod, snažia sa klientovi vysvetliť, že je pravdepodobne obeťou podvodu. Následne banka kontaktuje
políciu.

Lenka KALAFUT LENDACKÁ, hovorkyňa Poštovej banky /telefonuje/:

"Banka má svoje interné mechanizmy, ktoré podozrivé typy účtov detekujú a v prípade, že klient chce zrealizovať platbu práve na takýto
typ účtu, tak ho telefonicky kontaktujeme a upozorňujeme ho na dané riziko."

Lenka BODOVÁ, redaktorka:

Výskumníčka apeluje na rodinu, aby so staršími ľuďmi viac komunikovala. Podľa prieskumu jednej z bánk to však aktívne robí len
približne 10% Slovákov.

Zuzana KATRENIAKOVÁ, Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny LF UPJŠ:

Aby aj tá mladšia generácia bola ochotná trpezlivo vysvetliť a upozorniť tých seniorov na také nové pasce, ktoré sme tu v minulsoti nemali
aj v súvislosti s finančnými podvodmi.

Lenka BODOVÁ, redaktorka:

Seniorom odporúča, aby zvyšovali finančnú gramotnosť, napríklad aj na univerzitách tretieho veku. Lenka Bodová, RTVS.
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Letná škola kyberkriminality učí študentov, ako sa brániť kybernetickým útokom  
  12. 9. 2022, 11:59, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 7 094 GRP: 0,16 OTS: 0,00 AVE: 522 Eur 

Danišovce 12. septembra (TASR) - Na informačnú a kybernetickú bezpečnosť je zameraná Letná škola kyberkriminality, ktorá je určená
pre študentov informatiky, práva a príbuzných odborov. Päťdňové sústredenie sa začalo v pondelok v Danišovciach v okrese Spišská
Nová Ves. V poradí 4. ročník pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a občianske združenie EISI. Ako informovali
organizátori, študentské tímy absolvujú počas týždňa prednášky a workshopy, kde sa prakticky oboznamujú so základnými aspektmi
kybernetickej bezpečnosti, s analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu. S lektormi riešia bezpečnostné incidenty z
technického aj právneho pohľadu, simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality a forenznú analýzu. Záverom tímy analyzujú právne
otázky súvisiace s informačnými technológiami. "Počas letnej školy kyberkriminality sa venujeme konkrétnemu prípadu, od útoku až po
vyhodnotenie a simulovaný súdny proces," priblížil organizátor Pavol Sokol z UPJŠ a vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov
CSIRT-UPJS. V každej etape a oblasti sprevádzajú študentov odborníci z praxe, vysvetľujú im súvislosti, radia im, ale zároveň nechávajú
súťažiť tímy medzi sebou. "Najväčší problém v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku vidím v tom, že nemáme učiteľov, a to na
všetkých stupňoch vzdelávania. Potrebujeme ľudí, ktorí budú nielen učiť, ale aj viesť a motivovať," skonštatoval Sokol. Koncepčným
riešením podľa neho by bolo navýšiť a udržať ľudí v rámci edukačného procesu. Tento proces však trvá niekoľko rokov. Motivátorom pre
vyššie povedomie v kybernetickej bezpečnosti môžu byť aj rôzne projekty a súťaže, keďže študenti hľadajú príležitosti a výzvy. V
aktuálnom ročníku Letnej školy kyberkriminality študentské tímy predstavujú rôzne typy organizácií – zo štátnej správy alebo
samosprávy, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo internetového pripojenia. Odborná náplň je koncipovaná tak, že jeden a ten
istý útok cieli na rôzne organizácie a každý tím odoláva útoku a rieši incident vo "svojej" organizácii. hol pop

Autor: TASR
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Letná škola kyberkriminality učí študentov, ako sa brániť kybernetickým útokom  
  12. 9. 2022, 11:59, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Danišovce 12. septembra (TASR) - Na informačnú a kybernetickú bezpečnosť je zameraná Letná škola kyberkriminality, ktorá je určená
pre študentov informatiky, práva a príbuzných odborov. Päťdňové sústredenie sa začalo v pondelok v Danišovciach v okrese Spišská
Nová Ves.

V poradí 4. ročník pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a občianske združenie EISI. Ako informovali
organizátori, študentské tímy absolvujú počas týždňa prednášky a workshopy, kde sa prakticky oboznamujú so základnými aspektmi
kybernetickej bezpečnosti, s analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu. S lektormi riešia bezpečnostné incidenty z
technického aj právneho pohľadu, simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality a forenznú analýzu. Záverom tímy analyzujú právne
otázky súvisiace s informačnými technológiami.

"Počas letnej školy kyberkriminality sa venujeme konkrétnemu prípadu, od útoku až po vyhodnotenie a simulovaný súdny proces,"
priblížil organizátor Pavol Sokol z UPJŠ a vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov CSIRT-UPJS. V každej etape a oblasti
sprevádzajú študentov odborníci z praxe, vysvetľujú im súvislosti, radia im, ale zároveň nechávajú súťažiť tímy medzi sebou.

"Najväčší problém v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku vidím v tom, že nemáme učiteľov, a to na všetkých stupňoch vzdelávania.
Potrebujeme ľudí, ktorí budú nielen učiť, ale aj viesť a motivovať," skonštatoval Sokol. Koncepčným riešením podľa neho by bolo navýšiť
a udržať ľudí v rámci edukačného procesu. Tento proces však trvá niekoľko rokov. Motivátorom pre vyššie povedomie v kybernetickej
bezpečnosti môžu byť aj rôzne projekty a súťaže, keďže študenti hľadajú príležitosti a výzvy.

V aktuálnom ročníku Letnej školy kyberkriminality študentské tímy predstavujú rôzne typy organizácií – zo štátnej správy alebo
samosprávy, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo internetového pripojenia. Odborná náplň je koncipovaná tak, že jeden a ten
istý útok cieli na rôzne organizácie a každý tím odoláva útoku a rieši incident vo "svojej" organizácii.

hol pop

Autor: HOL
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Letná škola kyberkriminality naučí, ako sa brániť kybernetickým útokom  
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Dosah: 23 160 GRP: 0,51 OTS: 0,01 AVE: 932 Eur 

V poradí 4. ročník pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a občianske združenie EISI.

Danišovce 12. septembra (TASR) - Na informačnú a kybernetickú bezpečnosť je zameraná Letná škola kyberkriminality, ktorá je určená
pre študentov informatiky, práva a príbuzných odborov. Päťdňové sústredenie sa začalo v pondelok v Danišovciach v okrese Spišská
Nová Ves.

V poradí 4. ročník pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a občianske združenie EISI. Ako informovali
organizátori, študentské tímy absolvujú počas týždňa prednášky a workshopy, kde sa prakticky oboznamujú so základnými aspektmi
kybernetickej bezpečnosti, s analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu. S lektormi riešia bezpečnostné incidenty z
technického aj právneho pohľadu, simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality a forenznú analýzu. Záverom tímy analyzujú právne
otázky súvisiace s informačnými technológiami.

"Počas letnej školy kyberkriminality sa venujeme konkrétnemu prípadu, od útoku až po vyhodnotenie a simulovaný súdny proces,"
priblížil organizátor Pavol Sokol z UPJŠ a vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov CSIRT-UPJS. V každej etape a oblasti
sprevádzajú študentov odborníci z praxe, vysvetľujú im súvislosti, radia im, ale zároveň nechávajú súťažiť tímy medzi sebou.

"Najväčší problém v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku vidím v tom, že nemáme učiteľov, a to na všetkých stupňoch vzdelávania.
Potrebujeme ľudí, ktorí budú nielen učiť, ale aj viesť a motivovať," skonštatoval Sokol. Koncepčným riešením podľa neho by bolo navýšiť
a udržať ľudí v rámci edukačného procesu. Tento proces však trvá niekoľko rokov. Motivátorom pre vyššie povedomie v kybernetickej
bezpečnosti môžu byť aj rôzne projekty a súťaže, keďže študenti hľadajú príležitosti a výzvy.

V aktuálnom ročníku Letnej školy kyberkriminality študentské tímy predstavujú rôzne typy organizácií – zo štátnej správy alebo
samosprávy, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo internetového pripojenia. Odborná náplň je koncipovaná tak, že jeden a ten
istý útok cieli na rôzne organizácie a každý tím odoláva útoku a rieši incident vo "svojej" organizácii.

Autor: TASR
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Študentské tímy sa bránia útokom, riešia incident a pripravujú žalobu  
  12. 9. 2022, 12:28, Zdroj: techvia.sk , Autor: Martin Morávek, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 605 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 159 Eur 

Letná škola kyberkriminality

Odborníci z praxe aj univerzitní pedagógovia v Letnej škole kyberkriminality hľadajú atraktívne formáty, ako učiť kyberbezpečnosť.
Chýbajúcich učiteľov aj študijné odbory suplujú dobrovoľníci.

V kybernetickej bezpečnosti chýba na Slovensku desaťtisíc odborníkov vo všetkých oblastiach a na rôznych úrovniach. Letná škola
kyberkriminality je určená študentom informatiky, práva a príbuzných odborov zameraných na informačnú a kybernetickú bezpečnosť.
Štvrtý ročník organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a občianske združenie EISI, o. z.

Študentské tímy absolvujú počas týždňa prednášky a workshopy, kde sa prakticky oboznamujú so základnými aspektmi kybernetickej
bezpečnosti, s analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu. So skúsenými lektormi riešia bezpečnostné incidenty z
technického aj právneho pohľadu, simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality a forenznú analýzu. Záverom tímy analyzujú právne
otázky súvisiace s informačnými technológiami.

„Počas letnej školy kyberkriminality sa venujeme konkrétnemu prípadu, od útoku až po vyhodnotenie a simulovaný súdny proces,“
vysvetľuje organizátor Pavol Sokol z UPJŠ a vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov CSIRT-UPJS. V každej etape a oblasti
sprevádzajú študentov vynikajúci odborníci z praxe, vysvetľujú im súvislosti, radia im, ale zároveň nechávajú súťažiť tímy medzi sebou.

„Najväčší problém v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku vidím v tom, že nemáme učiteľov, a to na všetkých stupňoch vzdelávania.
Potrebujeme ľudí, ktorí budú nielen učiť, ale aj viesť a motivovať,“ hovorí k pálčivej téme Pavol Sokol. Koncepčným riešením podľa neho
by bolo navýšiť a udržať ľudí v rámci edukačného procesu. Tento proces však trvá niekoľko rokov.

Motivátorom pre vyššie povedomie v kybernetickej bezpečnosti môžu byť aj rôzne projekty a súťaže, keďže študenti hľadajú príležitosti a
výzvy.

Kristína Kováčová absolvovala letnú školu kyberkriminality dvakrát ako účastníčka, dnes je organizátorkou a hodnotí ju ako unikátne
podujatie tak pre študentov, ako aj pre lektorov. „Je to miesto, kde sa môžu inšpirovať ľudia navzájom, rozširovať tak bezpečnostnú
komunitu a ovplyvniť svoju budúcnosť navštívením práve tohto podujatia.“

V aktuálnom ročníku Letnej školy kyberkriminality študentské tímy predstavujú rôzne typy organizácií – zo štátnej správy alebo
samosprávy, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo internetového pripojenia. Odborná náplň je dizajnovaná tak, že jeden a ten
istý útok cieli na rôzne organizácie a každý tím odoláva útoku a rieši incident vo „svojej“ organizácii.

Na projekte Letnej škola kyberkriminality spolupracujú učitelia a doktorandi z Prírodovedeckej a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach ,
občianskeho združenia EISI, o. z., odborníci z komerčných aj štátnych organizácií so zameraním na kybernetickú bezpečnosť a
zástupcovia právnych profesií, ktorých agenda je zameraná na trestné právo. Štvrtý ročník sa koná 12. – 16. septembra 2022.

Danišovce / PF UPJŠ 12. septembra 2022

Autor: Martin Morávek
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Letná škola kyberkriminality naučí, ako aj sa brániť kybernetickým útokom  
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1 deň dozadu

Danišovce 12. septembra (TASR) – Na informačnú ako aj i kybernetickú bezpečnosť je zameraná Letná škola kyberkriminality, ktorá je
určená pre študentov informatiky, práva ako aj i príbuzných odborov. Päťdňové sústredenie sa začalo v pondelok v Danišovciach v
okrese Spišská Nová Ves.

V poradí 4. ročník pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach ako aj i občianske združenie EISI. ako aj informovali
organizátori, študentské tímy absolvujú počas týždňa…

Autor: Publikoval || Publikoval | Redakcia || Redakcia || Redakcia | - || http://dnesky.sk

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/883337692/a540039692aec08cfa79?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjU2NzQxOTcsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODgzMzM3NjkyLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.U5mcU4e_B1fEyxtwIRLO2gLiv_cali9H9qMl1cVJa9c
https://dnesky.sk/letna-skola-kyberkriminality-nauci-ako-aj-sa-branit-kybernetickym-utokom/


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

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 14
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Odborníci z praxe aj univerzitní pedagógovia v Letnej škole kyberkriminality hľadajú atraktívne formáty, ako učiť kyberbezpečnosť.
Chýbajúcich učiteľov aj študijné odbory suplujú dobrovoľníci.

V kybernetickej bezpečnosti chýba na Slovensku desaťtisíc odborníkov vo všetkých oblastiach a na rôznych úrovniach. Letná škola
kyberkriminality je určená študentom informatiky, práva a príbuzných odborov zameraných na informačnú a kybernetickú bezpečnosť.
Štvrtý ročník organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a občianske združenie EISI, o. z.

Študentské tímy absolvujú počas týždňa prednášky a workshopy, kde sa prakticky oboznamujú so základnými aspektmi kybernetickej
bezpečnosti, s analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu. So skúsenými lektormi riešia bezpečnostné incidenty z
technického aj právneho pohľadu, simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality a forenznú analýzu. Záverom tímy analyzujú právne
otázky súvisiace s informačnými technológiami.

„Počas letnej školy kyberkriminality sa venujeme konkrétnemu prípadu, od útoku až po vyhodnotenie a simulovaný súdny proces,“
vysvetľuje organizátor Pavol Sokol z UPJŠ a vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov CSIRT-UPJS. V každej etape a oblasti
sprevádzajú študentov vynikajúci odborníci z praxe, vysvetľujú im súvislosti, radia im, ale zároveň nechávajú súťažiť tímy medzi sebou.

„Najväčší problém v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku vidím v tom, že nemáme učiteľov, a to na všetkých stupňoch vzdelávania.
Potrebujeme ľudí, ktorí budú nielen učiť, ale aj viesť a motivovať,“ hovorí k pálčivej téme Pavol Sokol. Koncepčným riešením podľa neho
by bolo navýšiť a udržať ľudí v rámci edukačného procesu. Tento proces však trvá niekoľko rokov.

Motivátorom pre vyššie povedomie v kybernetickej bezpečnosti môžu byť aj rôzne projekty a súťaže, keďže študenti hľadajú príležitosti a
výzvy.

Kristína Kováčová absolvovala letnú školu kyberkriminality dvakrát ako účastníčka, dnes je organizátorkou a hodnotí ju ako unikátne
podujatie tak pre študentov, ako aj pre lektorov. „Je to miesto, kde sa môžu inšpirovať ľudia navzájom, rozširovať tak bezpečnostnú
komunitu a ovplyvniť svoju budúcnosť navštívením práve tohto podujatia.“

V aktuálnom ročníku Letnej školy kyberkriminality študentské tímy predstavujú rôzne typy organizácií – zo štátnej správy alebo
samosprávy, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo internetového pripojenia. Odborná náplň je dizajnovaná tak, že jeden a ten
istý útok cieli na rôzne organizácie a každý tím odoláva útoku a rieši incident vo „svojej“ organizácii.

Na projekte Letnej škola kyberkriminality spolupracujú učitelia a doktorandi z Prírodovedeckej a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach ,
občianskeho združenia EISI, o. z., odborníci z komerčných aj štátnych organizácií so zameraním na kybernetickú bezpečnosť a
zástupcovia právnych profesií, ktorých agenda je zameraná na trestné právo. Štvrtý ročník sa koná 12. – 16. septembra 2022.

Značky: bezpečnosť

Autor: redakcia touchIT
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Letná škola kyberkriminality naučí, ako sa brániť kybernetickým útokom  
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Ako informovali organizátori, študentské tímy absolvujú počas týždňa prednášky a workshopy, kde sa prakticky oboznamujú so
základnými aspektmi kybernetickej bezpečnosti, s analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu.

Danišovce 12. septembra (TASR) - Na informačnú a kybernetickú bezpečnosť je zameraná Letná škola kyberkriminality, ktorá je určená
pre študentov informatiky, práva a príbuzných odborov. Päťdňové sústredenie sa začalo v pondelok v Danišovciach v okrese Spišská
Nová Ves.

V poradí 4. ročník pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a občianske združenie EISI. Ako informovali
organizátori, študentské tímy absolvujú počas týždňa prednášky a workshopy, kde sa prakticky oboznamujú so základnými aspektmi
kybernetickej bezpečnosti, s analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu. S lektormi riešia bezpečnostné incidenty z
technického aj právneho pohľadu, simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality a forenznú analýzu. Záverom tímy analyzujú právne
otázky súvisiace s informačnými technológiami.

"Počas letnej školy kyberkriminality sa venujeme konkrétnemu prípadu, od útoku až po vyhodnotenie a simulovaný súdny proces,"
priblížil organizátor Pavol Sokol z UPJŠ a vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov CSIRT-UPJS. V každej etape a oblasti
sprevádzajú študentov odborníci z praxe, vysvetľujú im súvislosti, radia im, ale zároveň nechávajú súťažiť tímy medzi sebou.

"Najväčší problém v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku vidím v tom, že nemáme učiteľov, a to na všetkých stupňoch vzdelávania.
Potrebujeme ľudí, ktorí budú nielen učiť, ale aj viesť a motivovať," skonštatoval Sokol. Koncepčným riešením podľa neho by bolo navýšiť
a udržať ľudí v rámci edukačného procesu. Tento proces však trvá niekoľko rokov. Motivátorom pre vyššie povedomie v kybernetickej
bezpečnosti môžu byť aj rôzne projekty a súťaže, keďže študenti hľadajú príležitosti a výzvy.

V aktuálnom ročníku Letnej školy kyberkriminality študentské tímy predstavujú rôzne typy organizácií – zo štátnej správy alebo
samosprávy, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo internetového pripojenia. Odborná náplň je koncipovaná tak, že jeden a ten
istý útok cieli na rôzne organizácie a každý tím odoláva útoku a rieši incident vo "svojej" organizácii.

Autor: TASR
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Roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev poučil rekordný počet ľudí  
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Podujatie organizuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva (SSŠZL).

Košice 12. septembra (TASR) - Rekordných viac ako 8500 inštruktáží v 20 mestách podali študenti v rámci desiateho ročníka najväčšej
preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na Slovensku. Roadshow s názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev vrcholí v pondelok na
Hlavnej ulici Košiciach. Medici budú poradenstvo poskytovať v centre mesta do 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Lekárskej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) Jaroslava Oravcová.

Podujatie organizuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva (SSŠZL). Vzniklo z iniciatívy študentov LF UPJŠ, ku ktorej sa
postupne pridali všetky slovenské lekárske fakulty. Celkovo sa na ňom podieľa 90 študentov. Počas roadshow učia ľudí základy ústnej
hygieny spojené so správnym výberom a použitím zubnej či medzizubnej kefky. Po dvoch pandemických rokoch trénujú dentálnu hygienu
aj priamo v ústnej dutine.

"Je to príležitosť spoznať sa navzájom a, samozrejme, pre každého z medikov je to výborná možnosť komunikovať s ľuďmi rôzneho veku
a povahy - s našimi budúcimi pacientmi," povedala pre TASR študentka 5. ročníka zubného lekárstva na LF UPJŠ a tajomníčka SSŠZL
Katarína Vendeľová.

Skúsenosti študentov z roadshow podľa nej ukazujú, že správnu techniku bez ohľadu na vek či vzdelanie nepozná veľa ľudí, alebo sa
hygiene ústnej dutiny nevenujú dostatočne. Teší ich najmä záujem mnohých mamičiek, ktoré prichádzajú na praktickú inštruktáž s deťmi
predškolského veku.

"Dnes už veľmi dobre vieme, že zuby napadnuté zubným kazom a zapálené ďasná môžu súvisieť aj s ďalšími ochoreniami, dokonca až
život ohrozujúcimi. Šíriť v tomto smere osvetu a prakticky učiť laickú verejnosť správne postupy je preto veľmi prínosné," povedal dekan
LF UPJŠ Daniel Pella s tým, že napríklad ľudia s paradentózou často trpia aj srdcovými ochoreniami.

Za najväčší prínos pre študentov považuje prípravu na reálnu prax. Pripomenul, že fakulta pravidelne organizuje preventívne akcie aj v
súvislosti s rôznymi ochoreniami.

Študentská roadshow odštartovala 2. septembra v Bratislave a následne pokračovala v ďalších mestách.

Autor: TASR
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Košice 12. septembra (TASR) - Rekordných viac ako 8500 inštruktáží v 20 mestách podali študenti v rámci desiateho ročníka najväčšej
preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na Slovensku. Roadshow s názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev vrcholí v pondelok na
Hlavnej ulici Košiciach. Medici budú poradenstvo poskytovať v centre mesta do 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Lekárskej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) Jaroslava Oravcová. Podujatie organizuje Slovenský spolok študentov zubného
lekárstva (SSŠZL). Vzniklo z iniciatívy študentov LF UPJŠ, ku ktorej sa postupne pridali všetky slovenské lekárske fakulty. Celkovo sa na
ňom podieľa 90 študentov. Počas roadshow učia ľudí základy ústnej hygieny spojené so správnym výberom a použitím zubnej či
medzizubnej kefky. Po dvoch pandemických rokoch trénujú dentálnu hygienu aj priamo v ústnej dutine. "Je to príležitosť spoznať sa
navzájom a, samozrejme, pre každého z medikov je to výborná možnosť komunikovať s ľuďmi rôzneho veku a povahy - s našimi
budúcimi pacientmi," povedala pre TASR študentka 5. ročníka zubného lekárstva na LF UPJŠ a tajomníčka SSŠZL Katarína Vendeľová.
Skúsenosti študentov z roadshow podľa nej ukazujú, že správnu techniku bez ohľadu na vek či vzdelanie nepozná veľa ľudí, alebo sa
hygiene ústnej dutiny nevenujú dostatočne. Teší ich najmä záujem mnohých mamičiek, ktoré prichádzajú na praktickú inštruktáž s deťmi
predškolského veku. "Dnes už veľmi dobre vieme, že zuby napadnuté zubným kazom a zapálené ďasná môžu súvisieť aj s ďalšími
ochoreniami, dokonca až život ohrozujúcimi. Šíriť v tomto smere osvetu a prakticky učiť laickú verejnosť správne postupy je preto veľmi
prínosné," povedal dekan LF UPJŠ Daniel Pella s tým, že napríklad ľudia s paradentózou často trpia aj srdcovými ochoreniami. Za
najväčší prínos pre študentov považuje prípravu na reálnu prax. Pripomenul, že fakulta pravidelne organizuje preventívne akcie aj v
súvislosti s rôznymi ochoreniami. Študentská roadshow odštartovala 2. septembra v Bratislave a následne pokračovala v ďalších
mestách. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. sem pop
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Medici počas roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev poučili rekordný počet ľudí  
  12. 9. 2022, 13:48, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 12. septembra (TASR) - Rekordných viac ako 8500 inštruktáží v 20 mestách podali študenti v rámci desiateho ročníka najväčšej
preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na Slovensku. Roadshow s názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev vrcholí v pondelok na
Hlavnej ulici Košiciach. Medici budú poradenstvo poskytovať v centre mesta do 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Lekárskej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) Jaroslava Oravcová.

Podujatie organizuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva (SSŠZL). Vzniklo z iniciatívy študentov LF UPJŠ, ku ktorej sa
postupne pridali všetky slovenské lekárske fakulty. Celkovo sa na ňom podieľa 90 študentov. Počas roadshow učia ľudí základy ústnej
hygieny spojené so správnym výberom a použitím zubnej či medzizubnej kefky. Po dvoch pandemických rokoch trénujú dentálnu hygienu
aj priamo v ústnej dutine.

"Je to príležitosť spoznať sa navzájom a, samozrejme, pre každého z medikov je to výborná možnosť komunikovať s ľuďmi rôzneho veku
a povahy - s našimi budúcimi pacientmi," povedala pre TASR študentka 5. ročníka zubného lekárstva na LF UPJŠ a tajomníčka SSŠZL
Katarína Vendeľová.

Skúsenosti študentov z roadshow podľa nej ukazujú, že správnu techniku bez ohľadu na vek či vzdelanie nepozná veľa ľudí, alebo sa
hygiene ústnej dutiny nevenujú dostatočne. Teší ich najmä záujem mnohých mamičiek, ktoré prichádzajú na praktickú inštruktáž s deťmi
predškolského veku.

"Dnes už veľmi dobre vieme, že zuby napadnuté zubným kazom a zapálené ďasná môžu súvisieť aj s ďalšími ochoreniami, dokonca až
život ohrozujúcimi. Šíriť v tomto smere osvetu a prakticky učiť laickú verejnosť správne postupy je preto veľmi prínosné," povedal dekan
LF UPJŠ Daniel Pella s tým, že napríklad ľudia s paradentózou často trpia aj srdcovými ochoreniami.

Za najväčší prínos pre študentov považuje prípravu na reálnu prax. Pripomenul, že fakulta pravidelne organizuje preventívne akcie aj v
súvislosti s rôznymi ochoreniami.

Študentská roadshow odštartovala 2. septembra v Bratislave a následne pokračovala v ďalších mestách.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

sem pop

Autor: SEM
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Medici počas roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev poučili rekordný počet ľudí  
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Košice 12. septembra (TASR) - Rekordných viac ako 8500 inštruktáží v 20 mestách podali študenti v rámci desiateho ročníka najväčšej
preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na Slovensku. Roadshow s názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev vrcholí v pondelok na
Hlavnej ulici Košiciach. Medici budú poradenstvo poskytovať v centre mesta do 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Lekárskej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) Jaroslava Oravcová.Podujatie organizuje Slovenský spolok študentov zubného
lekárstva (SSŠZL). Vzniklo z iniciatívy študentov LF UPJŠ, ku ktorej sa postupne pridali všetky slovenské lekárske fakulty. Celkovo sa na
ňom podieľa 90 študentov. Počas roadshow učia ľudí základy ústnej hygieny spojené so správnym výberom a použitím zubnej či
medzizubnej kefky. Po dvoch pandemických rokoch trénujú dentálnu hygienu aj priamo v ústnej dutine."Je to príležitosť spoznať sa
navzájom a, samozrejme, pre každého z medikov je to výborná možnosť komunikovať s ľuďmi rôzneho veku a povahy - s našimi
budúcimi pacientmi," povedala pre TASR študentka 5. ročníka zubného lekárstva na LF UPJŠ a tajomníčka SSŠZL Katarína
Vendeľová.Skúsenosti študentov z roadshow podľa nej ukazujú, že správnu techniku bez ohľadu na vek či vzdelanie nepozná veľa ľudí,
alebo sa hygiene ústnej dutiny nevenujú dostatočne. Teší ich najmä záujem mnohých mamičiek, ktoré prichádzajú na praktickú inštruktáž
s deťmi predškolského veku."Dnes už veľmi dobre vieme, že zuby napadnuté zubným kazom a zapálené ďasná môžu súvisieť aj s
ďalšími ochoreniami, dokonca až život ohrozujúcimi. Šíriť v tomto smere osvetu a prakticky učiť laickú verejnosť správne postupy je preto
veľmi prínosné," povedal dekan LF UPJŠ Daniel Pella s tým, že napríklad ľudia s paradentózou často trpia aj srdcovými ochoreniami.Za
najväčší prínos pre študentov považuje prípravu na reálnu prax. Pripomenul, že fakulta pravidelne organizuje preventívne akcie aj v
súvislosti s rôznymi ochoreniami.Študentská roadshow odštartovala 2. septembra v Bratislave a následne pokračovala v ďalších
mestách.
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Roadshow Spolu za zdravý i krásny úsmev poučil rekordný počet ľudí  
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1 deň dozadu

Košice 12. septembra (TASR) – Rekordných viac ako aj 8500 inštruktáží v 20 mestách podali študenti v rámci desiateho ročníka
najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na Slovensku. Roadshow s názvom Spolu za zdravý i krásny úsmev vrcholí v
pondelok na Hlavnej ulici Košiciach. Medici budú poradenstvo poskytovať v centre mesta do 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) Jaroslava…

Autor: Publikoval || Publikoval | Redakcia || Redakcia || Redakcia | - || http://dnesky.sk
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Medici počas roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev poučili rekordný počet ľudí  
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Košice 12. septembra (TASR) - Rekordných viac ako 8500 inštruktáží v 20 mestách podali študenti v rámci desiateho ročníka najväčšej
preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na Slovensku. Roadshow s názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev vrcholí v pondelok na
Hlavnej ulici Košiciach. Medici budú poradenstvo poskytovať v centre mesta do 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Lekárskej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) Jaroslava Oravcová.Podujatie organizuje Slovenský spolok študentov zubného
lekárstva (SSŠZL). Vzniklo z iniciatívy študentov LF UPJŠ, ku ktorej sa postupne pridali všetky slovenské lekárske fakulty. Celkovo sa na
ňom podieľa 90 študentov. Počas roadshow učia ľudí základy ústnej hygieny spojené so správnym výberom a použitím zubnej či
medzizubnej kefky. Po dvoch pandemických rokoch trénujú dentálnu hygienu aj priamo v ústnej dutine."Je to príležitosť spoznať sa
navzájom a, samozrejme, pre každého z medikov je to výborná možnosť komunikovať s ľuďmi rôzneho veku a povahy - s našimi
budúcimi pacientmi," povedala pre TASR študentka 5. ročníka zubného lekárstva na LF UPJŠ a tajomníčka SSŠZL Katarína
Vendeľová.Skúsenosti študentov z roadshow podľa nej ukazujú, že správnu techniku bez ohľadu na vek či vzdelanie nepozná veľa ľudí,
alebo sa hygiene ústnej dutiny nevenujú dostatočne. Teší ich najmä záujem mnohých mamičiek, ktoré prichádzajú na praktickú inštruktáž
s deťmi predškolského veku."Dnes už veľmi dobre vieme, že zuby napadnuté zubným kazom a zapálené ďasná môžu súvisieť aj s
ďalšími ochoreniami, dokonca až život ohrozujúcimi. Šíriť v tomto smere osvetu a prakticky učiť laickú verejnosť správne postupy je preto
veľmi prínosné," povedal dekan LF UPJŠ Daniel Pella s tým, že napríklad ľudia s paradentózou často trpia aj srdcovými ochoreniami.Za
najväčší prínos pre študentov považuje prípravu na reálnu prax. Pripomenul, že fakulta pravidelne organizuje preventívne akcie aj v
súvislosti s rôznymi ochoreniami.Študentská roadshow odštartovala 2. septembra v Bratislave a následne pokračovala v ďalších
mestách.

Autor: Lekari.sk
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Letná škola kyberkriminality: Študentské tímy sa bránia útokom, riešia incident a pripravujú žalobu  
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Mediálne partnerstvo

Odborníci z praxe aj univerzitní pedagógovia v Letnej škole kyberkriminality hľadajú atraktívne formáty, ako učiť kyberbezpečnosť.
Chýbajúcich učiteľov aj študijné odbory suplujú dobrovoľníci.

Letná škola kyberkriminality je určená študentom informatiky, práva a príbuzných odborov zameraných na informačnú a kybernetickú
bezpečnosť. Štvrtý ročník organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a občianske združenie EISI, o. z.

Študentské tímy absolvujú počas týždňa prednášky a workshopy, kde sa prakticky oboznamujú so základnými aspektmi kybernetickej
bezpečnosti, s analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu. So skúsenými lektormi riešia bezpečnostné incidenty z
technického aj právneho pohľadu, simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality a forenznú analýzu. Záverom tímy analyzujú právne
otázky súvisiace s informačnými technológiami.

„Počas letnej školy kyberkriminality sa venujeme konkrétnemu prípadu, od útoku až po vyhodnotenie a simulovaný súdny proces,“
vysvetľuje organizátor Pavol Sokol z UPJŠ a vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov CSIRT-UPJS. V každej etape a oblasti
sprevádzajú študentov vynikajúci odborníci z praxe, vysvetľujú im súvislosti, radia im, ale zároveň nechávajú súťažiť tímy medzi sebou.

V aktuálnom ročníku Letnej školy kyberkriminality študentské tímy predstavujú rôzne typy organizácií – zo štátnej správy alebo
samosprávy, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo internetového pripojenia. Odborná náplň je dizajnovaná tak, že jeden a ten
istý útok cieli na rôzne organizácie a každý tím odoláva útoku a rieši incident vo „svojej“ organizácii.

Kristína Kováčová absolvovala letnú školu kyberkriminality dvakrát ako účastníčka, dnes je organizátorkou a hodnotí ju ako unikátne
podujatie tak pre študentov, ako aj pre lektorov. „Je to miesto, kde sa môžu inšpirovať ľudia navzájom, rozširovať tak bezpečnostnú
komunitu a ovplyvniť svoju budúcnosť navštívením práve tohto podujatia.“

Zdroj: Cyber Awareness

Riešenie kybernetickú bezpečnosť nie je „one-man show“, ale ide o tím ľudí rôznych znalostí, zručností a pohľadov. Práca v tíme ľudí,
ktorí majú úplne iné odborné zameranie nie je triviálne. Cieľom letnej školy je naučiť týchto ľudí spolupracovať.

Po odbornej stránke je náplňou situácia, ktoré vznikne po bezpečnostnom útoku. Študenti zažijú, čo je nutné riešiť, ako môže byť
kybernetický bezpečnostný incident trestným činom a súčasne aj porušením ochrany osobných údajov. Ukážeme si, čo tieto pohľady
majú spoločné a čo rozdielne. Hlavným cieľom bezpečnostných tímov je zastaviť útok, zistiť dopady pre organizácie, postup útočníka a
spôsoby, ako tomu predísť do budúcna. Na druhej strane, orgán činný v trestnom konaní sa zameriava na identifikáciu skutku ako
trestného činu a nájdenie páchateľa“ hovorí Pavol Sokol.

Na projekte Letnej školy kyberkriminality spolupracujú učitelia a doktorandi z Prírodovedeckej a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach ,
občianskeho združenia EISI, o. z., odborníci z komerčných aj štátnych organizácií so zameraním na kybernetickú bezpečnosť a
zástupcovia právnych profesií, ktorých agenda je zameraná na trestné právo. Piaty ročník sa koná 12. – 16. septembra 2022.

Viac informácií o prednášajúcich

Pavol Sokol je vedúcim tímu na riešenie bezpečnostných incidentov CSIRT-UPJS a odborným asistentom na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Vo výskume sa zaoberá informačnou a kybernetickou bezpečnosťou a právom informačných technológií. (UPJŠ)

Ladislav Bačo sa zameriava sa najmä na analýzu sieťových infiltrácii, threat hunting, analýzu kybernetických hrozieb a analýzu malvéru,
vvenuje sa vzdelávaniu študentov aj odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. (ESET)

Cieľom workshopu je ukázať základné postupy, ako vyhľadávať údaje. Zameriame sa najmä na verejné zdroje v Slovenskej republike

Lukáš Hlavička sa špecializuje sa na cielené kybernetické útoky, reakcie na bezpečnostné incidenty a penetračné testy infraštruktúry.
(Istrosec)

Predvedieme základné techniky používané pri forenznej triáži a analýze. Následne prejdeme k štandardnej forenznej analýze. Pokúsime
sa zistiť, ktoré zariadenie bolo infikované ako prvé a ako sa naň útočník dostal, akú aktivitu útočník vykonával a či nedošlo k modifikácií či
exfiltrácií dát na zariadení.

Laura Bachňáová Rózenfeldová sa vo výskume zameriava na oblasť IT práva, najmä otázky zodpovednosti online platforiem, ochranu
súkromia a osobných údajov a analýzu súdnych rozhodnutí. (UPJŠ)
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LSK je skvelou príležitosťou spojiť dva vedné odbory, ktoré na prvý pohľad nemajú toho veľa spoločné - právo a informatiku - a ukázať
študentom možnosti spolupráce a možno ich aj nasmerovať do budúcnosti.

Eva Marková sa sústreďuje na použitie metód strojového učenia v rôznych fázach digitálnej forenznej analýzy a pracuje ako
bezpečnostná analytička v spoločnosti ESET. (UPJŠ)

Taktiky a techniky útočníkov sa zlepšujú, a preto chceme ukázať študentom, že kyberkriminalita je téma, ktorou sa oplatí zaoberať.
Informačná a kybernetická bezpečnosť je všade okolo nás a nie každý jej venuje toľko pozornosti, koľko by si zaslúžila.

Marián Rušin je advokátom a na LSK spolupracuje ako lektor. Študenti tak získajú základnú predstavu, ako vyzerá a prebieha súdne
konanie v praxi, pričom si budú môcť čiastočne vyskúšať, aké to je byť obhajcom, sudcom či prokurátorom.

Miroslav Majerník , sudca Okresného súdu Košice I, pripravil pre študentov simulovaný súdny proces. Každý tím si pripraví obžalobu a
cieľom bude preukázať vinu obžalovanému zo skutku – útoku, ktorý sa realizoval na začiatku letnej školy. Súčasťou tohto procesu bude
aj reálny sudca, obhajca, znalec.

Zuzana Vargová sa zameriava na forenznú analýzu operačného systému Windows. (Istrosec)

Jakub Dolina pracuje ako interný právnik vládnej jednotky CSIRT na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ján Doboš pôsobí ako riaditeľ Odboru riešenia incidentov a dohľadového centra Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Kristína Kováčová sa už počas štúdia pracovala v prvom akademickom tíme na riešenie bezpečnostných incidentov na Slovensku,
CSIRT-UPJS a v práci pokračuje na pozícii incident handlera. (UPJŠ)

Mediálnym partnerom Letnej školy kyberkriminality je Živé.sk. Medzi prednášajúcimi bude aj zástupca šéfredaktora Ján Trangel .

Aké sú bežné komunikačné postupy, keď sa firma či inštitúcia stanú obeťou kybernetického incidentu? Aká je úloha novinárov, blogerov
či aktivistov pri komunikácii? Prečo je neistota iba zriedka prínosná? Prečo sa dá nevhodnou komunikáciou celá situácia ešte zhoršiť a
ako vzniká škodlivá komunikačná hmla?

Tento článok vznikol vďaka tomu, že ste si predplatili prémiový obsah Aktuality Navyše. Ďakujeme za podporu.

Autor: Mediálne partnerstvo
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Letná škola kyberkriminality učí študentov, ako sa brániť kybernetickým útokom  
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TASR 12.9.2022 20:30 Pridajte komentár

Ilustračná foto. Zdroj: uniza.sk

DANIŠOVCE – Na informačnú a kybernetickú bezpečnosť je zameraná Letná škola kyberkriminality, ktorá je určená pre študentov
informatiky, práva a príbuzných odborov. Päťdňové sústredenie sa začalo v pondelok v Danišovciach v okrese Spišská Nová Ves.

V poradí 4. ročník pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a občianske združenie EISI. Ako informovali
organizátori, študentské tímy absolvujú počas týždňa prednášky a workshopy, kde sa prakticky oboznamujú so základnými aspektmi
kybernetickej bezpečnosti, s analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu. S lektormi riešia bezpečnostné incidenty z
technického aj právneho pohľadu, simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality a forenznú analýzu. Záverom tímy analyzujú právne
otázky súvisiace s informačnými technológiami.

“Počas letnej školy kyberkriminality sa venujeme konkrétnemu prípadu, od útoku až po vyhodnotenie a simulovaný súdny proces,”
priblížil organizátor Pavol Sokol z UPJŠ a vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov CSIRT-UPJS. V každej etape a oblasti
sprevádzajú študentov odborníci z praxe, vysvetľujú im súvislosti, radia im, ale zároveň nechávajú súťažiť tímy medzi sebou. “Najväčší
problém v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku vidím v tom, že nemáme učiteľov, a to na všetkých stupňoch vzdelávania.
Potrebujeme ľudí, ktorí budú nielen učiť, ale aj viesť a motivovať,” skonštatoval Sokol. Koncepčným riešením podľa neho by bolo navýšiť
a udržať ľudí v rámci edukačného procesu. Tento proces však trvá niekoľko rokov. Motivátorom pre vyššie povedomie v kybernetickej
bezpečnosti môžu byť aj rôzne projekty a súťaže, keďže študenti hľadajú príležitosti a výzvy.

V aktuálnom ročníku Letnej školy kyberkriminality študentské tímy predstavujú rôzne typy organizácií – zo štátnej správy alebo
samosprávy, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo internetového pripojenia. Odborná náplň je koncipovaná tak, že jeden a ten
istý útok cieli na rôzne organizácie a každý tím odoláva útoku a rieši incident vo “svojej” organizácii.

Autor: TASR
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Trnka sadil stromy, vyschol každý druhý. Treba sa aj starať, vraví botanik  
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Stovky stromov reklamujú u dodávateľa.

Stromy vysadené župou pri Poproči a Rudníku, september 2022 (12 fotografií)

KOŠICKÝ KRAJ. Vyschnuté stromy popri ceste zaujali Košičana Petra, keď nedávno cestoval autobusom do Medzeva.

„Tak som trošku pogúglil, ktorý dobrák je za tým. Našiel som, že ich sadil župan Trnka. Bolo to v mnohých médiách, spravil z toho
sadenia veľkú šou,“ napísal nám vo svojom námete na článok.

Kritizuje, že najprv sa verejne slávnostne deklaruje zámer obnovy cestnej zelene a zveľaďovania životného prostredia, ale potom už
potichu tie stromčeky neprežijú.

„O zasadené stromy sa treba aj starať, aby sa ujali. Som laik, ale viem, že jama pre stromy by sa nemala vŕtať, ale vykopať. Strom sa
podľa mojich vedomostí zle ujíma vo vyvŕtanej diere, lebo korene majú problém prerásť do okolia,“ naráža na fotografie župy z výsadby
veľkých stromov do vŕtaných malých dier pri Poproči.

Výsadba stromov pri ceste v Poproči, apríl 2021 (6 fotografií) Občan: Veľká škoda, sú to babráci

Podľa tlačovej správy Košického samosprávneho kraja, ktorú zverejnil v apríli 2021, sadili vedľa ciest v správe župy na viacerých
úsekoch spolu 654 stromov.

„Tie, ktoré vídavam z autobusu, sú asi jeden kilometer pred obcou Rudník v smere z Košíc vľavo od cesty. Zhruba polovica stromov sa
zdá byť totálne uschnutá. Druhá polovica síce má listy, ale ako laik záhradkár by som povedal, že už tiež melú z posledného, resp.
nerastú tak, ako by mali,“ opisuje Peter.

Porovnáva, že napríklad Správa mestskej zelene v Košiciach zvykne argumentovať, že stromy, ktoré nasadí, uschnú, lebo v meste je
ťažké udržať strom pri živote.

„Ale ani v meste nemajú takú úmrtnosť stromov. Pritom pri Rudníku je otvorená krajina, takže tam by mala byť vyššia ujateľnosť stromov.“

Košičan dodal, že ak z tých 654 stromov uschla polovica, ide o poriadnu škodu.

„Je to finančná škoda, škoda času a energie a najmä škoda tých stromov, ktoré tam mohli vytvoriť krásnu aleju. Proste totálni babráci,“
hodnotí projekt župy.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokĽudia z panelákov načierno sadia stromy, potom chcú výrub. Nakoniec sadia zas Čítajte Znepokojená
župa dala reklamáciu

Košický samosprávny kraj (KSK) reaguje, že v štruktúre Úradu KSK ani Správy ciest KSK nemajú pozíciu, ktorá by sa špecializovala na
výsadbu stromov.

„Tento projekt sme riešili v zmysle projektovej dokumentácie cez dodávateľa, ktorý pre nás vysadenie stromov pri župných cestách
zrealizoval,“ vysvetľuje hovorca kraja Michal Hudák s tým, že údržbu v rámci svojich prevádzkových kapacít vykonávala Správa ciest
KSK.

„Vysychanie stromov sme si všimli aj my a boli sme rovnako znepokojení ako pán čitateľ. Preto sme dodávateľa kontaktovali a stav
reklamovali,“ odpísal nám Hudák.

Pokračuje, že dodávateľ im vyhovel a v rámci reklamačného konania prisľúbil nápravu - vysadenie nových stromčekov.

„Momentálne sa s výsadbou čaká na príchod obdobia vegetačného pokoja.“

Polovica stromov je v zlom stave

Podľa Hudáka je na základe dendrologického posudku približne 50 percent spomínanej výsadby v zlom stave.

„Buď vyschla z dôvodu abnormálne suchých období v jarných a letných mesiacoch alebo bola zaoraná či odcudzená.“

Hovorca dodáva, že problém bol pre nich podnetom aj k systémovému riešeniu.
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„Plánujeme v rámci zmeny štruktúry vytvoriť pracovnú pozíciu, ktorá sa bude špecializovať práve na tento okruh prác. Zabezpečiť by to
malo profesionálny spôsob výsadby, ako aj správnu údržbu župných stromov.“

V najbližších mesiacoch tiež Správa ciest KSK očakáva dodanie techniky na ošetrovanie stromov, avizuje Hudák.

Vyčíslil, že doposiaľ vysadili 654 stromov, z toho 178 javorov horských, 149 kusov jarabiny mukyňovej, 240 líp malolistých a 87 hrabov
obyčajných.

Vysadili ich na úsekoch ciest Rudník - Nováčany, Poproč, Vyšný Medzev, Hatiny - Jasov, Hatiny - Moldava nad Bodvou a Buzica –
Perín/Chym.

„Správa ciest KSK plánuje ďalšiu výsadbu v zmysle arboristických štandardov v lokalitách Rožňava (30 kusov) a Košice-okolie (20
kusov),“ uzavrel Michal Hudák.

Za jeden vyrúbaný 11 nových

Namiesto každého vyrúbaného stromu vysadíme jedenásť nových, takto župa pred pol druha rokom prezentovala projekt náhradnej
výsadby cestnej zelene.

„V záujme bezpečnosti cestnej premávky, či už z dôvodu vysokej nehodovosti niektorých úsekov alebo vysychania stromov, je výrub
drevín popri cestách nevyhnutným krokom. V minulosti boli stromy popri cestách často vyrúbané, no nemyslelo sa na ich náhradnú
výsadbu. Pracujeme na tom, aby sa z tohto projektu stala tradícia a aby postupne pribúdali nové stromy v každom regióne nášho kraja,“
informoval v apríli 2021 košický župan Rastislav Trnka (nezávislý).

Prioritou malo byť sadiť stromy v lokalitách, ktoré nebránia vo výhľade vodičom a nie sú nehodovými úsekmi. Vytypovali preto rovné
úseky a spojky do obcí a pri niektorých cestách plánovali výsadbu nových stromových alejí.

„Cieľom nášho ekologického projektu obnovy cestnej zelene je zveľaďovanie životného prostredia a návrat zelene do vybraných lokalít
popri úsekoch ciest v správe KSK. Odštartovali sme tak projekt, ktorý považujeme za významný krok pre zmiernenie dopadov
frekventovanej dopravy v kraji na životné prostredie oproti minulosti, kedy sa náhradná výsadba vôbec nerealizovala,“ uviedla vtedajšia
šéfka úseku podpory riadenia Správy ciest KSK Zuzana Slivenská s tým, že cestári podľa dendrologického posudku vyberali aj vhodné
druhy stromov.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokV okolí Košíc vysadia pri cestách stovky stromov Čítajte Botanik: Už nestačí len zasadiť

„Rôzne kampane, keď sa úsilie zameriava na čo najvyšší počet posadených stromov, často nemajú uspokojivo vyriešený problém
následnej starostlivosti, predovšetkým zálievky, ale aj ochrany proti iným nepriaznivým činiteľom,“ komentuje Robert Gregorek z
Botanickej záhrady Univerzity P. J. Šafárika.

Zdôrazňuje, že problém zhoršujúcej sa kondície stromov sa v poslednom období znova prehĺbil, pričom klimatická zmena spôsobuje
úpadok a úhyn aj starších stromov, ktoré predtým mnoho rokov spoľahlivo fungovali.

„O novo posadených drevinách to platí dvojnásobne. V súčasnosti by malo byť úplne samozrejmé, že cena sadenice stromu tvorí len
zlomok hodnoty v porovnaní s nákladmi na následnú starostlivosť. Postup, keď stačilo sadenicu solídne posadiť a zvyšok nechať na
prírodu, to je už minulosť.“

Aktuálne je podľa Gregoreka nevyhnutné zaručiť v najbližších rokoch po výsadbe veľkorysú zálievku a pestovateľské zásahy zamerané
na korekciu koruny, aby mladý strom zvládol vysoké teploty a žiarenie.

Pozornosť treba venovať aj novodobým fytopatologickým problémom, ktoré sú tiež dôsledkom klimatických a ekologických zmien v
krajine.

„Preto je nevyhnutné, aby si pred každou plánovanou výsadbou jej realizátor racionálne vyhodnotil svoje kapacity a ekonomické možnosti
na zabezpečenie intenzívnej starostlivosti o posadené stromy minimálne na najbližšie tri roky po výsadbe. A je rozumné tiež pripustiť, že
klimatická situácia a priebeh počasia v budúcich rokoch sa môže dokonca aj zhoršiť.“

Určite si to nikto nepraje, ale trend je zatiaľ taký, dodáva známy košický botanik.

„Stromy reagujú na zhoršujúcu sa situáciu s oneskorením. Dlho odolávajú veľkej klimatickej záťaži. Konečnému úhynu predchádza aj
niekoľko rokov postupného zhoršovania kondície. Nie každému je dané, aby tieto zmeny postrehol. Nepríjemnou pravdou je, že o tom,
ako bude zeleň v krajine vyzerať o niekoľko rokov, sa rozhoduje už dnes,“ vyjadril sa pre Korzár Robert Gregorek.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokHorúčavy ničia v Košiciach stromy, páli ich odraz od skiel či áut Čítajte
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Študenti medicíny: Prečo ostaneme liečiť Slovákov  
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KOŠICE - Väčšina odíde na Západ, no nájdu sa aj takí, ktorí sú odhodlaní zostať a pomáhať. Študenti medicíny z Košíc majú pred
koncom štúdia jasno v tom, či ostanú doma, alebo pôjdu za lepším platom do zahraničia. Napriek nepriaznivému trendu odlevu lekárov
na vyspelejší Západ si mladí študenti udržujú nádej, že úroveň lekárstva sa pozdvihne natoľko, že budú môcť zostať aj na východe a
svojimi schopnosťami pomôcť našim pacientom.

Aj keď je odlev mladých lekárov pre Slovensko stále pálčivou témou, podľa dekana Lekárskej fakulty Univerzity Pavla J. Šafárika v
Košiciach Daniela Pella sú posledné údaje pozitívne. „Podľa dostupnej analýzy u nás ostáva približne 85 percent medikov. Koľko to
presne nakoniec je, ťažko povedať, pretože túto otázku dostávajú pred promóciou,“ opísal. Je presvedčený, že za sťahovaním za prácou
nie je len plat, ale aj podmienky a vybavenie. „Pred piatimi rokmi sme registrovali hromadný odchod medikov do zahraničia, odchádzalo
až 30 percent. Teraz sa to zlepšilo, pozitívne sa zmenili platové podmienky pre nastupujúcich medikov, no zlepšili sa aj podmienky a
prostredie našich nemocníc,“ dodal Pella, ktorý sa s končiacimi študentmi snaží čo najviac diskutovať o tom, či chcú odísť, alebo zostať.
„Pre študentov zo západu je jednoduchšie odísť napríklad do susedného Rakúska, kde môžu byť nástupné platy v štátnom zdravotníctve
2- až 5-krát vyššie,“ uzavrel dekan.

U NÁS JE DOBRE

Katarína VENDEĽOVÁ (24), študentka zubného lekárstva, UPJŠ, 5. ročník

- Absolventi zubného lekárstva odchádzajú najmä do susedného Česka, ale skôr vnímam, že veľa kamarátov odchádza do Bratislavy. Na
Slovensku sa máme ešte relatívne dobre, aj preto by som tu chcela ostať.

DO ZAHRANIČIA MA TO NELÁKA

Filip GALO (20), študent zubného lekárstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2. ročník

- Myslím, že sa tu máme dobre, a keď tu ostaneme, tak sa budeme mať ešte lepšie. To, že by moji kolegovia odchádzali po štúdiu hneď
do zahraničia, v mojom okolí neregistrujem. Chcem ostať na Slovensku.

ZÍSKAM SKÚSENOSTI A VRÁTIM SA

Samuel TKÁČ (23), študent zubného lekárstva, UPJŠ, 5. ročník

- Z nás zubárov veľká časť ostáva na Slovensku, lebo my tu máme celkom dobré podmienky. Chcel by som ísť nabrať skúsenosti do
Španielska či Portugalska, ale rád by som pracoval aj na Slovensku.

Študenti sa tešia, ako budú pomáhať našim pacientom.

Autor: Autor: Patrik Struk I Foto: autor
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