
Monitora s. r. o. | monitora.sk 1

Článkov: 8  13. Október 2022

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2Správy  

Rozhlas, Rádio Košice, 12. 10. 2022, 7:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3Aktuálne! Z minúty na minútu  

Online, hlavnydennik.sk, 12. 10. 2022, 8:20

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8Konferencia o transfere technológií v Košiciach prezentuje výsledky výskumov  

Online, tasr.sk, 12. 10. 2022, 11:19

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Konferencia o transfere technológií v Košiciach prezentuje výsledky výskumov  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 12. 10. 2022, 11:19

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10Konferencia o transfere technológií v Košiciach prezentuje výsledky  

Online, teraz.sk, 12. 10. 2022, 11:41

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11Košická konferencia o transfere technológií prepojila vedcov a biznis sektor  

Online, tasr.sk, 12. 10. 2022, 18:06

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12Košická konferencia o transfere technológií prepojila vedcov a biznis sektor  

Agentúrne spravodajstvo, TASR, 12. 10. 2022, 18:07

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13Konferencia o transfere technológií prepojila vedcov a biznis sektor  

Online, teraz.sk, 12. 10. 2022, 18:32

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 2

Správy  
  12. 10. 2022, 7:00, Relácia: Rádio Košice, Stanica: Rádio Košice, Vydavateľ: MARK MEDIA s. r. o., Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

[strojový prepis] … študentov, aby sa správali zodpovedne. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa podľa Laury ho ľadovej
dlhodobo venuje znižovaniu energetickej náročnosti budov. Súčasťou dlhodobých opatrení sú plány a realizácia zateplenia jednotlivých
bodov, regulácia vykurovania či optimalizácia spotreby elektrickej energie postupnou výmenou klasických žiaroviek za úsporné…
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Aktuálne! Z minúty na minútu  
  12. 10. 2022, 8:20, Zdroj: hlavnydennik.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Tomáš Zavatčan

Dosah: 28 872 GRP: 0,64 OTS: 0,01 AVE: 934 Eur 

12 | 10 | 2022 I Gabriela Fedičová

Slovensko

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

12:35 Nočná mora stále trvá! Slová zranenej študentky, ktorú odvážali v sanitke spolu s Dědečkom

Nočná mora stále trvá! Slová zranenej študentky, ktorú odvážali v sanitke spolu s Dědečkom

Celé Slovensko je ešte stále v šoku z tragickej nehody na zastávke na Zochovej, pri ktorej prišlo o život päť mladých ľudí. V dave
čakajúcich stála aj Patrícia, ktorú so zraneniami odvážala sanitka medzi poslednými. V sanitke však bol aj ďalší... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Alica Kočišová

12:31 Nitrianska radnica musela vo svojom tohtoročnom rozpočte takmer zdvojnásobiť sumu vyčlenenú na energie. Mesto plánovalo na
tento účel minúť 2,3 milióna eur. Nakoniec budú platby za energie stáť Nitru viac ako štyri milióny eur.

12:19 Prezidentka SR Zuzana Čaputová si želá, aby hasiči cítili nielen morálnu, ale aj materiálnu podporu spoločnosti. Vyjadrila im vďaku
a rešpekt za ich prácu. Poukázala na to, že podriaďujú svoj osobný život potrebám a životom iných. Pomocou za hranicami Slovenska
robia podľa nej svojej vlasti dobré meno. Členov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR
prijala v stredu pri príležitosti 20. výročia HaZZ a 100. výročia dobrovoľného hasičstva.

12:15 Regulárna ruská armáda robí nábor do vojny na Ukrajine aj medzi odsúdenými väzňami, vyplýva z tvrdení tamojších
občianskoprávnych aktivistov a mediálnych informácií. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

12:06 Sudkyňa KS v Košiciach pracovala pod vplyvom alkoholu, má prísť o funkciu

Sudkyňa KS v Košiciach pracovala pod vplyvom alkoholu, má prísť o funkciu

Sudkyňa Krajského súdu (KS) v Košiciach Monika G., ktorá pracovala pod vplyvom alkoholu, má prísť o funkciu. V utorok (11. 10.) o tom
rozhodol disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR, rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. TASR o... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

12:00 Peter Weiss: Predseda OĽaNO prekročil všetky mysliteľné hranice

Zotrvanie Igora Matoviča na poste ministra financií nás núti zamyslieť sa, kam smeruje slovenská politika a spoločnosť. Populistický,
anarchisticky a avanturisticky sa správajúci predseda OĽaNO totiž prekročil všetky mysliteľné hranice. Citát Peter... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová

11:57 Na žiadosť amerických úradov bol v Londýne zadržaný 62-ročný britský podnikateľ Graham Bonham-Carter, ktorý je obvinený zo
sprisahania s cieľom porušiť sankcie uvalené na ruského oligarchu Olega Deripasku. TASR správu prevzala z webu britského denníka
The Telegraph.

11:57 V Liptovskom Mikuláši kriminalisti zadržali 34-ročného Romana, podozrivého z vlámaní na Liptove. Obvinili ho z porušovania
domovej slobody, krádeže, aj z marenia výkonu úradného rozhodnutia. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná
hovorkyňa Gabriela Kremeňová.

11:50 Sudkyňa Krajského súdu (KS) v Košiciach Monika G., ktorá pracovala pod vplyvom alkoholu, má prísť o funkciu. V utorok (11. 10.)
o tom rozhodol disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR, rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. TASR o tom informoval
hovorca súdu Michal Hajtol.

11:31 Pri bolestiach či opuchoch kĺbov by sa ľudia mali obrátiť na reumatológa. Pri príležitosti Svetového dňa artritídy to pripomína
ortopéd Pavel Žigo z Agel Clinic Bratislava. Liga proti reumatizmu na Slovensku upozornila, že včasná diagnostika a správne nastavenie
liečby môžu vývoj ochorenia spomaliť.

11:28 Vo veku 95 rokov zomrel armádny generál Karel Pezl, ktorý bol posledným náčelníkom československého a prvým náčelníkom
českého generálneho štábu. V stredu to uviedla česká armáda na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
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11:25 Za "nezmyselné" označili ruské vyšetrovanie výbuchu na Krymskom moste

Nezmysel! Tvrdí Ukrajina

Za "nezmyselné" označil ruské vyšetrovanie výbuchu na Krymskom moste z minulého víkendu hovorca ukrajinského ministerstva vnútra
Andryj Jusov. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice Sky News. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

11:19 Konkurencieschopnosť a transfer technológií sú témy konferencie, ktorá sa v stredu koná v Košiciach. Určená je pre zástupcov
komerčného sektora, ktorí majú záujem o nadviazanie spolupráce v oblasti transferu technológií. TASR o tom informoval Tomáš
Zavatčan za Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC).

11:17 Štátnymi tajomníkmi Ministerstva spravodlivosti SR sa stanú Peter Sepeši a Edita Pfundtner. Vláda SR o tom rozhodla na
stredajšom rokovaní. Sepešiho vymenovala vláda do funkcie štátneho tajomníka od stredy 12. októbra. V minulosti okrem iného pôsobil
ako prokurátor na Generálnej prokuratúre (GP) SR. Bol aj predsedom prokurátorskej rady GP SR či členom Rady prokurátorov SR.

11:12 Dendrochronologické datovanie dvoch dubových trámov hlavnej vstupnej brány Pustého hradu nad Zvolenom potvrdilo, že bola
dobudovaná v polovici 13. storočia. Pre TASR to uviedol vedúci archeologického výskumu na hrade Ján Beljak.

11:00 Neuveríte na čo vláda schválila 41,5 milióna eur

Neuveríte na čo vláda schválila 41,5 milióna eur

Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje využiť vyčlenené financie z rokov 2019 až 2021 vo výške viac ako 41,5 milióna eur na nákup
pásovej techniky. Návrh so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov v stredu schválila vláda. "Cieľom zmeny účelu je... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

10:57 Novým štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude Slavomír Partila. Vláda v stredu schválila jeho
vymenovanie do funkcie s účinnosťou od 17. októbra. Partila je od roku 2012 riaditeľom Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv.
Jozafáta v Trebišove. Zároveň od roku 2021 je aj člen komisie pre profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov na
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

10:52 Školy urgentne potrebujú zvýšenie počtu asistentov. Ak ministerstvo financií nezvýši v rozpočte zdroje na asistentov, tento problém
narastie podľa podpredsedu SaS a exministra školstva Branislava Gröhlinga v roku 2023 do "ozrutných rozmerov". Uviedol to v reakcii na
návrh rozpočtu pre oblasť školstva.

10:51 Ochranári zaznamenali tri prípady podozrenia z pytliactva na medveďa v priebehu dvoch týždňov. Štátna ochrana prírody (ŠOP)
SR preto apeluje na efektívnejšie stíhanie pytliactva na Slovensku. TASR o tom informovala manažérka pre komunikácia ŠOP Kristína
Bocková.

10:45 Vedci zistili prvá vážne následky lockdownu. Ide o deti

Írski vedci zistili, že deti narodené počas prvého lockdownu dosahujú vývinové míľniky neskôr, než deti narodené pred pandémiou –
začínajú neskôr hovoriť prvé slová, ukazovať prstom či kývať –, zato sa však o čosi skôr plazia. Vyplýva to z... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

10:28 TOTO už Vagovič prehnal! Radačovský mu poslal tajomný odkaz

TOTO už Vagovič prehnal! Radačovský mu poslal tajomný odkaz

Ani takmer dva roky po smrti nemá generál Milan Lučanský na druhom svete pokoj. Vždy sa totiž nájde na Slovensku niekto, kto si do
neho potrebuje kopnúť. Tak ako teraz novinár Marek Vagovič, na ktorého naozaj nechutné slová zareagoval ostro v... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Tibor Malý

10:25 Bezpečnostná rada (BR) SR by mohla mať nový výbor pre hybridné hrozby. Cieľom je posilniť odolnosť štátu a spoločnosti voči
hybridným hrozbám a zabezpečiť medzirezortnú spoluprácu a koordináciu pri prijímaní súvisiacich opatrení. Vyplýva to z návrhu novely
zákona o fungovaní BR SR, ktorú Ministerstvo obrany (MO) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

10:05 Aktuálnym otázkam a výzvam vysokoškolského vzdelávania na pedagogických fakultách je venované zasadnutie Asociácie
dekanov fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky, ktoré sa začalo v stredu v Topoľčiankach.

https://monitora.sk/
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10:00 Eduard Chmelár: Takáto deštrukcia právneho štátu tu nebola ani za normalizácie

Eduard Chmelár: Takáto deštrukcia právneho štátu tu nebola ani za normalizácie

Historik a politológ Eduard Chmelár urobil výnimku a reaguje na útoky. Hovorí, že takáto deštrukcia právneho štátu a politickej kultúry
charakteristická absolútnou neúctou k vzdelaniu, tu nebola ani za normalizácie, a dá sa prirovnať len k rokom... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Alica Kočišová

09:43 Faktúry za energie pôsobia na mnoho reštaurácií a hotelov likvidačne. Niekoľkonásobné zvýšenie cien energií poniektoré
nedokázali ustáť a museli zavrieť. Iné bojujú ďalej, ale sťažujú sa, že štát neponúkol žiadnu reálnu pomoc. Po tom, čo vydržali
pandemické obmedzenia, ich teraz dorazia dáklady na energie.

Prevádzky končia, štát naďalej nepomáha

Faktúry za energie pôsobia na mnoho reštaurácií a hotelov likvidačne. Niekoľkonásobné zvýšenie cien energií poniektoré nedokázali
ustáť a museli zavrieť. Iné bojujú ďalej, ale sťažujú sa, že štát neponúkol žiadnu reálnu pomoc. Po tom, čo vydržali... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Alica Kočišová

09:41 Izraelský veľvyslanec v Nemecku Ron Prosor odsúdil jedného z členov krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD),
ktorý údajne "tancoval" na pamätníku obetiam holokaustu v Berlíne. TASR správu prevzala z agentúry AP.

09:27 Koho označili za organizátora útoku na Krymský most?

Koho označili za organizátora útoku na Krymský most?

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) informovala, že v kauze výbuchu na Krymskom moste zadržala osem podozrivých, uviedla
v stredu agentúra DPA. Za organizátora útoku na most bola označená ukrajinská vojenská rozviedka a jej šéf Kyrylo... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

09:24 Podnikateľ a miliardár Elon Musk odmietol tvrdenia, že so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom hovoril o vojne na Ukrajine a
Muskovom "mierovom pláne" na ukončenie tohto konfliktu, ktorý vyvolal pozitívnu odozvu Moskvy. V stredu to uviedla televízia CNN,
informuje TASR.

09:23 Právnické osoby alebo podnikatelia z Bánoviec nad Bebravou môžu podať žiadosť o dotáciu z budúcoročného rozpočtu mesta na
podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov do konca októbra. Informovala o tom bánovská radnica.

09:19 Poľský prevádzkovateľ ropovodu PERN zistil únik ropy v jednom z potrubí ropovodu Družba. Ten prepravuje ropu z Ruska do
Európy. Po poškodení plynovodného systému Severný prúd to znamená ďalšie riziko pre energetickú bezpečnosť Európy.

09:06 Pozor na Infarkt myokardu. Ako sa prejavuje?

V prípade typických príznakov infarktu je potrebné čo najskôr zavolať záchranku. Prejavuje sa bolesťou na hrudi a má tendenciu
vyžarovať do krku alebo do ľavého ramena. Upozornil na to invazívny kardiológ Martin Studenčan z Východoslovenského... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

09:02 Severná Kórea odhalila v utorok veľkoplošnú nástennú mozaiku svojho vodcu Kim Čong-una, ktorá má v čase desiateho roku jeho
vládnutia zrejme za cieľ posilniť jeho kult osobnosti. Ako v stredu informovala agentúra Jonhap, veľkorozmerná mozaika zobrazujúca
Kima bola vytvorená na poľnohospodárskej usadlosti na východe krajiny a ako predloha jej poslúžila snímka zo záberov štátnej televízie.

09:00 Karneval krýs nastaví zrkadlo našim "mocným"

Karneval krýs nastaví zrkadlo našim "mocným"

Demokracia je len ilúzia. Karneval krýs nám vykričí priamo do tváre to, čo si uvedomujeme všetci. Že žijeme v zlých, prašivých časoch.
Cez politické a osobné zápasy nám príbeh odhalí, v akom svete to vlastne žijeme. Posolstvo príbehu nastavuje... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Alica Kočišová

08:47 Ukrajina už dostala od Nemecka prvý systém protivzdušnej obrany typu Iris-T, potvrdil v utorok neskoro večer ukrajinský minister
obrany Olexij Reznikov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

https://monitora.sk/
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08:46 Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) otvoril grantovú výzvu V4 Gen na podporu projektov krátkodobej mobility mládeže. Cieľom
výzvy na predkladanie návrhov malých grantov je podporovať demokratické hodnoty, občiansku participáciu a cezhraničnú spoluprácu
medzi mladými ľuďmi vo veku od 12 do 30 rokov. Informuje o tom na svojom webe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

08:44 Japonská vesmírna agentúra JAXA poslala svojej rakete Epsilon po neúspešnom štarte pokyn na sebazničenie. V stredu o tom
informovali japonské médiá. TASR správu prevzala z agentúry AFP. Raketa bez posádky mala na svojej šiestej misii vyniesť na obežnú
dráhu nové družice.

08:40 Pod Tatrami v stredu štartuje jubilejný 30. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF). O víťazstvo vo festivalovej
súťaži zabojuje 51 snímok z 15 krajín, okrem toho riaditelia Aliancie pre horský film ocenia aj snímku desaťročia. Informovala o tom
riaditeľka podujatia Mária Hámorová s tým, že vyberú jedného z režisérov, ktorý vyhral Grand Prix v Poprade v rokoch 2012 - 2021.

08:28 Ukrajina pozastavuje dovoz elektriny na Slovensko

Ukrajina pozastavuje dovoz elektriny na Slovensko

Ukrajina pozastavuje vývoz elektriny na Slovensko a to od 11. októbra 2022, tak aby stabilizovala svoj vlastný energetický systém,
uviedlo ukrajinské ministerstvo. Čo je dôvodom pozastavenia vývozu? Dôvodom pozastavenia sú raketové útoky, ktoré... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Mario Micenko

08:21 Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v utorok informovala, že v kauze výbuchu na Krymskom moste zadržala osem
podozrivých, uviedla agentúra DPA.

08:15 Volič môže v spojených regionálnych voľbách hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný. Voliči môžu vo svojej obci požiadať o prenosnú volebnú schránku, pokiaľ majú na to závažné, najmä
zdravotné dôvody.

Volič môže v spojených regionálnych voľbách hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný. Voliči môžu vo svojej obci požiadať o prenosnú volebnú schránku, pokiaľ majú na to závažné,... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

08:16 Obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky čelí 40-ročná vodička. V Ilave jej namerali v dychu takmer 2,3
promile alkoholu. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.

08:10 Doprava v Bratislave a okolí sa v stredu ráno mierne komplikuje, na cestách sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

08:00 Veronika Remišová sa nedokáže zmieriť s výsledkom hlasovania, ktoré prebiehalo v politickej diskusnej relácii televízie Markíza,
Na telo. Jej oponentom bol Ľuboš Blaha, ktorý ju v diváckom hlasovaní predbehol. Hlasovanie podľa nej bolo neférové a nespokojnosť
predsedníčky strany Za ľudí, vyústila do kritiky a zaslania listu šéfovi Markízy Matthiasovi Settelemu. Na čo sa Veronika Remišová
sťažuje?

Veronika Remišová kritizuje hlasovanie v ktorom prehrala! ČO a OD koho žiada?

Veronika Remišová sa nedokáže zmieriť s výsledkom hlasovania, ktoré prebiehalo v politickej diskusnej relácii televízie Markíza, Na telo.
Jej oponentom bol Ľuboš Blaha, ktorý ju v diváckom hlasovaní predbehol. Hlasovanie podľa nej bolo neférové a... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová

08:09 Spojené štáty v utorok ohlásili nové sankcie proti afganskému radikálnemu vládnemu hnutiu Taliban v súvislosti s jeho represívnym
zaobchádzaním so ženami a dievčatami v Afganistane. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

07:58 V obciach Jezersko a Osturňa na Zamagurí opravili dva takmer 50-ročné mosty. Prešovský samosprávny kraj (PSK) na obnovu
nevyhovujúcich mostných konštrukcií využil zdroje z vlastného rozpočtu a čiastočne aj z úveru. "Išlo o jedny z posledných mostov v kraji,
kde ešte bola drevená mostovka položená na oceľových prvkoch. Udržiavať takéto mosty najmä v zime už prinášalo veľké riziko a
nespĺňali bezpečnostné normy," uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Marcel Horváth.

07:52 Vo viacerých oblastiach Ukrajiny je opäť vyhlásený poplach upozorňujúci obyvateľstvo na možnosť vzdušného útoku ruskej
armády.

07:10 Nevyčerpané kapitálové výdavky Ministerstva obrany (MO) SR by mal rezort použiť na nákup pásovej techniky. Vyplýva to z
návrhu, o ktorom bude v stredu rozhodovať vláda.

https://monitora.sk/
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Vláda: Rokovať bude o peniazoch na obrnené pásové vozidlá či väznicu v Žiline

Nevyčerpané kapitálové výdavky Ministerstva obrany (MO) SR by mal rezort použiť na nákup pásovej techniky. Vyplýva to z návrhu, o
ktorom bude v stredu rozhodovať vláda. Prostriedky vo výške 41,5 milióna eur sú časťou kapitálovej alokácie pre... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Gabriela Fedičová/TASR

07:10 Národná rada (NR) SR v októbri 2020 prijala rozhodnutie, že medzi slovenské pamätné dni pribudne Deň samizdatu, ktorý pripadá
na 12. október. Prvýkrát sa pripomínal v roku 2021 a jeho cieľom je vyjadrenie úcty k odvahe a hrdinstvu tých, ktorí v akomkoľvek období
neslobody, najmä v rokoch 1948 - 1989 počas komunizmu, riskovali perzekúciu zo strany štátnej moci, alebo ňou priamo trpeli, a to len z
dôvodu realizácie svojich základných ľudských práv a slobôd.

07:02 Od teroristických útokov na Bali uplynie 20 rokov - dnes - Išlo o najhoršie teroristické útoky od 11. septembra 2001 – šokovali svet
a výrazne poškodili cestovný ruch na známom indonézskom dovolenkovom ostrove. Teroristické útoky na ostrove Bali si vyžiadali 202
obetí z 23 krajín sveta, ďalších približne 300 ľudí bolo zranených.

07:00 Nemecko je opäť v Rade OSN pre ľudské práva. Je to výsledok utorkového hlasovania na Valnom zhromaždení OSN, informovala
tlačová agentúra DPA. Zo 176 možných hlasov ich Nemecko dostalo 167, čo znamená, že v rade bude pôsobiť v rokoch 2023 až 2025.

07:00 Dobré ráno, meniny má Maximilián. Počasie na dnes: Slnečno. Teploty 14 až 19 stupňov Celzia.

Predpoveď počasia pre Slovensko na stredu 12. októbra

Dobré ráno, meniny má Maximilián. Počasie na dnes: Slnečno. Teploty 14 až 19 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku malá
oblačnosť, najnižšie ranné teploty 11 až 8 a najvyššie denné 16 až 19 stupňov C. Na strednom Slovensku malá oblačnosť,... Čítať ďalej

12 | 10 | 2022 | Ivan Mihale/tasr

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

Zdieľať tento článok

Chránené testom reCAPTCHA. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.

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

test

https://monitora.sk/
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Konferencia o transfere technológií v Košiciach prezentuje výsledky výskumov  
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Košice 12. októbra (TASR) – Konkurencieschopnosť a transfer technológií sú témy konferencie, ktorá sa v stredu koná v Košiciach.
Určená je pre zástupcov komerčného sektora, ktorí majú záujem o nadviazanie spolupráce v oblasti transferu technológií. TASR o tom
informoval Tomáš Zavatčan za Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC). Vedúci štyroch vybraných
vedecko-technologických centier CNIC predstavia výsledky svojich výskumov. Súčasťou sú praktické ukážky výroby biomedicínskych
náhrad, "demo kufrík" na úspešnú aplikáciu mikrodrôtov, prístroj na detekciu pesticídov vo vode či vodíkové jednomiestne vozidlo.
Podujatia sa zúčastňujú aj zástupcovia spoločností, ktoré funkčne zavádzajú vedecké výsledky košických vedcov do praxe. Konferenciu
organizuje CNIC a Košická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). hol liv

Autor: TASR
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Konferencia o transfere technológií v Košiciach prezentuje výsledky výskumov  
  12. 10. 2022, 11:19, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové

slová: Tomáš Zavatčan

Košice 12. októbra (TASR) – Konkurencieschopnosť a transfer technológií sú témy konferencie, ktorá sa v stredu koná v Košiciach.
Určená je pre zástupcov komerčného sektora, ktorí majú záujem o nadviazanie spolupráce v oblasti transferu technológií. TASR o tom
informoval Tomáš Zavatčan za Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC).

Vedúci štyroch vybraných vedecko-technologických centier CNIC predstavia výsledky svojich výskumov. Súčasťou sú praktické ukážky
výroby biomedicínskych náhrad, "demo kufrík" na úspešnú aplikáciu mikrodrôtov, prístroj na detekciu pesticídov vo vode či vodíkové
jednomiestne vozidlo. Podujatia sa zúčastňujú aj zástupcovia spoločností, ktoré funkčne zavádzajú vedecké výsledky košických vedcov
do praxe.

Konferenciu organizuje CNIC a Košická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

hol liv

Autor: HOL
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Konferenciu organizuje CNIC a Košická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

Košice 12. októbra (TASR) – Konkurencieschopnosť a transfer technológií sú témy konferencie, ktorá sa v stredu koná v Košiciach.
Určená je pre zástupcov komerčného sektora, ktorí majú záujem o nadviazanie spolupráce v oblasti transferu technológií. TASR o tom
informoval Tomáš Zavatčan za Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC).

Vedúci štyroch vybraných vedecko-technologických centier CNIC predstavia výsledky svojich výskumov. Súčasťou sú praktické ukážky
výroby biomedicínskych náhrad, "demo kufrík" na úspešnú aplikáciu mikrodrôtov, prístroj na detekciu pesticídov vo vode či vodíkové
jednomiestne vozidlo. Podujatia sa zúčastňujú aj zástupcovia spoločností, ktoré funkčne zavádzajú vedecké výsledky košických vedcov
do praxe.

Konferenciu organizuje CNIC a Košická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

Autor: TASR
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Košická konferencia o transfere technológií prepojila vedcov a biznis sektor

Košice 12. októbra (TASR) – Na efektívne spolupráce nadviazané medzi vedeckovýskumným prostredím a podnikateľmi poukázala
konferencia Konkurencieschopnosť a transfer technológií, ktorá sa v stredu konala v Košiciach. So zástupcami súkromného sektora sa
na nej stretli vedeckí odborníci na farmáciu a medicínu, materiály budúcnosti, vodíkové technológie a biomedicínske technológie. Košický
klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) prezentoval na podujatí centrá interdisciplinárnych biovied,
progresívnych materiálov, vodíkových technológií a biomedicínskeho inžinierstva. Každé z centier pritom predstavilo aj svojho
priemyselného partnera, ktorý vedecké výsledky aplikuje priamo v praxi, informoval za CNIC Tomáš Zavatčan. "Spolupráca univerzít s
miestnymi podnikateľmi a komunálnou sférou je jedným zo spôsobov, ako ich ešte viac prepojiť s praxou, stimulovať tak vznik rôznych
inovácií či startupov, iniciovať využitie miestnych obnoviteľných zdrojov energie, podporiť prísun nových technológií aj do tradičných
odvetví a prepájať tak nové poznatky, technológie a ľudský a finančný kapitál naprieč odvetviami," uviedol Marek Kozlay, predseda
predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK. Je to podľa neho aj jedna z ciest, ako motivovať mladých ľudí, aby sa po ukončení
štúdia rozhodli vrátiť do svojho domovského regiónu a vedeli si nájsť primerané zamestnanie, resp. sami začali podnikať a aktívne sa
zapájať do života miestnej komunity. "Naša budúcnosť sa odvíja nielen od technologického pokroku, ale aj od našej vlastnej adaptácie na
'nový svet'. V CNIC tvoríme vedu pre ľudí, vedu, ktorá rovnako rieši každodenné problémy jedinca, ako aj problémy celej spoločnosti,"
povedal predseda predstavenstva CNIC Pavol Miškovský. Spájanie vedecko-technologického potenciálu akademického prostredia s
komerčným prostredím súčasného priemyslu je podľa neho jedným, ak nie jediným z východísk rozvoja východného Slovenska a mesta
Košice. Súčasťou programu bola demonštrácia reálnych výsledkov vedeckých výskumov košických vedcov ako napríklad 3D tlač
biomedicínskych náhrad, "demo kufrík" pre úspešnú aplikáciu mikrodrôtov či prístroj na detekciu pesticídov vo vode. hol ima

Autor: TASR
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Košická konferencia o transfere technológií prepojila vedcov a biznis sektor

Košice 12. októbra (TASR) – Na efektívne spolupráce nadviazané medzi vedeckovýskumným prostredím a podnikateľmi poukázala
konferencia Konkurencieschopnosť a transfer technológií, ktorá sa v stredu konala v Košiciach. So zástupcami súkromného sektora sa
na nej stretli vedeckí odborníci na farmáciu a medicínu, materiály budúcnosti, vodíkové technológie a biomedicínske technológie.

Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) prezentoval na podujatí centrá interdisciplinárnych biovied,
progresívnych materiálov, vodíkových technológií a biomedicínskeho inžinierstva. Každé z centier pritom predstavilo aj svojho
priemyselného partnera, ktorý vedecké výsledky aplikuje priamo v praxi, informoval za CNIC Tomáš Zavatčan.

"Spolupráca univerzít s miestnymi podnikateľmi a komunálnou sférou je jedným zo spôsobov, ako ich ešte viac prepojiť s praxou,
stimulovať tak vznik rôznych inovácií či startupov, iniciovať využitie miestnych obnoviteľných zdrojov energie, podporiť prísun nových
technológií aj do tradičných odvetví a prepájať tak nové poznatky, technológie a ľudský a finančný kapitál naprieč odvetviami," uviedol
Marek Kozlay, predseda predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK. Je to podľa neho aj jedna z ciest, ako motivovať mladých
ľudí, aby sa po ukončení štúdia rozhodli vrátiť do svojho domovského regiónu a vedeli si nájsť primerané zamestnanie, resp. sami začali
podnikať a aktívne sa zapájať do života miestnej komunity.

"Naša budúcnosť sa odvíja nielen od technologického pokroku, ale aj od našej vlastnej adaptácie na 'nový svet'. V CNIC tvoríme vedu
pre ľudí, vedu, ktorá rovnako rieši každodenné problémy jedinca, ako aj problémy celej spoločnosti," povedal predseda predstavenstva
CNIC Pavol Miškovský. Spájanie vedecko-technologického potenciálu akademického prostredia s komerčným prostredím súčasného
priemyslu je podľa neho jedným, ak nie jediným z východísk rozvoja východného Slovenska a mesta Košice.

Súčasťou programu bola demonštrácia reálnych výsledkov vedeckých výskumov košických vedcov ako napríklad 3D tlač
biomedicínskych náhrad, "demo kufrík" pre úspešnú aplikáciu mikrodrôtov či prístroj na detekciu pesticídov vo vode.

hol ima

Autor: IMA
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Konferencia o transfere technológií prepojila vedcov a biznis sektor

So zástupcami súkromného sektora sa na nej stretli vedeckí odborníci na farmáciu a medicínu, materiály budúcnosti, vodíkové
technológie a biomedicínske technológie.

Košice 12. októbra (TASR) – Na efektívne spolupráce nadviazané medzi vedeckovýskumným prostredím a podnikateľmi poukázala
konferencia Konkurencieschopnosť a transfer technológií, ktorá sa v stredu konala v Košiciach. So zástupcami súkromného sektora sa
na nej stretli vedeckí odborníci na farmáciu a medicínu, materiály budúcnosti, vodíkové technológie a biomedicínske technológie.

Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) prezentoval na podujatí centrá interdisciplinárnych biovied,
progresívnych materiálov, vodíkových technológií a biomedicínskeho inžinierstva. Každé z centier pritom predstavilo aj svojho
priemyselného partnera, ktorý vedecké výsledky aplikuje priamo v praxi, informoval za CNIC Tomáš Zavatčan.

"Spolupráca univerzít s miestnymi podnikateľmi a komunálnou sférou je jedným zo spôsobov, ako ich ešte viac prepojiť s praxou,
stimulovať tak vznik rôznych inovácií či startupov, iniciovať využitie miestnych obnoviteľných zdrojov energie, podporiť prísun nových
technológií aj do tradičných odvetví a prepájať tak nové poznatky, technológie a ľudský a finančný kapitál naprieč odvetviami," uviedol
Marek Kozlay, predseda predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK. Je to podľa neho aj jedna z ciest, ako motivovať mladých
ľudí, aby sa po ukončení štúdia rozhodli vrátiť do svojho domovského regiónu a vedeli si nájsť primerané zamestnanie, resp. sami začali
podnikať a aktívne sa zapájať do života miestnej komunity.

"Naša budúcnosť sa odvíja nielen od technologického pokroku, ale aj od našej vlastnej adaptácie na 'nový svet'. V CNIC tvoríme vedu
pre ľudí, vedu, ktorá rovnako rieši každodenné problémy jedinca, ako aj problémy celej spoločnosti," povedal predseda predstavenstva
CNIC Pavol Miškovský. Spájanie vedecko-technologického potenciálu akademického prostredia s komerčným prostredím súčasného
priemyslu je podľa neho jedným, ak nie jediným z východísk rozvoja východného Slovenska a mesta Košice.

Súčasťou programu bola demonštrácia reálnych výsledkov vedeckých výskumov košických vedcov ako napríklad 3D tlač
biomedicínskych náhrad, "demo kufrík" pre úspešnú aplikáciu mikrodrôtov či prístroj na detekciu pesticídov vo vode.

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/912735969/3bbe513ca766d26fcfb6?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjgzMzQ1ODMsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTEyNzM1OTY5LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.jsiHdOq50OHGy6tL1oHdBTT-EjIPybau_IuH8gPwyL4
https://www.teraz.sk/veda/konferencia-o-transfere-technologii-pr/666763-clanok.html
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