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V Košiciach bol prvý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských štúdií  
  13. 7. 2022, 11:01, Zdroj: tkkbs.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach
Dosah: 10 819 GRP: 0,24 OTS: 0,00 AVE: 494 Eur 
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Foto: Martin Pekár

Košice 13. júla (TK KBS) V dňoch 10. – 13. júla 2022 sa uskutočnil prvý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských štúdií v Košiciach.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s
Historickým ústavom SAV, Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, ktorá letnú školu hostila.

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 20 pozvaných účastníkov, zo židovskej komunity a z kresťanských cirkví, rôznej vekovej štruktúry,
ktorí sa aktívne podieľajú na rozvíjaní vzájomnej židovsko-kresťanskej spolupráce.

V rámci programu odzneli vo veľmi priateľskej atmosfére viaceré hodnotné prednášky o interpretácii Svätého písma v judaizme a v
kresťanstve. Ďalej odzneli prednášky doplnené diskusiami o ranocirkevnej interpretácii Svätého písma, o rabínskej literatúre a o
židovskom práve, o kultúrnom dedičstve ako o médiu dialógu a o súčasnom stave židovsko-kresťanských vzťahov.

Účastníci sa tiež dozvedeli, ako napríklad biblisti, rabíni a cirkevní otcovia vysvetľujú žalm 150 a debatovali o postave gréckokatolíckeho
biskupa blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča, spravodlivého medzi národmi. Prednášky boli doplnené exkurziou v Kláštore
premonštrátov v Jasove a návštevami v košických synagógach, v Dóme sv. Alžbety a v sídle Košickej gréckokatolíckej eparchie.

Účastníci mali možnosť osobe sa stretnúť s predsedom ÚZŽNO Richardom Dudom a s košickým arcibiskupom-metropolitom Bernardom
Boberom, ktorí vyjadrili nielen radosť, ale aj plnú podporu tomuto podujatiu.

Letná škola židovsko-kresťanských štúdií je súčasťou dlhoročného projektu Otvárame dvere: židovsko-kresťanský dialóg na Slovensku,
informovali organizátori Letnej školy.
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Máme za sebou prvý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských štúdií v Košiciach  
  13. 7. 2022, 11:51, Zdroj: truni.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach
Dosah: 6 837 GRP: 0,15 OTS: 0,00 AVE: 609 Eur 

COVID-19 Univerzita Fakulty Univerzitné pracoviská Úradná výveska Informácie pre uchádzačov Informácie pre študentov Informácie
pre verejnosť ALUMNI Veda a výskum ERASMUS+ Kultúrne a športové aktivity Univerzita tretieho veku Centrum podpory študentov
Rozvojové aktivity a projekty Médiá o nás

Letná škola židovsko-kresťanských štúdií je súčasťou dlhoročného projektu Otvárame dvere: židovsko-kresťanský dialóg na Slovensku,
ktorý pripravuje Teologická fakulta Trnavskej univerzity.

V dňoch 10. až 13. júla 2022 sa uskutočnil prvý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských štúdií v Košiciach. Podujatie sa uskutočnilo v
rámci projektu Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s Historickým ústavom SAV,
Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá letnú školu
hostila. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 20 pozvaných účastníkov, zo židovskej komunity a z kresťanských cirkví, rôznej vekovej
štruktúry, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvíjaní vzájomnej židovsko-kresťanskej spolupráce.

V rámci programu odzneli vo veľmi priateľskej atmosfére viaceré hodnotné prednášky o interpretácii Svätého písma v judaizme a v
kresťanstve. Ďalej odzneli prednášky doplnené diskusiami o ranocirkevnej interpretácii Svätého písma, o rabínskej literatúre a o
židovskom práve, o kultúrnom dedičstve ako o médiu dialógu a o súčasnom stave židovsko-kresťanských vzťahov. Účastníci sa tiež
dozvedeli, ako napríklad biblisti, rabíni a cirkevní otcovia vysvetľujú žalm 150 a debatovali o postave gréckokatolíckeho biskupa
blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča, spravodlivého medzi národmi.

Prednášky boli doplnené exkurziou v Kláštore premonštrátov v Jasove a návštevami v košických synagógach, v Dóme sv. Alžbety a v
sídle Košickej gréckokatolíckej eparchie. Účastníci mali možnosť osobe sa stretnúť s predsedom ÚZŽNO Richardom Dudom a s
košickým arcibiskupom-metropolitom Bernardom Boberom, ktorí vyjadrili nielen radosť, ale aj plnú podporu tomuto podujatiu.
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Odmietnutie z vysokej školy môže byť aj príležitosť. Ako využiť rok voľna?  
  13. 7. 2022, 14:18, Zdroj: vysokeskoly.sme.sk , Vydavateľ: Petit Press, a.s., Autor: Marta Ďurianová, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 544 322 GRP: 12,10 OTS: 0,12 AVE: 2475 Eur 

Čo je to gap year

Ak vás neprijali na univerzitu, neoplatí sa doma nečinne čakať rok do ďalších prijímacích skúšok. Rok pauzy alebo tzv. "gap year" vám
naopak môže pomôcť rozhodnúť sa, čo v živote chcete.

Oznámenie o neprijatí na vysnívanú vysokú školu môže vyvolať pocity sklamania či zlyhania. Aj na túto situáciu by sme sa však mali
pozrieť s odstupom a skúsiť ju vnímať skôr ako príležitosť. Môže nám pomôcť zistiť, aké sú naše skutočné sny a túžby.

"Je to možnosť poriadne si premyslieť rozhodnutie ísť na vysokú školu, prípadne sa uistiť vo výbere odboru alebo zvážiť iné alternatívy,
napríklad ísť cestou alternatívneho kratšieho vzdelávania alebo si rovno nájsť prácu," hovorí Zuzana Kožárová, kariérová poradkyňa
Univerzitného poradenského centra Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Zistite možnosti

"Neexistujú tu všeobecné odporúčania, vždy závisí od konkrétneho človeka, čo chce. Preto sa treba na chvíľu zastaviť a zistiť, čo to
vlastne je. Niekto to zistí sám, niekomu prospeje rozhovor s kariérovým poradcom alebo s iným odborníkom," dodáva.

Tráviť čas doma len oddychom a čakaním na ďalšie prijímacie skúšky by však bolo podľa Kožárovej premárnením času. Mali by sme toto
obdobie využiť tak, aby nám prinieslo čo najviac z hľadiska sebarozvoja.

Okrem konzultácie s odborníkom môže byť dobrou voľbou aj rozhovor s ľuďmi, ktorí majú za sebou skúsenosť s tzv. "gap year", teda
obdobím pauzy, či už po strednej škole, alebo počas štúdia z rôznych dôvodov, napríklad aj neúspešných prijímačiek na vysokú školu.
Môžu byť inšpiráciou a možno aj zdrojom užitočných kontaktov.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokNevzali vás na vysnívanú školu? Ako stráviť rok do ďalších prijímačiek?Čítajte Spravte si plán

"Keď už je človek pre "gap year" pevne rozhodnutý, odporúčam urobiť si podrobný plán. Je dobré položiť si niekoľko otázok, napr. kde ho
chcem stráviť, akými aktivitami, koľko financií bude na to treba, ako to uskutočním, časový program a podobne," vysvetľuje Kožárová.

Ak si budete chcieť počas tohto obdobia zarobiť, pravdepodobne si budete hľadať prácu doma alebo v zahraničí. V prípade, že financie
nie sú až také podstatné, ale chcete získavať pracovné skúsenosti a rozvíjať svoje kompetencie, na výber sú stáže alebo dobrovoľníctvo.
Tu si môžete vybrať z množstva programov.

Vyberte program

"Asi každému je známy program Erasmus. Napríklad naša univerzita v rámci Career club bližšie spolupracuje aj s organizáciami ako
Teach for Slovakia, ADRA, Dobrovoľníckym centrom Košického kraja (DCKK) či Praxuj. Kto chce venovať rok vzdelávaniu, ponúkajú sa
tu široké možnosti offline aj online vzdelávania, tzv. "MOOC kurzov (massive open online course)". Síce sú mnohé spoplatnené, ale
čoraz viac je ich prístupných zadarmo, a to aj z najlepších svetových univerzít," hovorí Kožárová.

Zamerať sa v týchto programoch môžete na to, čo chcete študovať alebo si zvoliť niečo úplne iné. "Nakoniec možno zistíte, že vysokú
školu ani nepotrebujete. Bežné je to napr. v IT sektore," dodáva.

Skúste vycestovať

Zaujímavé sú v tomto prípade aj jazykové pobyty. Pre mnohých je lákavé cestovanie a spoznávanie nových krajín a kultúr, čo je síce viac
oddychové, ale zároveň prínosné z hľadiska rozvoja kompetencií.

"V zahraničí dokonca existujú tzv. "gap year" programy, kde si vie človek vyberať spomedzi desiatok možností, podľa toho, čo chce zažiť.
Môže ísť aj o kombinácie spomenutých možností," vysvetľuje Kožárová.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokNajvyššie nástupné platy sú v zdravotníctve a IT, rástli aj o 20 percent Čítajte Nevzdávajte sa sna

Opýtaní personalisti aj kariérni poradcovia zdôrazňujú, že svojich profesijných snov sa po počiatočnom neúspechu netreba hneď
vzdávať, no je namieste ich podrobne preskúmať a zhodnotiť. Sú to naše sny alebo niekoho iného, možno rodičov? Je realistické ich
dosiahnuť, teda či na to máme vedomosti, schopnosti, kompetencie a vôľu?

"Jednoznačne by som pri výbere študijného odboru bral v prvom rade názor toho, kto ide študovať. Mnohé odbory na prvý pohľad 
nevyzerajú perspektívne, ale na konci dňa dokážu produkovať skvelých odborníkov a úspešných ľudí. Zároveň si treba uvedomiť, že ste
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to vy, kto bude mať dané vzdelanie na celý život," hovorí Jozef Gašparík z portálu Praxuj.sk.

"Veľmi často napríklad počúvame názory, že sociológovia, politológovia či právnici sa uplatnia na trhu práce len veľmi ťažko, ale ak si
pozriete štatistiky konkrétnych univerzít, tak zistíte, že mnohé z tých odborov majú všetkých absolventov zamestnaných a platovo dokážu
bez problémov predbehnúť národný priemer," dodáva.

Autor: Marta Ďurianová
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Východoslovenské univerzity majú desať nových profesorov  
  13. 7. 2022, 14:31, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 4 231 GRP: 0,09 OTS: 0,00 AVE: 437 Eur 

Slovensko Spravodajstvo

Slovensko potrebuje, aby ho neopúšťali talentovaní a kvalifikovaní ľudia.

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Vo svojom príhovore zdôraznila, že v ich
akademickej kariére dosiahli veľký úspech:

„Dnešným dňom ste sa aj formálne stali súčasťou akademickej elity, čo je postavenie, ktoré zaväzuje. Nielen vaši študenti, doktorandi a
kolegovia, ale celá naša spoločnosť bude od vás veľa očakávať.“

Hlava štátu skonštatovala, že žijeme v časoch prevratných objavov, technologického pokroku, inšpirujúcich myšlienok a podnetných
tvorivých činov:

„Dokážeme experimentálne potvrdiť existenciu Higgsovho bozónu, prenikáme do tajomstiev vesmíru a mnohé činnosti môže namiesto
človeka vykonávať umelá inteligencia. Rovnako však žijeme v časoch, keď musíme čeliť čoraz naliehavejším civilizačným hrozbám,“
uviedla prezidentka s tým, že len primeraná úroveň vzdelania a odbornej kvalifikácie nám dáva šancu obstáť v takýchto skúškach.

Menovací dekrét si prevzal aj Peter Drotár z Technickej univerzity v Košiciach / TASR

Čaputová požiadala profesorov, aby tento úspech nepovažovali za zavŕšenie svojho akademického pôsobenia, ale za jeho nový, ešte
významnejší začiatok:

„Za začiatok etapy, v ktorej budete spoločnosti odovzdávať všetko, čím teraz disponujete. Vy ako špičkoví predstavitelia akademickej
obce máte zásadný vplyv na formovanie celého akademického prostredia, aj na vzdelanostnú úroveň spoločnosti.“

Novovymenovaní profesori sú podľa Čaputovej poslami, ktorí šíria hlas rozumu a vďaka vzdelaniu, vedeckým schopnostiam, kreativite a
skúsenostiam môžu vychovávať, kultivovať a inšpirovať našu mladú vysokoškolskú generáciu:

„Očakávam, že vysoké školy a univerzity budú aj vďaka vám centrami excelentnosti, ale aj osvietenosti, kritického myslenia, racionality,
kultivovanej diskusie, tolerancie a slušnosti. Slovensko to potrebuje viac než kedykoľvek doteraz.“

Slovensko podľa prezidentky tiež potrebuje, aby krajinu neopúšťali talentovaní a kvalifikovaní ľudia, čo sa nám zatiaľ nedarí plniť:

„Ak máme tento cieľ dosiahnuť, musíme zabezpečiť, aby čo najviac nadaných a talentovaných mladých ľudí získalo to najlepšie vzdelanie
na Slovensku. Aj keď si ho prípadne doplnia v zahraničí, mali by sa do rodnej krajiny vrátiť a pracovať tu pre jej rozvoj.“

Zoznam vymenovaných profesorov

Peter Adamišin, manažment – Prešovská univerzita v Prešove

Tomáš Bakalár, získavanie a spracovanie zemských zdrojov – Technická univerzita v Košiciach

Mariana Brozmanová, normálna a patologická fyziológia

Peter Drotár, informatika – Technická univerzita v Košiciach

Ľuboslav Dulina, priemyselné inžinierstvo

Juraj Gazda, informatika – Technická univerzita v Košiciach

Anton Horváth, biochémia

Stanislav Jacko, banská geológia a geologický prieskum – Technická univerzita v Košiciach

Róbert Jajcay, matematika

Branislav Kolarovszki, chirurgia

Emil Kršák, aplikovaná informatika

Zdenko Machala, fyzika
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Katarína Mikušová, biochémia

Radovan Nosek, energetické stroje a zariadenia

Renáta Panocová, neslovanské jazyky a literatúry – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Eva Petrovová, veterinárna morfológia a fyziológia – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Martin Pipíška, environmentálne inžinierstvo

Daniel Slivka, religionistika – Prešovská univerzita v Prešove

Jakub Soviar, manažment

Maximilián Strémy, automatizácia

Peter Šajda, systematická filozofia

Slávka Tomaščíková, neslovanské jazyky a literatúry – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Dušan Trančík, filmové umenie a multimédiá

Peter Urban, ochrana a využívanie krajiny – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vladimír Varsik, klasická archeológia

Ján Ochodnický, výzbroj a technika ozbrojených síl

Viola Tamášová, odborová didaktika

Zdroj: TASR
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Kurz slovenčiny absolvovalo na košickej UPJŠ prvých 131 ukrajinských odídencov  
  13. 7. 2022, 17:13, Zdroj: slovenskyreporter.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 1 414 GRP: 0,03 OTS: 0,00 AVE: 304 Eur 

Kurz slovenčiny absolvovalo na košickej UPJŠ prvých 131 ukrajinských odídencov

113

Košice: Kurz slovenského jazyka, ktorý pre ukrajinských vojnových utečencov pripravila Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach, absolvovalo prvých 131 frekventantov. Študentmi rýchlokurzu boli ľudia od 17 do 70 rokov rôzneho
profesijného zamerania prevažne z východnej Ukrajiny, ktorí na Slovensku požiadali o dočasné útočisko. TASR o tom za fakultu
informoval Marián Gladiš.

Reagovali lekári, ekonómovia, právnici, študenti i dôchodcovia

„Na ponuku zverejnenú na stránke Filozofickej fakulty UPJŠ zareagovalo v priebehu dvoch dní vyše 200 záujemcov,“ priblížila vedúca
oddelenia slovenčiny ako cudzieho jazyka Centra jazykovej prípravy FF UPJŠ Lucia Tóthová. Medzi 131 ľuďmi, ktorí napokon bezplatný
jazykový kurz absolvovali, boli lekári, zubári, zdravotné sestry, učitelia, ekonómovia, právnici, študenti, ale aj dôchodcovia a matky s
malými deťmi. Podľa jazykovedkyne program lekcií konaných sa v dvojtýždenných intervaloch zodpovedal zúčastnenej cieľovej skupine.
„Obsah sme sa snažili orientovať na využitie lexikálnych a gramatických zhôd medzi slovenčinou a ukrajinčinou tak, aby boli absolventi v
krátkom čase schopní aktívne používať slovenčinu v základných komunikačných situáciách,“ ozrejmila Tóthová s tým, že v jednej skupine
bolo najviac 20 frekventantov. Absolventi kurzu dostali okrem certifikátu o jeho ukončení aj návod, ako pokračovať v osvojovaní si
slovenského jazyka ďalším samovzdelávaním.

Atmosféru na kurzoch podľa Tóthovej poznačila komplikovaná situácia, v ktorej sa ukrajinskí odídenci nachádzajú. „Vyučujúce sa snažili
o empatický a veľmi citlivý prístup, najväčšou satisfakciou bola pre ne aktívna spolupráca, spokojnosť a úprimná vďačnosť zo strany
Ukrajiniek a Ukrajincov,“ podotkla.

Jazykové kurzy pre ukrajinských vojnových utečencov v Košiciach s koncom výučby v akademickom roku 2021/2022 FF UPJŠ prerušila.

Zdroj: TASR, foto: FB UPJŠ, NN

Autor: no vo
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Úhyn rýb po dažďoch  
  13. 7. 2022, 19:37, Relácia: Televízne noviny, Stanica: Markíza, Vydavateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 337 500 GRP: 7,50 OTS: 0,08 AVE: 24000 Eur 

Viktor Vincze, moderátor:

Skákali do vody a zachraňovali ryby lapajúce po dychu.

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka:

Pri hrádzi na Hornáde našli miestni stovky otrávených rýb.

Viktor Vincze, moderátor:

Po dlhých suchách vraj mohli prívalové dažde spláchnuť chemikálie z polí.

Neuvedený:

To tu ešte nebolo také niečo som ešte v živote nevidel.

Jozef Demeter, redaktor:

Miestni ryby zachraňovali celé hodiny. Z hrádze ich vyberali a prenášali do vedľajšieho toku.

Ján Kokarda, starosta obce Ždaňa:

Sme volali inšpekciu tak konštatovali, že je málo kyslíka vo vode.

Jaroslav Gergeľ, miestny obyvateľ:

Už sme tu mali ten istý prípad vtedy to vytrávila Torysa. Vraj to bol postrek z pôdy lebo prišiel tak intenzívny dážď.

Štefan Kopčo, Slovenský rybársky zväz Košice:

Išlo vyslovene o otravu. No je to dosť častým javom práve po tých prívalových dažďoch.

Peter Košúth, Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach:

"Správanie rýb a patologická pitva potvrdili, že došlo k náhlemu úhynu z dôsledku pôsobenia nejakej silnej účinnej látky."

Jozef Demeter, redaktor:

Odborníci hovoria o citlivejšom vnímaní vodného prostredia a to nielen v súvislosti s poľnohospodárstvom.

Andrej Mock, Ústav biologických a ekologických vied, UPJŠ v Košiciach:

Je to niečo ako keby predstavíme v dome elektorinštaláciu, takže tam keď nastane problém na jednom mieste tak to pocíti celá tá
sústava.

Jozef Demeter, redaktor:

Ochranári hovoria o takzvanom regeneratívnom poľnohospodárstve ako o alternatíve, ktorá vychádza zo stáročných skúseností.

Štefan Szabó, enviromentalista, SOSNA o.z.:

Sa kombinujú také veci ako ďatelina, každý vie, že ďatelina vie viazať dusík, podoruje potom tú hlavnú plodinu a sa podstatne znižuje
nutnosť užívania umelých hnojív.

Jozef Demeter, redaktor:

Keď to už bez umelých hnojív a pesticídov nejde stále vraj máme možnosti.

Andrej Mock, Ústav biologických a ekologických vied, UPJŠ v Košiciach:

Musíme si uvedomiť v akom období to robím a ako je to vlastne izolované od kontaktu s vodami povrchovými ale samozrejme aj
podpovrchovými lebo tie škody sú nedozierne.
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Jozef Demeter, redaktor:

Zo Ždane Jozef Demeter, televízia Markíza.
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