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Nesúhlas s ruskou agresiou na Ukrajine sa odrazil aj na akademickej pôde.

KOŠICE, PREŠOV. Prešovská univerzita (PU) Prešove a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach majú podpísané zmluvy o
spolupráci s viacerými školami a inštitúciami v Ruskej federácii, ako aj na Ukrajine.

Z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine pristúpili k pozastaveniu spolupráce s inštitúciami v Ruskej federácii.

„PU v Prešove pristúpila k pozastaveniu aktivít spolupráce a mobilít s Ruskou federáciou do ukončenia vojnového konfliktu. Naša
univerzita má, samozrejme, partnerskú spoluprácu aj s viacerými univerzitami či výskumnými pracoviskami na Ukrajine, ktorá je však
poznačená aktuálnou situáciou. Pevne však veríme, že v nej budeme v rámci možností môcť pokračovať aj naďalej," uviedla hovorkyňa
univerzity Anna Polačková.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spolupracuje celkovo s 12 partnerskými inštitúciami z Ukrajiny a štyrmi z Ruskej
federácie. V rámci Erasmus+ spolupracuje aj s piatimi ruskými a jednou ukrajinskou univerzitou.

„UPJŠ v Košiciach 28. februára pozastavila spoluprácu a realizáciu zmlúv so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami Ruskej
federácie ako vyjadrenie hlbokého znepokojenia nad vývojom situácie na Ukrajine a nesúhlasu s ozbrojeným konfliktom Ruskej federácie
na území Ukrajiny," povedal hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
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- Organizácie ministerstva, Pozvánky - Foto: NŠC Facebook Zdieľať

Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje dňa 23. 03. 2022 v hoteli
Sorea v Bratislave odbornú konferenciu pre športových odborníkov, športovcov a odbornú verejnosť na tému Hormóny a ich vplyv na
športový výkon.

logo NŠC

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je poukázať na význam hormónov v živote športovca, na ich dôležitosť a správne nastavenie pre výkon a
na hormonálne komplikácie v dôsledku dopingu.

Hormóny ovplyvňujú všetky funkcie ľudského organizmu a to ako u profesionálnych, tak aj rekreačných športovcov. Svaly sú používané
behom športovania ale aj po ňom, pričom sa uvoľňuje veľké množstvo hormónov, ktoré môžu mať pozitívny aj negatívny vplyv na celé
telo. Okrem toho, mnohí športovci trénujú prísne, aby dosiahli výkon a úspech a aj napriek tomu výkon nemusí rásť. Šport veľmi úzko
súvisí s hormónmi, preto sa na konferencii pozrieme na tento základný vzťah. Ambíciou konferencie NŠC je predstaviť zaujímavé
prednášky na tému hormónov a športového výkonu, diskutovať a to aj na tému potreby vzdelávania sa v oblasti.

Na konferencii vystúpia experti na danú problematiku – doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., docent v odbore lekárska biochémia, kontinuálne
aktívny v Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, držiteľ mnohých ocenení ako napríklad Strieborná medaila
vlády Slovenskej Republiky za zásluhy v oblasti patologickej fyziológie, 5 ocenených publikácií v súťažiach o najlepšiu publikáciu LF
UPJŠ Košice a pod; Ing. Tomáš Pagáč, PhD., vedúci oddelenia testovania, prevencie a správy výsledkov Antidopingovej agentúry SR,
ukončené doktorandské štúdium v odbore biochémia, člen pracovnej skupiny pre vedu a vzdelávanie v oblasti antidopingu Rady Európy
a pracovnej skupiny UNESCO pre dohliadanie nad Dohovorom proti dopingu v športe; doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry
biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave so špecializáciou na športovú chronobiológiu a hormonálne a molekulárne zmeny v
kostrovom svale vyvolané fyzickým zaťažením a doplnkami stravy, zodpovedný za výučbu predmetov Doping v športe, Klinická fyziológia
telesných cvičení a doplnky výživy.

Zaujímavým obohatením konferencie je video prednáška Martiny Moravcovej Valko - najlepšej plavkyne SR a sveta r. 2006, držiteľky
troch svetových rekordov a 2 medailí z OH 2000, ktorá sa účastníkom prihovorí zo svojho aktívneho prostredia v USA. So športovými
odborníkmi sa diskutuje v štyroch jednotlivých diskusných blokoch.

Moderátorkou konferencie bude Marie Stracenská, skúsená novinárka a moderátorka televízie TA3, Markíza a RTVS.

Konferencia bude bezplatná a bude zabezpečený aj online prenos. Pripojiť sa bude možné prostredníctvom Facebookovej stránky NŠC.

Súbory na stiahnutie
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- Organizácie ministerstva - Foto: CVTI SR Facebook Zdieľať

Digitálne zručnosti sú dnes „povinnou výbavou“ pre uplatnenie sa na trhu práce. Navyše patria k známke sebarozvoja. Národný projekt
zameraný na vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť výrazne podporoval učiteľov a žiakov aj pri získaní certifikátu potvrdzujúceho tieto
vedomosti na medzinárodnej úrovni.

logo CVTI SR

Záver národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie patrí aj poslednej príležitosti ako medzinárodný certifikát ECDL
získať bezplatne.

V národnom projekte IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je zaradená aj aktivita Získanie medzinárodného certifikátu pre učiteľov
ZŠ/SŠ a žiakov SŠ. V rámci nej sú všetky náklady na získanie certifikátu hradené z financií projektu. V aktuálnom školskom roku -
2021/22 - projekt končí. V tejto súvislosti prichádza aj posledná príležitosť pripraviť sa na testovanie, úspešne ho zvládnuť a získať
certifikát ECDL (European Computer Driving Licence).

„Žiaci aj učitelia si môžu vybrať štyri z ôsmich modulov. Najčastejšie volia modul M2 – práca s počítačom a správa súborov, modul M3 –
spracovanie textu, modul M4 – tabuľkový kalkulátor, modul M6 – prezentácia. Už názvy modulov hovoria, že sú vhodné pre každého
učiteľa a žiaka. V príprave na testovanie sa efektívnejšie naučia pracovať so softvérom, v ktorom sú testy tvorené. Prirodzene sa naučia
viaceré nové poznatky. Certifikát je pre nich potvrdením vlastných digitálnych zručnosti. Po jeho úspešnom získaní môžu doplniť svoj
životopis o nový doklad vzdelania,“ konkretizuje Gabriela Andrejková, odborná garantka pre ECDL, v rámci národného projektu IT
Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Ako doplnila, učitelia a žiaci zo škôl, ktoré sú zapojené do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, sa môžu prihlásiť na
aktivitu v registračnom portáli po získaní prístupu do registračného portálu. Žiakov prihlasuje ich učiteľ. Nezapojené školy majú možnosť
sa zapojiť v zrýchlenom postupe.

„Očakávame, že učitelia nájdu podporu u svojich riaditeľov a žiaci u svojich učiteľov aj riaditeľov. Väčšina učiteľov, ktorí si vybrali vyššie
uvedené štyri moduly, tvrdí, že im táto príprava na testovanie zefektívnila prípravu na vyučovanie.“

Rovnakú príležitosť medzinárodnej certifikácie majú aj študenti vysokých škôl. Ako v prípade ZŠ a SŠ ide o poslednú možnosť získať
medzinárodný certifikát zo štyroch vybraných modulov úplne zdarma.

„Mladí ľudia vyrastajú s technológiami. Často sa súčasnej generácií hovorí Digital native alebo Google Kids. Zdalo by sa tak, že sú
digitálne gramotnejší. Napriek tomu ich digitálne zručnosti v oblastiach, ktoré budú potrebovať pre svoju profesionálnu cestu, sú
nedostatočné. ECDL je celosvetovo najrozšírenejší certifikačný systém pre overovanie digitálnych znalostí a zručností. Akceptuje ho
stále viac zamestnávateľov,“ pripomína Slávka Blichová, z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Získaním medzinárodného certifikátu žiaci aj pedagógovia preukážu, že im záleží na vzdelaní a uplatnení sa v konkurenčnom
profesionálnom a spoločenskom prostredí. Že sú a chcú byť atraktívnymi pre zamestnávateľov. Že majú šancu uplatniť na trhu práce čo
najlepšie. Ale predovšetkým, že pracujú na vlastnom sebarozvoji.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci
s ďalšími partnerskými inštitúciami - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Podrobné informácie sú dostupné na webovej
stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej
spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v
rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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