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Mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska

Senec, hotel Senec

10.00 Profesia Days (18. - 19. mája)

Festival práce.

09.00 TK na tému Profesia Days opäť v Bratislave!

Na TK predstavia aj veľkú analýzu o pracovných miestach a platoch v Bratislave.

Bratislava, Nivy centrum, hlavné pódium

Text, Video, Foto

08.30 Kongres a súťaž záchranárskych posádok Rescue (18. - 20. máj)

Memoriál Vladimíra Kostolanského

Banská Bystrica, hotel Šachtička

08.30 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín

Trenčín, mestský úrad, zasadačka č. 101, Mierové námestie 2

Text

09.00 Verejný odpočet Geodetického a kartografického ústavu

Verejný odpočet Výročnej správy Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave.

Bratislava, GKÚ, zasadačka, Chlumeckého 4

09.00 Voľby kandidáta na rektora Univerzity Komenského

Voľby sa budú konať na zasadnutí Akademického senátu UK.

Bratislava, UK, aula, Šafárikovo námestie 6

Text, Zvuk, Foto

09.00 8. zasadnutie Súdnej rady SR

Bratislava, Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8
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09.00 Top Finále študentských firiem

Finále je súčasťou veľtrhu podnikateľských talentov. Súťaž sa koná v rámci vzdelávacieho programu aplikovaná ekonómia. Organizuje JA
Slovensko.

Bratislava, Slovak Business Agency, prízemie, Twin City A, Karadžičova 2

09.00 Výstava Motýle exotických trópov

Výstava potrvá do 3. júla.

Košice, UPJŠ, Botanická záhrada, Mánesova 23

09.00 Konferencia Cyklomestá 2022 (18. - 19. mája)

s podtitulom konferencia o mobilite a kvalite života v mestách a obciach.

Trnava, Nádvorie, Štefánikova 4

Text

10.00 Te deum pri príležitosti ukončenia akademického roka 2021/2022

10.00 h - ďakovná svätá omša

Kostol sv. Rodiny

11.30 h - slávnostné zasadnutie akademickej obce spojené s prednáškou prorektora Trnavskej univerzity Miloša Lichnera a odovzdanie
ďakovných listov študentom

Ružomberok, KU, Aula sv. Jána Pavla II., Rybárpole

Text

10.00 Online diskusia Euractiv - Ochráni Únia slobodu svojich médií?

Registrácia na: https://bit.ly/3wl12M8

10.00 Múzejné dni v Slovenskom bankom múzeu (18. - 21. mája)

Banská Štiavnica, SBM, Kammerhofská 2

10.00 Vyhodnotenie súťaže stredoškolských časopisov

Slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj za účasti predsedu PSK Milana Majerského.

Prešov, Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava, Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139

10.00 80. rokovanie vlády SR

Vstup novinárov je cez vchod z Leškovej ulice.

Bratislava, ÚV SR, Námestie slobody 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

10.00 Konferencia o obsadzovaní policajných riaditeľov

Téma: SGI spolu s Ligou za ľudské práva analyzovali výmeny na pozíciách riaditeľov a zástupcov riaditeľov okresných a krajských
riaditeľstiev Policajného zboru SR v rokoch 2002 - 2021.

Bratislava, Space Up, Záhradnícka 95

10.00 TK strany Dobrá voľba a Umiernení - návrhy ministra financií

Téma: Výzva vláde v súvislosti s návrhmi ministra financií SR Igora Matoviča.
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Bratislava, pred Úradom vlády SR, Námestie slobody 1

11.00 Program predsedu NR SR Borisa Kollára:

11.00 h - Otvorenie podujatia a privítanie hostí

- predseda NR SR vystúpi na podujatí s príhovorom

11.15 h - Udeľovanie ocenení pri príležitosti Dňa matiek a Dňa rodiny

Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 240/9

Text, Zvuk

12.00 Konferencia Slovenskej parkovacej asociácie - Parkovanie v mestách

Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, hotel Trigan

Text

13.00 TK strany Aliancia

Téma: Záchranným kolesom pre samosprávy je zastropovanie ceny energií

Bratislava, sídlo strany, Čajakova 8

14.00 TK Združenia miest a obcí Slovenska - výsledky snemu

Téma: Výsledky rokovania mimoriadneho snemu

Senec, hotel Senec, kongresová sála STAR

Text, Video, Zvuk, Foto

18.00 Galavečer Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka

Bratislava, Binárium, Staré Grunty 18

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
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Regionálne kolo IQ olympiády na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ preverilo logické myslenie 80 žiakov z východného Slovenska
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2 Minút čítania

Košice: Na pôde rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa 13. mája 2022 uskutočnilo regionálne kolo súťaže IQ
olympiáda. Do 11. ročníka IQ olympiády sa tento rok zapojilo 9 586 žiakov z celého Slovenska. Súťaž prebieha pod záštitou prezidentky
Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Banskobystrického,
Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Organizátormi IQ olympiády sú každoročne dobrovoľníci z Mensa Slovensko.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je stálym partnerom podujatia.

Regionálneho kola sa na východnom Slovensku zúčastnilo 240 žiakov

Regionálne kolo Východ nadväzovalo na školské kolá, ktoré prebiehali od 4. apríla do 12. apríla 2022 na 2. stupni základných škôl a 1.
stupni osemročných gymnázií v Prešovskom a Košickom kraji. Žiaci riešili 25 logických úloh v časovom limite 30 minút. Z každého
regiónu postúpilo 80 žiakov, regionálneho kola súťaže na východnom Slovensku sa zúčastnilo spolu 240 žiakov. Do finále súťaže, ktoré
sa bude konať 30. mája 2022 na Trenčianskom hrade, za východ Slovenska postupuje 20 najlepších riešiteľov v úlohách zameraných na
logické myslenie. Vo finále IQ olympiády sa stretne 60 najbystrejších žiakov z celého Slovenska.

„Súťaž IQ olympiáda vznikla ako doplnok k súťažiam, ktoré sú viac zamerané jednostranne, napríklad matematické, fyzikálne, jazykové a
pod. Naším hlavným záujmom je nájsť a podchytiť logicky zmýšľajúce deti, rozvíjať ich talent a ďalej s nimi pracovať. Nepreverujeme
vedomosti získané štúdiom, ale schopnosť rýchlo a správne odpovedať, dedukovať a vyvodzovať logické úsudky. Do súťaže sa často
zapájajú aj tzv. pasívni géniovia, ktorí sú veľmi inteligentní, ale potrebujú povzbudiť a naštartovať. Úlohy deti bavia, sú rôznorodé,
pokrývajú širokú škálu nadania – od logických a priestorových úloh, hľadania súvislosti cez čítanie s porozumením a testovanie
krátkodobej pamäte. Teší nás veľký záujem zo strany detí, učiteľov a dobrovoľníkov Mensa Slovensko, bez ktorých by bola súťaž
nerealizovateľná,“ upresnila RNDr. Daniela Metesová, čestná predsedníčka a zakladateľka súťaže.

Prebehol aj workshop

V dopoludňajších hodinách účastníci riešili logické úlohy v 5. súťažných kolách zameraných na rôzne témy a schopnosti. Po obedňajšej
prestávke sa žiaci zapojili do ankety a diskusii o Mensa Slovensko a LEAF Academy pripravila pre žiakov workshop.

„Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je jedným z partnerov, na pôde ktorého sa od roku 2017 koná regionálne kolo Východ IQ
olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Prešovského a Košického kraja. Poslaním fakulty je aj podpora práve
takýchto podujatí, zameraných na talentované deti v oblasti prírodných vied, informatiky a matematiky,“ dodal doc. RNDr. Roman Soták,
PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené o 13. hodine v Historickej aule v budove rektorátu UPJŠ. Na prvom mieste sa umiestnila
Katarína Adamková z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave, ktorej bola udelená aj Cena dekana. Druhé miesto obsadil Milan Gešperik,
žiak Základnej školy vo Vranove nad Topľou. Najlepšiu trojicu uzatvára Júlia Gajdošová, ktorá navštevuje Základnú školu Kežmarská v
mestskej časti Košice-Západ.

Zdroj: UPJŠ, NN

Share
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Košice: V stredu 18. mája 2022 začne v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach 13. ročník výstavy pod názvom Motýle exotických trópov.
Motýlia šou potrvá do 3. júla 2022 a návštevníci si ju budú môcť prezrieť v čase od 9. do 17. hodiny v tropickom skleníku Viktória.

„Na výstavu sme objednali viac ako 4 800 kukiel. Tie budú doručené do Košíc v šiestich termínoch. Z hľadiska druhovej pestrosti pôjde o
približne 100 druhov z ponuky nášho dodávateľa, pričom okrem najpočetnejších motýľov z rodu Caligo, Morpho, Siproeta, alebo Battus,
ktoré sú opakovane dodávané v počtoch nad 50 kusov týždenne, sa nájdu aj také, ktoré sú dodávané v malých počtoch alebo dokonca
ako jednotlivé exempláre,“ vysvetľuje Ing. Robert Gregorek, PhD., vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v
Košiciach.

Objednané kukly motýľov sa budú priebežne liahnuť v pripravených liahňach, v ktorých návštevníci priamo uvidia zrod dospelých
jedincov, ktoré v tomto svojom najkrajšom štádiu vývoja žijú rôzne dlhú dobu. Môžu to byť len tri krátke dni, najčastejšie splnia svoje
poslanie do dvoch týždňov, ale nájdu sa aj také druhy, ktorých dospelé štádium môže trvať aj niekoľko mesiacov. Aj samotné liahnutie
motýľov trvá rôzne dlhý čas. V závislosti od druhu motýľa a podmienok prostredia je to obyčajne niekoľko hodín. Od teploty a vlhkosti
vzduchu závisí taktiež aktivita už vyliahnutých motýľov.

Uvidíte aj motýľa s rozpätím krídel až 28 cm

Medzi najväčšie motýle, ktoré návštevníci budú môcť na tohtoročnej výstave obdivovať, patrí druh Attacus atlas. Rozpätie jeho krídel
môže dosahovať až 28 cm. Život týchto motýľov je v štádiu dospelého jedinca veľmi krátky a trvá zvyčajne len tri dni.

„Mnohým jedincom sa pri vhodných podmienkach v skleníku podarí spáriť a naklásť vajíčka, z ktorých sa vyliahnu larvy, nenásytné
húsenice. Zvyčajne sa špecializujú na určité druhy rastlín, preto sme pre nich pripravili aj živné rastliny a dúfame, že sa im zapáčia a
pochutia si na nich. Príslušníci rodu Heliconius majú v obľube popínavé mučenky, mohutné motýle rodu Caligo vyhľadávajú banány
alebo kany a niekoľko druhov vidlochvostov sa špecializuje pri kladení svojich vajíčok na citrusy,“ informuje vedúci Oddelenia zoológie a
ochrany rastlín, Ing. Martin Suvák, PhD.

Súčasťou výstavy je aj preparovaný hmyz

„Sme nesmierne radi, že po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu môžeme obnoviť tradíciu veľmi úspešnej výstavy
pod názvom Motýle exotických trópov. Počas tejto motýlej šou bude zároveň vo vestibule botanickej záhrady pripravená výstava
preparovaného hmyzu, napr. motýľov a rôznych chrobákov. Zabezpečí ju náš dlhoročný spolupracovník a cestovateľ Michal Zachar.
Jeho zbierka preparovaného hmyzu bude doplnená aj živými tropickými bezstavovcami – hmyzom, škorpiónmi a pavúkmi v insektáriách,“
informuje a na výstavu pozýva riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
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Regionálne kolo IQ olympiády na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ

@ Aktuálne -> Školstvo May 18 2022 - 12:16 GMT

Na pôde rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa 13. mája 2022 uskutočnilo regionálne kolo súťaže IQ olympiáda.
Do 11. ročníka IQ olympiády sa tento rok zapojilo 9 586 žiakov z celého Slovenska. Súťaž prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej
republiky Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Banskobystrického, Bratislavského a
Trnavského samosprávneho kraja. Organizátormi IQ olympiády sú každoročne dobrovoľníci z Mensa Slovensko. Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach je stálym partnerom podujatia.

Regionálne kolo Východ nadväzovalo na školské kolá, ktoré prebiehali od 4. apríla do 12. apríla 2022 na 2. stupni základných škôl a 1.
stupni osemročných gymnázií v Prešovskom a Košickom kraji. Žiaci riešili 25 logických úloh v časovom limite 30 minút. Z každého
regiónu postúpilo 80 žiakov, regionálneho kola súťaže na východnom Slovensku sa zúčastnilo spolu 240 žiakov. Do finále súťaže, ktoré
sa bude konať 30. mája 2022 na Trenčianskom hrade, za východ Slovenska postupuje 20 najlepších riešiteľov v úlohách zameraných na
logické myslenie. Vo finále IQ olympiády sa stretne 60 najbystrejších žiakov z celého Slovenska.

„Súťaž IQ olympiáda vznikla ako doplnok k súťažiam, ktoré sú viac zamerané jednostranne, napríklad matematické, fyzikálne, jazykové a
pod. Naším hlavným záujmom je nájsť a podchytiť logicky zmýšľajúce deti, rozvíjať ich talent a ďalej s nimi pracovať. Nepreverujeme
vedomosti získané štúdiom, ale schopnosť rýchlo a správne odpovedať, dedukovať a vyvodzovať logické úsudky. Do súťaže sa často
zapájajú aj tzv. pasívni géniovia, ktorí sú veľmi inteligentní, ale potrebujú povzbudiť a naštartovať. Úlohy deti bavia, sú rôznorodé,
pokrývajú širokú škálu nadania – od logických a priestorových úloh, hľadania súvislosti cez čítanie s porozumením a testovanie
krátkodobej pamäte. Teší nás veľký záujem zo strany detí, učiteľov a dobrovoľníkov Mensa Slovensko, bez ktorých by bola súťaž
nerealizovateľná,“ upresnila RNDr. Daniela Metesová, čestná predsedníčka a zakladateľka súťaže.

Program regionálneho kola pre východné Slovensko začal o 9. hodine slávnostným otvorením súťaže v prednáškovej miestnosti M5 na
pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. V dopoludňajších hodinách účastníci riešili logické úlohy v 5. súťažných kolách
zameraných na rôzne témy a schopnosti. Po obedňajšej prestávke sa žiaci zapojili do ankety a diskusii o Mensa Slovensko a LEAF
Academy pripravila pre žiakov workshop.

„Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je jedným z partnerov, na pôde ktorého sa od roku 2017 koná regionálne kolo Východ IQ
olympiády pre žiakov základných škô a osemročných gymnázií Prešovského a Košického kraja. Poslaním fakulty je aj podpora práve
takýchto podujatí, zameraných na talentované deti v oblasti prírodných vied, informatiky a matematiky,“ dodal doc. RNDr. Roman Soták,
PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené o 13. hodine v Historickej aule v budove rektorátu UPJŠ. Na prvom mieste sa umiestnila
Katarína Adamková z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave, ktorej bola udelená aj Cena dekana. Druhé miesto obsadil Milan Gešperik,
žiak Základnej školy vo Vranove nad Topľou. Najlepšiu trojicu uzatvára Júlia Gajdošová, ktorá navštevuje Základnú školu Kežmarská v
mestskej časti Košice-Západ.

Mgr. Laura Hoľanová
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Motýlia šou sa po dvoch rokoch vrátila do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

Košice 18. mája (TASR) – Dokopy tisíce motýľov si môže verejnosť postupne pozrieť v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, kde v stredu otvorili 13. ročník výstavy s názvom Motýle exotických trópov. Tradičnú motýliu šou obnovili po
dvojročnej prestávke súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu. Sprístupnená bude do 3. júla v časoch od 9.00 do 17.00 h. TASR o
tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová. Na výstavu objednali viac ako 4800 kukiel, ktoré budú doručené v rôznych
termínoch. "Z hľadiska druhovej pestrosti pôjde približne o 100 druhov z ponuky nášho dodávateľa, pričom okrem najpočetnejších
motýľov z rodu Caligo, Morpho, Siproeta, alebo Battus, ktoré sú opakovane dodávané v počtoch nad 50 kusov týždenne, sa nájdu aj
také, ktoré sú dodávané v malých počtoch, alebo dokonca ako jednotlivé exempláre," vysvetlil vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry
botanickej záhrady Robert Gregorek s tým, že život jednotlivých motýľov v dospelom štádiu svojho vývoja v niektorých prípadoch trvá len
niekoľko dní. Objednané kukly motýľov sa budú priebežne liahnuť v pripravených liahňach, v ktorých návštevníci priamo uvidia zrod
dospelých jedincov. Medzi najväčšie motýle na tohtoročnej výstave patrí druh Attacus atlas. Rozpätie jeho krídel môže dosahovať až 28
centimetrov. "Mnohým jedincom sa pri vhodných podmienkach v skleníku podarí spáriť a naklásť vajíčka, z ktorých sa vyliahnu larvy,
nenásytné húsenice. Zvyčajne sa špecializujú na určité druhy rastlín, preto sme pre nich pripravili aj živné rastliny," doplnil vedúci
Oddelenia zoológie a ochrany rastlín Martin Suvák. Vo vestibule botanickej záhrady budú zároveň vystavovať preparovaný hmyz, zbierku
doplnia aj živými tropickými bezstavovcami. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, videozáznam a foto. sem pop

Autor: TASR
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Motýlia šou sa po dvoch rokoch vrátila do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

Košice 18. mája (TASR) – Dokopy tisíce motýľov si môže verejnosť postupne pozrieť v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, kde v stredu otvorili 13. ročník výstavy s názvom Motýle exotických trópov. Tradičnú motýliu šou obnovili po
dvojročnej prestávke súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu. Sprístupnená bude do 3. júla v časoch od 9.00 do 17.00 h. TASR o
tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Na výstavu objednali viac ako 4800 kukiel, ktoré budú doručené v rôznych termínoch. "Z hľadiska druhovej pestrosti pôjde približne o 100
druhov z ponuky nášho dodávateľa, pričom okrem najpočetnejších motýľov z rodu Caligo, Morpho, Siproeta, alebo Battus, ktoré sú
opakovane dodávané v počtoch nad 50 kusov týždenne, sa nájdu aj také, ktoré sú dodávané v malých počtoch, alebo dokonca ako
jednotlivé exempláre," vysvetlil vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry botanickej záhrady Robert Gregorek s tým, že život
jednotlivých motýľov v dospelom štádiu svojho vývoja v niektorých prípadoch trvá len niekoľko dní.

Objednané kukly motýľov sa budú priebežne liahnuť v pripravených liahňach, v ktorých návštevníci priamo uvidia zrod dospelých
jedincov.

Medzi najväčšie motýle na tohtoročnej výstave patrí druh Attacus atlas. Rozpätie jeho krídel môže dosahovať až 28 centimetrov.
"Mnohým jedincom sa pri vhodných podmienkach v skleníku podarí spáriť a naklásť vajíčka, z ktorých sa vyliahnu larvy, nenásytné
húsenice. Zvyčajne sa špecializujú na určité druhy rastlín, preto sme pre nich pripravili aj živné rastliny," doplnil vedúci Oddelenia
zoológie a ochrany rastlín Martin Suvák.

Vo vestibule botanickej záhrady budú zároveň vystavovať preparovaný hmyz, zbierku doplnia aj živými tropickými bezstavovcami.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, videozáznam a foto.

sem pop

Autor: SEM
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Medzi najväčšie motýle na tohtoročnej výstave patrí druh Attacus atlas. Rozpätie jeho krídel môže dosahovať až 28 centimetrov.

Košice 18. mája (TASR) – Dokopy tisíce motýľov si môže verejnosť postupne pozrieť v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, kde v stredu otvorili 13. ročník výstavy s názvom Motýle exotických trópov. Tradičnú motýliu šou obnovili po
dvojročnej prestávke súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu. Sprístupnená bude do 3. júla v časoch od 9.00 do 17.00 h. TASR o
tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Na výstavu objednali viac ako 4800 kukiel, ktoré budú doručené v rôznych termínoch. "Z hľadiska druhovej pestrosti pôjde približne o 100
druhov z ponuky nášho dodávateľa, pričom okrem najpočetnejších motýľov z rodu Caligo, Morpho, Siproeta, alebo Battus, ktoré sú
opakovane dodávané v počtoch nad 50 kusov týždenne, sa nájdu aj také, ktoré sú dodávané v malých počtoch, alebo dokonca ako
jednotlivé exempláre," vysvetlil vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry botanickej záhrady Robert Gregorek s tým, že život
jednotlivých motýľov v dospelom štádiu svojho vývoja v niektorých prípadoch trvá len niekoľko dní.

Na snímke motýľ vidlochvost v tropickom skleníku v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach počas 13. ročníka výstavy pod názvom Motýle
exotických trópov. Foto: TASR - František Iván

Objednané kukly motýľov sa budú priebežne liahnuť v pripravených liahňach, v ktorých návštevníci priamo uvidia zrod dospelých
jedincov.

Medzi najväčšie motýle na tohtoročnej výstave patrí druh Attacus atlas. Rozpätie jeho krídel môže dosahovať až 28 centimetrov.
"Mnohým jedincom sa pri vhodných podmienkach v skleníku podarí spáriť a naklásť vajíčka, z ktorých sa vyliahnu larvy, nenásytné
húsenice. Zvyčajne sa špecializujú na určité druhy rastlín, preto sme pre nich pripravili aj živné rastliny," doplnil vedúci Oddelenia
zoológie a ochrany rastlín Martin Suvák.

Vo vestibule botanickej záhrady budú zároveň vystavovať preparovaný hmyz, zbierku doplnia aj živými tropickými bezstavovcami.

Autor: TASR
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Motýlia šou sa po dvoch rokoch vrátila do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

Motýlia šou sa po dvoch rokoch vrátila do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach
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Východoslovenská galéria v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na otvorenie Pohyblivej krajiny.

Predstavenie projektu zrevitalizovaného nádvoria sa uskutoční dňa 20. 5. 2022 o 18:00 na Hlavnej 27 v Košiciach za prítomnosti
spolutvorcov projektu – členov Laboratória architektúry krajiny LABAK a kolektívu Spolka+. Na otvorení zahrá sláčikový orchester Musica
Iuvenalis pod vedením dirigenta Igora Dohoviča.

„Výzva Tradície inšpirujú inovácie, v rámci ktorej bol zrealizovaný aj tento projekt Východoslovenskej galérie, funguje v našom kraji už
štvrtý rok. Aj vďaka nej pribúda v župných kultúrnych zariadeniach čoraz viac moderných interaktívnych expozícií. V minulosti sme v
rámci tejto výzvy podporili projekt Východoslovenskej galérie ENTER, v rámci ktorého bol zrenovovaný vstupný priestor galérie, tento raz
prišlo na rad nádvorie, ktoré sa premenilo na nový funkčný a zelený priestor. Oceňujem inovatívne nápady a posun galérie svojou
činnosťou dopredu, čím sa radí medzi najmodernejšie kultúrne inštitúcie v Košickom kraji,“ uviedol predseda Košického samosprávneho
kraja Rastislav Trnka.

Nový priestor v centre Košíc

Myšlienka Pohyblivej krajiny vznikala v čase celosvetovej pandémie, ktorá prinútila vedenie Východoslovenskej galérie prehodnotiť
mnohé stránky spoločenského a kultúrneho života. „Viaceré hromadné podujatia mohli byť realizované len v exteriéri a preto sme využili
príležitosť pretvoriť pusté nádvorie na miesto pre ľudí a pre podujatia, ktoré doplnia tradičný galerijný program o koncerty, workshopy a
predstavenia v netradičnom prostredí. Veľmi dôležitým aspektom pri takomto uvažovaní bolo vytvorenie prostredia, kde rastliny netvoria
len estetický prvok, ale sú pridanou hodnotou pre galériu, mesto, planétu. Zlepšujú nám mikroklímu, poskytujú tieň a vlahu, sú úkrytom či
potravou pre drobné živočíchy. Oni sa starajú o nás, my sa staráme o nich. Aj preto je súčasťou krajiny Manuál starostlivosti, ktorý robí z
nás, ľudí v galérii, partnerov a partnerky rastlín, pretože dokopy tvoríme jeden celok a vzájomne si pomáhame k prežitiu. Veríme, že túto
filozofiu Pohyblivej krajiny si osvoja aj naši návštevníci.“ – hovorí o zámeroch projektu riaditeľka VSG Dorota Kenderová.

VSG v boji proti klimatickej kríze

Pohyblivá krajina je tiež oázou pokoja. Návštevníci v nej môžu vnímať umenie, pozorovať rastliny, či načerpať novú energiu. Stáva sa
súčasťou mestskej fauny a flóry. V urbánnom prostredí dláždených chodníkov je zeleň vzácnou a dôležitou súčasťou. Zohráva úlohu v
boji proti environmentálnej kríze, ktorej v súčasnosti čelíme.

Kolektívna starostlivosť ako experiment

Vybrané stromy, kry a trvalky sú jedinečné svojím vegetačným cyklom, spôsobom kvitnutia, ale aj štruktúrou a farebnosťou listov. Ich
krása a zdravie si vyžadujú rôznorodú a celoročnú starostlivosť. O pohyblivú krajinu sa budú spoločne starať zamestnanci a
zamestnankyne galérie. „Príklad Pohyblivej krajiny na nádvorí Východoslovenskej galérie je vhodným testovacím priestorom, na ktorom
sa môžeme učiť, že starostlivosť nekončí zasadením rastliny - tak, ako nekončí postavením budovy, ale naopak - neustála reflexia,
nastavenie procesov či ľudský prístup sú dôležité pre dlhodobé fungovanie.“ – hovorí Katarína Onderková, členka kolektívu Spolka.

Partneri

Vznik tohto projektu finančne podporil Košický samosprávny kraj v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie. Na projekte
spolupracovali Laboratórium architektúry krajiny LABAK a kolektív Spolka+. Za konzultácie ďakujeme Botanickej záhrade UPJŠ v
Košiciach.

Autor/zdroj: Archív KSK

Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková

Autor: Jana Jánošíková

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/773976508/323b4387415de2cdd425?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTU1MzYwOTMsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzczOTc2NTA4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.FMlQSB-e4e9oDb3dYJbF5MZaicDw1fwPi-x1LbS-SU4
https://web.vucke.sk/sk/novinky/vychodoslovenska-galeria-slavnostne-otvori-pohyblivu-krajinu.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 20

Prvýkrát priamo pozorovali mŕtvy kužeľ v urýchľovači častíc. Na výskume robia aj Slováci  
  18. 5. 2022, 17:27, Zdroj: tech.sme.sk , Vydavateľ: Petit Press, a.s., Autor: Renáta Zelná, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 30 211 GRP: 0,67 OTS: 0,01 AVE: 791 Eur 

Štúdia vyšla v Nature.

Na jednom z detektorov Veľkého hadrónového urýchľovača sa podaril významný objav v časticovej fyzike. A podieľali sa na ňom aj
slovenskí vedci.

Prvýkrát vedci pozorovali jav, ktorý im poskytuje možnosť priamo merať hmotnosť jedinej elementárnej častice zvanej kvark.

"Nikto pred nami to nedokázal," vysvetľuje pre denník SME experimentálny časticový fyzik Marek Bombara z Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Je jedným zo spoluautorov novej štúdie zverejnenej v Nature, ktorá opisuje pozorovania.

Bombara pre SME vysvetlil podstatu pozorovaní aj úlohu Slovákov na experimente.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokV urýchľovači častíc zachytili stopy nepolapiteľných častíc Čítajte Mŕtvy kužeľ

Nové pozorovania pochádzajú z experimentu ALICE a rovnomenného detektora, ktorý sa nachádza zhruba šesťdesiat metrov pod
Zemou. Pracuje na ňom dvetisíc vedcov a technikov a súčasťou tejto spolupráce je aj viac ako dvadsať vedcov zo Slovenska.

V detektore vedci skúmajú dva druhy elementárnych častíc - kvarky a gluóny. Sú to častice ktoré spolu viaže silná sila. Kvarky a gluóny
sú základnými stavebným materiálom protónov, neutróny a ďalších stoviek častíc zvaných hadróny.

Vedci v urýchľovači zrážajú protóny. Zo zrážok následne "utekajú" vysokoenergetické kvarky a gluóny. Túto energiu obe častice
postupne strácajú tým, že vyžarujú gluóny. Kvarky sú hmotné a gluóny nehmotné.

V prípade kvarku existuje v priestore oblasť, kam gluóny nevyžaruje, vysvetľuje Bombara, ktorý pôsobí na Katedre jadrovej a subjadrovej
fyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.

Oblasť, kam gluóny častica nevyžaruje, sa nazýva mŕtvy kužeľ a práve ten vedci po prvýkrát priamo pozorovali v experimente ALICE.
Doteraz o ňom vedeli iba z nepriamych náznakov a teoretických výpočtov.

Existuje šesť typov kvarkov, ktoré sa okrem iného líšia hmotnosťou. "Čím má kvark väčšiu hmotnosť, tým väčšia je oblasť mŕtveho
kužeľa," hovorí Bombara. Keďže gluón hmotnosť nemá, neexistuje u neho mŕtvy kužeľ, gluóny teda vyžaruje do všetkých smerov.

Vďaka tomuto vzťahu vedci vedia z pozorovania mŕtveho kužeľa priamo odvodiť aj hmotnosť pozorovanej častice. V tomto prípade išlo o
pôvabný kvark, čo je jeden zo šiestich typov týchto elementárnych častíc.

"Keď vieme zmerať veľkosť mŕtveho kužeľa a zmerať energiu kvarku, tak vieme priamo zmerať jeho hmotnosť," vysvetľuje časticový fyzik.

Nákres pôvabného kvarku (c), ktorý stráca energiu po zrážke častíc v LHC. Popritom vyžaruje radiáciu vo forme gluónov (g). Mŕtvy kužeľ,
kde sa gluóny nikdy nevyžiaria, je naznačená ako červený a hnedý kužeľ. Kužeľ sa zväčšuje, pretože kvark stráca energiu, jeho
hmotnosť je vždy nemenná. (zdroj: CERN)Významný objav

"Celkovo pre časticovú fyziku ide o veľmi významný objav," opisuje význam pozorovaní Bombara.

Ide o vôbec prvú možnosť, ako priamo merať hmotnosť kvarkov. Doteraz ju vedeli vedci odvodzovať iba nepriamo z ich viazaných stavov
ako napríklad protónov či neutrónov. (Okrem top kvarku, ktorý sa ako jediný neviaže a merajú jeho hmotnosť iným spôsobom.)

Nové pozorovania Bombara prirovnáva k priamemu pozorovaniu gravitačných vĺn. O nich, podobne ako o mŕtvom kuželi a hmotnosti
kvarkov, vedeli vedci už desaťročia z pozorovaní neutrónových hviezd. Potom prišiel projekt LIGO a priamo ich zmeral.

"To je prelomové. Priame zmeranie gravitačnej vlny alebo základnej veličiny ako hmotnosť kvarku," vysvetľuje Bombara.

Merania hmotnosti elementárnych častíc sa potom môžu použiť napríklad na výpočty v Štandardnom modeli časticovej fyziky, čo je súbor
teórií popisujúci fungovanie sveta v tých najmenších rozmeroch.

Úloha Slovákov

Alice je jeden zo štyroch veľkých experimentov na LHC. V rámci Slovenska na ňom pracujú štyri skupiny: z Fakulty matematiky, fyziky a
informatiky Univerzity Komenského (MATFYZ), Ústavu Experimentálnej fyziky SAV, Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a z UPJŠ.
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Skupina UPJŠ, ktorej členom je Bombara, je fyzikálna. Zameriavajú sa hlavne na softvérovú časť experimentu a fyzikálnu analýzu.
Venujú sa analýze podivných častíc. Zjednodušene povedané, ide o častice, ktoré obsahujú podivné kvarky - ďalší typ elementárnych
častíc.

Pred necelými dvomi mesiaci sa Bombara stal koordinátorom pre analýzy s podivnými časticami v rámci medzinárodnej spolupráce
ALICE. Znamená to, že koordinuje tých členov, ktorí sa tejto oblasti oblasti venujú.

Na podivných kvarkoch napríklad robí aj skupina zo SAV, ktorá ešte počíta aj svietivosť zväzku, ktorý ide cez detektor ALICE. Podivné
častice analyzujú aj na MATFYZE a riešia tiež hardvérové súčasti experimentu, rovnako ako aj tím na TUKE.

Skupina z UPJŠ spolupracuje s univerzitou v Birminghame aj na spúšťacom systéme detektora, ktorý sa nazýva trigger.

"Systém filtruje zrážky hneď na úplnom začiatku," vysvetľuje fyzik. Trigger v podstate povie, či je zrážka zaujímavá pre daný experiment
a či je potrebné uložiť ju na disk. Ak by systém ukladal dáta z každej jednej zrážky, úložiská by sa rýchlo zaplnili.

"Ušli by nám zaujímavé javy," vraví Bombara. Tím, ktorého je členom, zodpovedá za monitorovanie dát z triggera. Sú zodpovední za
kvalitu dát, sledujú či sú správne a bez problémov.

Podobný trigger systém majú všetky detektory zrážok na LHC. Napríklad pri objave Higgsovho bozónu pripadala na jedného kandidáta
na túto časticu desať biliónov protón-protónových zrážok.

"Ak by ich ukladali všetky, Higgsov bozón by doteraz pravdepodobne nebol objavený. Disky by rýchlo preplnili nezaujímavými zrážkami,"
hovorí Bombara.

DOI: 10.1038/s41586-022-04572-w

Autor: Renáta Zelná
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Kam na zaujímavé podujatie.

Výstava Motýle exotických trópov (4 fotografie)

Exotické motýle v Botanickej záhrade UPJŠ

KOŠICE. Dokopy tisíce motýľov si môže verejnosť postupne pozrieť v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v
Košiciach, kde v stredu otvorili 13. ročník výstavy s názvom Motýle exotických trópov.

Na výstavu objednali viac ako 4800 kukiel, ktoré budú doručené v rôznych termínoch. Objednané kukly motýľov sa budú priebežne
liahnuť v pripravených liahňach, v ktorých návštevníci priamo uvidia zrod dospelých jedincov. Život jednotlivých motýľov v dospelom
štádiu svojho vývoja v niektorých prípadoch trvá len niekoľko dní.

Z hľadiska druhovej pestrosti pôjde približne o 100 druhov, pričom najpočetnejšie motýle sú z rodu Caligo, Morpho, Siproeta, alebo
Battus. Medzi najväčšie motýle na tohtoročnej výstave patrí druh Attacus atlas. Rozpätie jeho krídel môže dosahovať až 28 centimetrov.

Tradičnú motýliu šou obnovili po dvojročnej prestávke súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu. Sprístupnená bude do 3. júla v
časoch od 9.00 do 17.00 h.

Vo vestibule botanickej záhrady budú zároveň vystavovať preparovaný hmyz, zbierku doplnia aj živými tropickými bezstavovcami.

Autor: red.
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KOŠICE

V

Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v stredu otvorili 13. ročník výstavy s názvom Motýle exotických
trópov.

Tradičnú motýliu šou pozastavila na dva roky pandémia koronavírusu, ale teraz sa vracia. Motýle sa budú liahnuť v pripravených
liahňach, takže priamo pred očami návštevníkov. Výstava bude sprístupnená do 3. júla.

tasr
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