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Európsky týždeň mobility (16. - 22. septembra)

Týždeň dobrovoľníctva (16. - 22. septembra)

Súťaž amatérskej filmovej tvorby Cineama

(16. - 18. septembra)

Bardejov, Bardejovské kúpele

Gajdovačka - Medzinárodný gajdošský festival (16. - 18. septembra)

Oravská Polhora

Žilinský festival kávy 2022 (16. - 17. septembra)

Žilina, Nová synagóga

Spomienkové oslavy na Dr. Vladimíra Clementisa (16. - 17. septembra)

Martin - Tisovec

Otvorenie festivalu Zo srdca (16. - 18. septembra)

Multižánrový festival priblíži zručnosti a talent ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Bratislava, Hviezdoslavovo námestie a Zichyho palác

Biela noc 2022 Bratislava (16. - 18. septembra)

Medzinárodný festival súčasného umenia, ktorý prepája umenie a verejný priestor.

Bratislava

Text

09.45 Konferencia o občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji

Trnava, kultúrne centrum Malý Berlín, konferenčná sála, Štefánikova 4

10.00 Otvorenie sekcie odborných učební a bio-chemickej učebne

Na podujatí sa zúčastní slovenský vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie a biochémie Pavol Čekan.

Vranov nad Topľou, ZŠ, Sídlisko II 1336
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10.00 TK strany Dobrá voľba a Umiernení

Téma: Fico chráni Matoviča, Heger svoju funkciu. Slovensko ich nezaujíma.

Bratislava, zasadačka strany, 5. poschodie, Jarošova 1

10.00 Brífing mesta Košice

Téma: Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska – obmedzenia v doprave v kompetencii mestskej polície, program a sprievodný
program pretekov. Inštalácia nafukovacej atletickej haly na ZŠ L. Novomestského a dočasné prekrytie vodnopólového bazénu na
kúpalisku Červená hviezda.

Košice, kúpalisko Červená hviezda, Staničné námestie

Text

11.00 TK europoslanca I. Štefanca a energetickej ombudsmanky M. Jankovičovej

TK poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca a energetickej ombudsmanky Moniky Jankovičovej. Téma: Energetika hýbe
Európskou úniou a peňaženkami spotrebiteľov.

Bratislava, kancelária EP na Slovensku, Palisády 29

11.00 TK FNsP Prešov - spolupráca s LF UPJŠ

Téma: Spolupráca medzi Lekárskou fakultou UPJŠ a Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Prešov. Slávnostné otvorenie
zrekonštruovaného pracoviska rehabilitácie po 18 rokoch.

Prešov, nemocnica, Hollého 14

14.00 Skalické dni 2022 (16. - 18. septembra)

Skalica, centrum mesta, Námestie slobody

16.00 Oceňovanie príslušníkov HaZZ Banskobystrického kraja a členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR,

ktorí sa významnou mierou zaslúžili za rozvoj ochrany pred požiarmi v rokoch 2020 - 2021. Organizuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Banskej Bystrici.

Banská Bystrica, aula Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bernolákova ulica

Text

17.00 Vinobranie v Pezinku - slávnostné otvorenie (16. - 18. septembra)

Pezinok

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt lk

Autor: LK
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Mediálne partnerstvo

Päť študentských tímov je zložených z právnikov a informatikov, vzdelávajú sa vo svojom odbore a zároveň sa učia pochopiť kolegov a
nájsť model spolupráce. Ako hovorí organizátor – kybernetická bezpečnosť nie je one-man-show. Prednášajúcich a študentov často delí
iba pár rokov.

Lektorka Terézia Mézešová je v letnej škole od jej prvého ročníka v roku 2016. Motivuje ju najmä stret praxe a všeobecného povedomia.
„Pre mnohých ľudí aj z IT prostredia je kybernetický útok pomerne abstraktný pojem a vnímajú ich najmä v zdramatizovanej podobe cez
filmy.“ Preto sa tím prednášajúcich profesionálov zo Siemens Healthineers Slovensko snažil, aby študenti videli útok „naživo“ a ľahšie sa
im pracovalo počas následných diskusií a workshopov, kde prípad vyšetrujú.

Tímy síce predstavujú organizácie z rozličných odvetví, avšak ich IT infraštruktúra je taká podobná, že scenár simulovaného útoku bol
aplikovateľný na každú z nich. „Simulácia útoku v laboratórnych podmienkach bola pre mojich kolegov etických hackerov výzvou, s
ktorou sa výborne vysporiadali. Priblížili najmä študentom informatiky, ako sa môže organizáciám vypomstiť, ak aj jednoduché webové
aplikácie nie sú zabezpečené,“ vysvetľuje Terézia Mézešová, ktorá pracuje ako vedúca oddelenia podporujúceho bezpečný vývoj
softvéru v Siemens Healthineers Slovensko.

Lektor Viktor Krištofiak zo Siemens Healthineers Slovensko sa zameriava na penetračné testy sietí, infraštruktúry a operačných
systémov. „Akonáhle sme sa dozvedeli o možnosti zapojiť sa a zdieľať niektoré procesy z našej dennej práce, tak sme neváhali a prišli
sme do Danišoviec so simulovaným prostredím, na ktorom by sme si spolu so študentami prešli kybernetický útok. Veríme, že to bude
užitočné pre ľudí, ktorí vedia použiť tieto informácie na správne účely, napríklad – ako sa stať etickým hackerom alebo bojovať proti
kybernetickým útokom pomocou právnych prostriedkov.“

Mykola Yanko začal pomyslene svoju kariéru v čase, keď v jedenástich rokoch skúšal hacknúť videohry. Teraz študuje informačnú
bezpečnosť a pritom pracuje štvrtý rok v spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko, kde sašpecializuje na penetračné testy natívnych,
webových aplikácií a cloudovej infraštruktúry, výsledkom ktorých sú aj zero day zraniteľnosti.

V Letnej škole kyberkriminality prednáša prvýkrát a jej výhodu vidí v tom, že všetci účastníci majú možnosť si odskúšať a zopakovať
každý krok riešenia incidentu. „Príprava vzdelávacích materiálov pre študentov ašpirujúcich stať sa odborníkmi, bolo pre nás zaujímavou
výzvou. Spracovali sme ich tak, aby pomohli informatikom vyhnúť sa pri vývoji softvéru chybám, ktoré umožňujú podobné útoky.
Právnikom by sme chceli pomôcť zvýšiť znalosti z kybernetickej bezpečnosti.“

Tím Siemens Healthineers Slovensko dáva príklad celej brandži: „V posledných rokoch výrazne stúpol počet kybernetických útokov na
rôzne štátne či neštátne organizácie. My ako etickí hackeri sa snažíme tieto zraniteľnosti identifikovať a prispieť k ich riešeniu ešte
predtým, ako ich niektorá hackerská organizácia zneužije,“ dodáva na záver Viktor Krištofiak.

Ako prebiehal simulovaný útok

Súčasťou simulácie bolo niekoľko krokov začínajúcich prieskumom siete a identifikovaním “obetí”, s následným zneužitím deserializačnej
zraniteľnosti na webovej aplikácii, nadviazaním reverse-shellu a exfiltráciou dát z databázy. V databáze boli uložené zahašované heslá
rôznych účtov, ktoré sa použili na lateral movement v rámci simulovanej siete.

V poslednej fáze sa nám podarilo pomocou účtu z databázy pripojiť na druhý databázový server, na ktorom sme sa dostali k dôverným
dátam, ako je napríklad meno, výška výplaty, či adresa trvalého bydliska, a zmenili číslo účtu fiktívnemu zamestnancovi. V tomto bode
fiktívneho scenára sme ako útočníci mohli fiktívne vydierať organizácie o zverejnení týchto dát.

Scenár

1. Preskenovanie siete a nájdenie webového servera organizácie, kde bežali dve webové aplikácie na rozličných portoch

2. Zneužitie zraniteľnosti v jednej z týchto aplikácií umožnilo prístup priamo do operačného systému tohto servera a k ďalším dátam na
ňom mimo webovej aplikácie

3. Nájdenie hašov hesiel a ich následné prelomenie umožnilo prístup ku ďalšiemu, tentokrát databázovému serveru v organizácii, kde sa
už nachádzali oveľa zaujímavejšie citlivé dáta

Výsledok? Na konci dňa sa všetkým tímom podarilo na svoju fiktívnu organizáciu zaútočiť.

(tím Siemens Healthineers Slovensko)
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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. Štvrtý ročník sa koná 12. – 16. septembra 2022.

Text prinášame v spolupráci s Letnou školou kyberkriminality.

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

Autor: Mediálne partnerstvo
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Hírfilé: Heger a Szűz Máriához könyörgött Sasváron

A Szűz Máriához imádkozott Eduard Heger Sasváron az országért. Az Európai Parlament szerint: Magyarország nem tekinthető többé
teljes értékű demokráciának. A kassai Šafárik egyetem energiatakarékossági útmutatóval igyekszik dacolni az energiaárak
emelkedésével, de az oktatásügyi tárca segítségét is elvárja.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az alábbiakban néhány szeptember 15-én keltezett hír szemlézését olvashatja a kedves olvasó a reggeli kávé szürcsölése közben.

A Szűz Máriához imádkozott Eduard Heger Sasváron az országért

Eduard Heger (OĽANO) kormányfő arra kérte a Fájdalmas Boldogasszonyt, Szlovákiai patrónusát, hogy folyamatosan védelmezze
Szlovákiát és a szlovákokat a mai megpróbáltatások által sújtott, nehéz időkben. Heger a Facebookon írta mindezt csütörtökön, miután
részt vett a sasvári (Šaštín) katolikus misén.

Betört a feje az új gazdasági miniszternek 2022. szeptember 15. Tvnoviny.sk: Bezúzott fejjel került kórházba csütörtök reggel Karel
Hirman gazdasági miniszter. A frissen kinevezett tárcavezetőt baleset érte az otthonában, amikor lehajolt egy papírlapért és beverte a
fejét egy asztalba.…

A kassai Šafárik egyetem energiatakarékossági útmutatóval igyekszik dacolni az energiaárak emelkedésével

A kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem útmutatót készít az energiaárak miatt az alkalmazottainak és a hallgatóknak annak érdekében,
hogy ne fűtsék túl a termeket, takarékoskodjanak az árammal és csökkentsék az intézmény campusának szén-dioxid-lábnyomát –
tájékoztatta a TASR-t Laura Hoľanová, az egyetem szóvivője.

A szóvivő szerint az energiaárak emelkedése miatt növekedni fognak az egyetem kiadásai, amelyek nem volt előre láthatók, és nem
képezhették a részét az idei évre megítélt dotációnak. "A támogatás megemelését várjuk és fogjuk kérni a oktatásügyi minisztériumtól" –
közölte Laura Hoľanová .

Az Európai Parlament szerint: Magyarország nem tekinthető többé teljes értékű demokráciának

Elsöprő többséggel fogadta el az Európai Parlament (EP) Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti EP-képviselő azon jelentését,
amely kimondja, hogy Magyarország nem tekinthető teljes értékű demokráciának. A jelentés elfogadásával az EP a Bizottságra és a
Tanácsra is nyomást kíván gyakorolni, hogy lépjen fel határozottabban a Magyarországon zajló tendenciákkal szemben.

Az EP 433 igen, 123 nem, és 28 tartózkodás mellett fogadta el a jelentést. Az EP plenáris ülésén tegnap rendeztek vitát „Az unió alapját
képező értékek Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű kockázata”, ahol Didier Reynders az Unió igazságügyért felelős
biztosa azt mondta, hogy a brüsszeli testület az EP által felvetett aggályok legtöbbjével egyetért. (mti)

59 napja van érvényben rendkívüli helyzet a Sajó mentén

A Szlovák Köztársaság kormánya a bezárt alsósajói (Nižná Slaná/Rozsnyói járás) vasércbányából 2022. február 22-e óta a Sajóba ömlő
bányavíz által okozott ökológiai katasztrófa – amely miatt elpusztult a folyó élővilága – kezdetét követő 150 napos totojázás után
rendkívüli helyzetet hirdetett a három érintett gömöri járásban (Rozsnyói-, Nagyrőcei- és Rimaszombati járás).

„A rendkívüli helyzet kihirdetésének célja, hogy elfogadásra kerülhessenek azok a szükséges intézkedések, amelyek megakadályozzák a
víz minőségének további romlását és mérsékelik az alsósajói bányából kifolyó vízszennyezés miatt előállt rendkívüli helyzet
következményeit” – tájékoztatott 2022. július 20-án a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma.

A rendelet értelmében Ján Budaj (OĽANO) környezetvédelmi miniszternek állapotfelmérést kell elrendelnie és a legmegfelelőbb
technológiai eljárások segítségével elemzéseket végeztetni annak meghatározására, hogy melyik a legalkalmasabb módszer a folyó
eredeti állapotának a visszaállítására.

205 napja tart Oroszország Ukrajna elleni inváziója

Szlovákiába az SZK Belügyminisztériumának csütörtök reggeli adatai szerint 799.744 személy érkezett az ukrán-szlovák határon
keresztül, és 93.837 személy kapott nálunk ideiglenes menedéket. Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete (február 24.) óta 568.379
személy lépett be Szlovákiából Ukrajnába.
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Az ukrajnai orosz invázió miatt 203 napja van kihirdetve rendkívüli helyzet a Szlovák Köztársaságban

Videó – Elítélteket verbuvál a Wagner-csoport feje az ukrajnai invázióhoz 2022. szeptember 15. 444.hu: A foglyoknak bele kell
egyezniük, hogy nem fogyasztanak drogot vagy alkoholt, valamint megtiltják a fosztogatást és a „szexuális kapcsolatot a helyi nőkkel,
növényzettel, állatvilággal vagy férfiakkal” – jelentette…

917 napja van érvényben Szlovákiában rendkívüli helyzet az új koronavírus által okozott pandémia miatt

A 2020-as februári parlamenti választások eredménye miatt két évvel ezelőtt, márciusban leköszönő, Peter Pellegrini (akkor még a Smer
párt tagja volt) által vezetett kormány az új koronavírus további terjedésének kockázatával összefüggésben rendkívüli helyzetet hirdetett
az ország egész területére vonatkozóan. Az intézkedés március 12-én 6:00 órától lépett érvénybe és tart a mai napig is.

A járványnak Szlovákiában 2022. szeptember 14-ig 20.426 halálos áldozata volt. A laboratóriumokban eddig összesen 7.283.000
PCR-tesztet végeztek el országszerte, amelyek közül 1.838.393 zárult pozitív eredménnyel – olvasható ki az Egészségügyi Információk
Nemzeti Központjának (NCZI) a honlapján közzétett adatokból .

(bumm/tüdő)

Nyitókép forrása: Facebook

Autor: FatCamel.sk
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Aktualizovaný prehľad udalostí na piatok 16. septembra  
  16. 9. 2022, 9:23, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: I. Matejička

popoludní: Ľ. Ivanková

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Európsky týždeň mobility (16. - 22. septembra)

Týždeň dobrovoľníctva (16. - 22. septembra)

Súťaž amatérskej filmovej tvorby Cineama

(16. - 18. septembra)

Bardejov, Bardejovské kúpele

Gajdovačka - Medzinárodný gajdošský festival (16. - 18. septembra)

Oravská Polhora

Žilinský festival kávy 2022 (16. - 17. septembra)

Žilina, Nová synagóga

Spomienkové oslavy na Dr. Vladimíra Clementisa (16. - 17. septembra)

Martin - Tisovec

Otvorenie festivalu Zo srdca (16. - 18. septembra)

Multižánrový festival priblíži zručnosti a talent ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Bratislava, Hviezdoslavovo námestie a Zichyho palác

Biela noc 2022 Bratislava (16. - 18. septembra)

Medzinárodný festival súčasného umenia, ktorý prepája umenie a verejný priestor.

Bratislava

Text, Foto, Video

09.45 Konferencia o občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji

Trnava, kultúrne centrum Malý Berlín, konferenčná sála, Štefánikova 4

10.00 Otvorenie sekcie odborných učební a bio-chemickej učebne

Na podujatí sa zúčastní slovenský vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie a biochémie Pavol Čekan.

Vranov nad Topľou, ZŠ, Sídlisko II 1336
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10.00 TK strany Dobrá voľba a Umiernení

Téma: Fico chráni Matoviča, Heger svoju funkciu. Slovensko ich nezaujíma.

Bratislava, zasadačka strany, 5. poschodie, Jarošova 1

10.00 Brífing mesta Košice

Téma: Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska – obmedzenia v doprave v kompetencii mestskej polície, program a sprievodný
program pretekov. Inštalácia nafukovacej atletickej haly na ZŠ L. Novomestského a dočasné prekrytie vodnopólového bazénu na
kúpalisku Červená hviezda.

Košice, kúpalisko Červená hviezda, Staničné námestie

Text, Foto, Video

11.00 TK europoslanca I. Štefanca a energetickej ombudsmanky M. Jankovičovej

TK poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca a energetickej ombudsmanky Moniky Jankovičovej. Téma: Energetika hýbe
Európskou úniou a peňaženkami spotrebiteľov.

Bratislava, kancelária EP na Slovensku, Palisády 29

11.00 TK FNsP Prešov - spolupráca s LF UPJŠ

Téma: Spolupráca medzi Lekárskou fakultou UPJŠ a Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Prešov. Slávnostné otvorenie
zrekonštruovaného pracoviska rehabilitácie po 18 rokoch.

Prešov, nemocnica, Hollého 14

13.00 3. ročník Beh zdravia žilinskej nemocnice

Žilina, Vodné dielo Žilina

14.00 Skalické dni 2022 (16. - 18. septembra)

Skalica, centrum mesta, Námestie slobody

15.30 TK v rámci projektu Tokaj bez hraníc

Výstupom z projektu bude krátky profilový filmový dokument realizovaný maďarskou stranou. Slovenský partner projektu - Cognac
Embassy.

Košice, hotel Slavia, Hlavná 63

16.00 Oceňovanie príslušníkov HaZZ Banskobystrického kraja a členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR,

ktorí sa významnou mierou zaslúžili za rozvoj ochrany pred požiarmi v rokoch 2020 - 2021. Organizuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Banskej Bystrici.

Banská Bystrica, aula Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bernolákova ulica

Text

17.00 Vinobranie v Pezinku - slávnostné otvorenie (16. - 18. septembra)

Pezinok

Foto, Video

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt lk dk

Autor: LT
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Prešovská nemocnica sa bude podieľať na výučbe študentov medicíny  
  16. 9. 2022, 11:00, Zdroj: mediweb.hnonline.sk , Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 1 410 GRP: 0,03 OTS: 0,00 AVE: 251 Eur 

Výučbu spúšťajú v tomto akademickom roku na internej, kardiologickej, chirurgickej a urologickej klinike.

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa bude podieľať na výučbe študentov medicíny.

Podpísala totiž zmluvu o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia s Lekárskou fakultou (LF) Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) v
Prešove.

Riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník uviedol, že výučbu spúšťajú v tomto akademickom roku na internej, kardiologickej, chirurgickej a
urologickej klinike.

"Zriadenie kliník je odpoveďou na rastúcu potrebu praktickej výučby študentov medicíny a výrazom uznania vysokej odbornosti našich
lekárok, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v praxi i vo výskume," skonštatoval riaditeľ s tým, že FNsP J. A. Reimana v
Prešove je jediným koncovým zdravotníckym zariadením v Prešovskom kraji.

Priebeh výučby

Organizácia, obsah a rozsah výučby sa bude riadiť študijným programom pre príslušný študijný odbor. Na zabezpečovaní praktickej
výučby študentov sa budú podieľať zamestnanci FNsP Prešov.

"Veríme, že je to prelomové obdobie prešovskej medicíny, a že sa novovzniknuté kliniky stanú kvalitnými výučbovými základňami
poskytujúcimi možnosť nadobudnúť hodnotné vedomosti a praktické zručnosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy. Tým prispejú k aplikácii
získaných teoretických a praktických poznatkov v každodennej medicínskej praxi a stanú sa bázou vedeckého výskumu," skonštatoval
Šarník, podľa ktorého sa tak významne skvalitní výchova mladých lekárov i úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Riaditeľ upozornil, že 18 rokov nemala FNsP svoju vlastnú rehabilitáciu. Dlhoročnú tradíciu rehabilitačnej starostlivosti v prešovskej
nemocnici, ktorá sa začala písať v roku 1956, prerušili v roku 2004, keď bolo oddelenie zatvorené.

V týchto dňoch však pracovisko fyziatrie, balneólogie a liečebnej rehabilitácie opäť sprevádzkovali.

Výhody

" Trvalo to celých sedem rokov, kým sa vybudoval nový tím lekárov, fyzioterapeutov, masérov a ostatného zdravotníckeho personálu pod
vedením Ingrid Dzurňákovej," skonštatoval Šarník.

Pracovisko bude podľa neho poskytovať včasnú a komplexnú následnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť pacientom pri pretrvávajúcej
funkčnej disabilite - zdravotnom postihnutí, zhoršení pohybovej aktivity, stability, koordinácie, mobility až imobility, nesebestačnosti v
bežných denných aktivitách bez obmedzenia veku.

"Poskytovanie následnej rehabilitačnej starostlivosti bude zabezpečené ambulantnou formou, včasnou rehabilitáciou pri akútnom lôžku,
ako aj ústavnou formou na samostatnej rehabilitačnej jednotke, ktorá bude súčasťou oddelenia dlhodobo chorých," uzatvára riaditeľ.

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/887434286/92f8ccd1c0a54a24c9d0?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjYyODA0MDAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODg3NDM0Mjg2LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.uBBFw86cHVtR_OATeBbsrXE4ExL15A-0EJ93iI6SGp8
https://mediweb.hnonline.sk/zdn/spravy/96041652-presovska-nemocnica-sa-bude-podielat-na-vyucbe-studentov-mediciny


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

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 21

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 22

Prešov: FNsP sa bude podieľať na výučbe študentov medicíny  
  16. 9. 2022, 11:46, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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Prešov 16. septembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa bude podieľať na výučbe
študentov medicíny. Podpísala totiž zmluvu o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia s Lekárskou fakultou (LF) Univerzity P. J.
Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník uviedol, že výučbu spúšťajú v tomto akademickom roku na internej,
kardiologickej, chirurgickej a urologickej klinike. "Zriadenie kliník je odpoveďou na rastúcu potrebu praktickej výučby študentov medicíny
a výrazom uznania vysokej odbornosti našich lekárok, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v praxi i vo výskume," skonštatoval
riaditeľ s tým, že FNsP J. A. Reimana v Prešove je jediným koncovým zdravotníckym zariadením v Prešovskom kraji. Organizácia, obsah
a rozsah výučby sa bude riadiť študijným programom pre príslušný študijný odbor. Na zabezpečovaní praktickej výučby študentov sa
budú podieľať zamestnanci FNsP Prešov. "Veríme, že je to prelomové obdobie prešovskej medicíny, a že sa novovzniknuté kliniky stanú
kvalitnými výučbovými základňami poskytujúcimi možnosť nadobudnúť hodnotné vedomosti a praktické zručnosti na dnešnej úrovni
lekárskej vedy. Tým prispejú k aplikácii získaných teoretických a praktických poznatkov v každodennej medicínskej praxi a stanú sa
bázou vedeckého výskumu," skonštatoval Šarník, podľa ktorého sa tak významne skvalitní výchova mladých lekárov i úroveň
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Riaditeľ upozornil, že 18 rokov nemala FNsP svoju vlastnú rehabilitáciu. Dlhoročnú tradíciu
rehabilitačnej starostlivosti v prešovskej nemocnici, ktorá sa začala písať v roku 1956, prerušili v roku 2004, keď bolo oddelenie
zatvorené. V týchto dňoch však pracovisko fyziatrie, balneólogie a liečebnej rehabilitácie opäť sprevádzkovali. "Trvalo to celých sedem
rokov, kým sa vybudoval nový tím lekárov, fyzioterapeutov, masérov a ostatného zdravotníckeho personálu pod vedením Ingrid
Dzurňákovej," skonštatoval Šarník. Pracovisko bude podľa neho poskytovať včasnú a komplexnú následnú rehabilitačnú zdravotnú
starostlivosť pacientom pri pretrvávajúcej funkčnej disabilite - zdravotnom postihnutí, zhoršení pohybovej aktivity, stability, koordinácie,
mobility až imobility, nesebestačnosti v bežných denných aktivitách bez obmedzenia veku. "Poskytovanie následnej rehabilitačnej
starostlivosti bude zabezpečené ambulantnou formou, včasnou rehabilitáciou pri akútnom lôžku, ako aj ústavnou formou na samostatnej
rehabilitačnej jednotke, ktorá bude súčasťou oddelenia dlhodobo chorých," uzatvára riaditeľ. aan ima
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Prešov: FNsP sa bude podieľať na výučbe študentov medicíny  
  16. 9. 2022, 11:46, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Prešov 16. septembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa bude podieľať na výučbe
študentov medicíny. Podpísala totiž zmluvu o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia s Lekárskou fakultou (LF) Univerzity P. J.
Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník uviedol, že výučbu spúšťajú v tomto akademickom roku na internej,
kardiologickej, chirurgickej a urologickej klinike.

"Zriadenie kliník je odpoveďou na rastúcu potrebu praktickej výučby študentov medicíny a výrazom uznania vysokej odbornosti našich
lekárok, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v praxi i vo výskume," skonštatoval riaditeľ s tým, že FNsP J. A. Reimana v
Prešove je jediným koncovým zdravotníckym zariadením v Prešovskom kraji.

Organizácia, obsah a rozsah výučby sa bude riadiť študijným programom pre príslušný študijný odbor. Na zabezpečovaní praktickej
výučby študentov sa budú podieľať zamestnanci FNsP Prešov. "Veríme, že je to prelomové obdobie prešovskej medicíny, a že sa
novovzniknuté kliniky stanú kvalitnými výučbovými základňami poskytujúcimi možnosť nadobudnúť hodnotné vedomosti a praktické
zručnosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy. Tým prispejú k aplikácii získaných teoretických a praktických poznatkov v každodennej
medicínskej praxi a stanú sa bázou vedeckého výskumu," skonštatoval Šarník, podľa ktorého sa tak významne skvalitní výchova
mladých lekárov i úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Riaditeľ upozornil, že 18 rokov nemala FNsP svoju vlastnú rehabilitáciu. Dlhoročnú tradíciu rehabilitačnej starostlivosti v prešovskej
nemocnici, ktorá sa začala písať v roku 1956, prerušili v roku 2004, keď bolo oddelenie zatvorené. V týchto dňoch však pracovisko
fyziatrie, balneólogie a liečebnej rehabilitácie opäť sprevádzkovali. "Trvalo to celých sedem rokov, kým sa vybudoval nový tím lekárov,
fyzioterapeutov, masérov a ostatného zdravotníckeho personálu pod vedením Ingrid Dzurňákovej," skonštatoval Šarník.

Pracovisko bude podľa neho poskytovať včasnú a komplexnú následnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť pacientom pri pretrvávajúcej
funkčnej disabilite - zdravotnom postihnutí, zhoršení pohybovej aktivity, stability, koordinácie, mobility až imobility, nesebestačnosti v
bežných denných aktivitách bez obmedzenia veku. "Poskytovanie následnej rehabilitačnej starostlivosti bude zabezpečené ambulantnou
formou, včasnou rehabilitáciou pri akútnom lôžku, ako aj ústavnou formou na samostatnej rehabilitačnej jednotke, ktorá bude súčasťou
oddelenia dlhodobo chorých," uzatvára riaditeľ.

aan ima
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Organizácia, obsah a rozsah výučby sa bude riadiť študijným programom pre príslušný študijný odbor. Na zabezpečovaní praktickej
výučby študentov sa budú podieľať zamestnanci FNsP Prešov.

Prešov 16. septembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa bude podieľať na výučbe
študentov medicíny. Podpísala totiž zmluvu o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia s Lekárskou fakultou (LF) Univerzity P. J.
Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník uviedol, že výučbu spúšťajú v tomto akademickom roku na internej,
kardiologickej, chirurgickej a urologickej klinike.

"Zriadenie kliník je odpoveďou na rastúcu potrebu praktickej výučby študentov medicíny a výrazom uznania vysokej odbornosti našich
lekárok, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v praxi i vo výskume," skonštatoval riaditeľ s tým, že FNsP J. A. Reimana v
Prešove je jediným koncovým zdravotníckym zariadením v Prešovskom kraji.

Organizácia, obsah a rozsah výučby sa bude riadiť študijným programom pre príslušný študijný odbor. Na zabezpečovaní praktickej
výučby študentov sa budú podieľať zamestnanci FNsP Prešov. "Veríme, že je to prelomové obdobie prešovskej medicíny, a že sa
novovzniknuté kliniky stanú kvalitnými výučbovými základňami poskytujúcimi možnosť nadobudnúť hodnotné vedomosti a praktické
zručnosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy. Tým prispejú k aplikácii získaných teoretických a praktických poznatkov v každodennej
medicínskej praxi a stanú sa bázou vedeckého výskumu," skonštatoval Šarník, podľa ktorého sa tak významne skvalitní výchova
mladých lekárov i úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Riaditeľ upozornil, že 18 rokov nemala FNsP svoju vlastnú rehabilitáciu. Dlhoročnú tradíciu rehabilitačnej starostlivosti v prešovskej
nemocnici, ktorá sa začala písať v roku 1956, prerušili v roku 2004, keď bolo oddelenie zatvorené. V týchto dňoch však pracovisko
fyziatrie, balneólogie a liečebnej rehabilitácie opäť sprevádzkovali. "Trvalo to celých sedem rokov, kým sa vybudoval nový tím lekárov,
fyzioterapeutov, masérov a ostatného zdravotníckeho personálu pod vedením Ingrid Dzurňákovej," skonštatoval Šarník.

Pracovisko bude podľa neho poskytovať včasnú a komplexnú následnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť pacientom pri pretrvávajúcej
funkčnej disabilite - zdravotnom postihnutí, zhoršení pohybovej aktivity, stability, koordinácie, mobility až imobility, nesebestačnosti v
bežných denných aktivitách bez obmedzenia veku. "Poskytovanie následnej rehabilitačnej starostlivosti bude zabezpečené ambulantnou
formou, včasnou rehabilitáciou pri akútnom lôžku, ako aj ústavnou formou na samostatnej rehabilitačnej jednotke, ktorá bude súčasťou
oddelenia dlhodobo chorých," uzatvára riaditeľ.
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Organizácia, obsah a rozsah výučby sa bude riadiť študijným programom pre príslušný študijný odbor. Na zabezpečovaní praktickej
výučby študentov sa budú podieľať zamestnanci FNsP Prešov.

Prešov 16. septembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa bude podieľať na výučbe
študentov medicíny. Podpísala totiž zmluvu o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia s Lekárskou fakultou (LF) Univerzity P. J.
Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník uviedol, že výučbu spúšťajú v tomto akademickom roku na internej,
kardiologickej, chirurgickej a urologickej klinike.

"Zriadenie kliník je odpoveďou na rastúcu potrebu praktickej výučby študentov medicíny a výrazom uznania vysokej odbornosti našich
lekárok, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v praxi i vo výskume," skonštatoval riaditeľ s tým, že FNsP J. A. Reimana v
Prešove je jediným koncovým zdravotníckym zariadením v Prešovskom kraji.

Organizácia, obsah a rozsah výučby sa bude riadiť študijným programom pre príslušný študijný odbor. Na zabezpečovaní praktickej
výučby študentov sa budú podieľať zamestnanci FNsP Prešov. "Veríme, že je to prelomové obdobie prešovskej medicíny, a že sa
novovzniknuté kliniky stanú kvalitnými výučbovými základňami poskytujúcimi možnosť nadobudnúť hodnotné vedomosti a praktické
zručnosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy. Tým prispejú k aplikácii získaných teoretických a praktických poznatkov v každodennej
medicínskej praxi a stanú sa bázou vedeckého výskumu," skonštatoval Šarník, podľa ktorého sa tak významne skvalitní výchova
mladých lekárov i úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Riaditeľ upozornil, že 18 rokov nemala FNsP svoju vlastnú rehabilitáciu. Dlhoročnú tradíciu rehabilitačnej starostlivosti v prešovskej
nemocnici, ktorá sa začala písať v roku 1956, prerušili v roku 2004, keď bolo oddelenie zatvorené. V týchto dňoch však pracovisko
fyziatrie, balneólogie a liečebnej rehabilitácie opäť sprevádzkovali. "Trvalo to celých sedem rokov, kým sa vybudoval nový tím lekárov,
fyzioterapeutov, masérov a ostatného zdravotníckeho personálu pod vedením Ingrid Dzurňákovej," skonštatoval Šarník.

Pracovisko bude podľa neho poskytovať včasnú a komplexnú následnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť pacientom pri pretrvávajúcej
funkčnej disabilite - zdravotnom postihnutí, zhoršení pohybovej aktivity, stability, koordinácie, mobility až imobility, nesebestačnosti v
bežných denných aktivitách bez obmedzenia veku. "Poskytovanie následnej rehabilitačnej starostlivosti bude zabezpečené ambulantnou
formou, včasnou rehabilitáciou pri akútnom lôžku, ako aj ústavnou formou na samostatnej rehabilitačnej jednotke, ktorá bude súčasťou
oddelenia dlhodobo chorých," uzatvára riaditeľ.
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Prešov Spravodajstvo

Zároveň bude mať vlastnú rehabilitáciu.

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa bude podieľať na výučbe budúcich lekárov. Podpísala totiž zmluvu
o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia s Lekárskou fakultou (LF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Výučbu spúšťajú
v tomto akademickom roku na internej, kardiologickej, chirurgickej a urologickej klinike.

„Zriadenie kliník je odpoveďou na rastúcu potrebu praktickej výučby študentov medicíny a výrazom uznania vysokej odbornosti našich
lekárok, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v praxi i vo výskume,“ uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

Fakultná nemocnica je jediným koncovým zdravotníckym zariadením v Prešovskom kraji. Organizácia, obsah a rozsah výučby sa bude
riadiť študijným programom pre príslušný študijný odbor. Na praktickej výučbe sa budú podieľať zamestnanci nemocnice.

„Veríme, že je to prelomové obdobie prešovskej medicíny, a že sa novovzniknuté kliniky stanú kvalitnými výučbovými základňami
poskytujúcimi možnosť nadobudnúť hodnotné vedomosti a praktické zručnosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy. Tým prispejú k aplikácii
získaných teoretických a praktických poznatkov v každodennej medicínskej praxi a stanú sa bázou vedeckého výskumu,“ dodal riaditeľ.

Na praktickej výučbe sa budú podieľať zamestnanci nemocnice / facebook.com/fnsppresov

Dodal, že významne sa tak skvalitní výchova mladých lekárov i úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V nemocnici zároveň
sprevádzkovali pracovisko fyziatrie, balneólogie a liečebnej rehabilitácie, ktoré tam chýbalo 18 rokov.

„Trvalo to celých sedem rokov, kým sa vybudoval nový tím lekárov, fyzioterapeutov, masérov a ostatného zdravotníckeho personálu pod
vedením Ingrid Dzurňákovej,“ doplnil Šarník.

Pracovisko bude poskytovať včasnú a komplexnú následnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť pacientom pri pretrvávajúcej funkčnej
disabilite – zdravotnom postihnutí, zhoršení pohybovej aktivity, stability, koordinácie, mobility až imobility, nesebestačnosti v bežných
aktivitách bez obmedzenia veku.

„Poskytovanie následnej rehabilitačnej starostlivosti bude zabezpečené ambulantnou formou, včasnou rehabilitáciou pri akútnom lôžku,
ako aj ústavnou formou na samostatnej rehabilitačnej jednotke, ktorá bude súčasťou oddelenia dlhodobo chorých,“ uzavrel riaditeľ.
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Slovensko

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

15:59 Odborári zbierajú výpovede lekárov, podľa MZ ich mzdy nemožno zvýšiť tak, ako chcú

Lekárske odborové združenie (LOZ) pokračuje v zbieraní výpovedí lekárov. Pre TASR to potvrdil jeho šéf Peter Visolajský. Podľa
Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR platy lekárov nemožno zvýšiť do takej miery, ako požadujú odborári. "Požiadavke Visolajského na
základný plat lekára až do 5800 eur nie je možné vyhovieť," konštatuje rezort.

15:45 Jesenná univerzita architektúry sa zaoberala renesančnou B. Štiavnicou

Výstava a prezentácia výsledkov týždňového workshopu jesennej univerzity architektúry sa uskutoční v sobotu o 17.00 h v detašovanom
pracovisku Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Banskej Štiavnici. Účastníci sa tento rok zaoberali témou
Banská Štiavnica renesančná. TASR o tom za organizátorov informovala Katarína Vošková.

15:31 Poľsko otvára novú morskú trasu s cieľom znížiť svoju závislosť od Ruska

Najvyšší predstavitelia Poľska sa v sobotu zúčastnili na otvorení nového, hoci ešte nedokončeného námorného kanála, vďaka ktorému
už lode nebudú musieť získavať povolenie Ruska na plavbu z Baltského mora do prístavov Vislianskeho zálivu.

15:13 Košické univerzity sa spojili pre vznik hokejového tímu University Spartacus

V spolupráci troch košických univerzít vznikol hokejový tím University Spartacus. "Spoločne realizovaný projekt Univerzitného hokejového
programu v meste Košice bude spustený už od novej sezóny 2022/2023 a stane sa súčasťou Európskej univerzitnej hokejovej ligy
(EUHL)," informovala hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura Hoľanová.

15:03 V Nemecku sa po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu v sobotu začal pivný festival Oktoberfest. Tradičným
narazením prvého suda ho otvoril mníchovský starosta Didier Reiter.

V Nemecku sa po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu v sobotu začal pivný festival Oktoberfest. Tradičným
narazením prvého suda ho otvoril mníchovský starosta Didier Reiter. TASR správu prevzala z agentúry AFP. Oktoberfest bol vo... Čítať
ďalej

17 | 09 | 2022 | Diana Zaťková/TASR

14:49 Maďarsko: Regulované ceny potravín a pohonných látok zostávajú, rozhodla vláda

Regulované ceny potravín a pohonných látok v Maďarsku nebude možné zrušiť až dovtedy, kým budú v platnosti sankcie voči Rusku,
rozhodla v sobotu v Budapešti vláda. Podľa servera Telex.hu to oznámil šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v
Budapešti.

"Sankcie Európskej únie viedli k brutálnemu zdražovaniu, najmä potravín, no výrazne vzrástli aj ceny benzínu a nafty. V tejto situácii
považuje vláda za svoju najdôležitejšiu úlohu chrániť maďarské rodiny. Kým budú tieto sankcie v platnosti, nie je možné zrušiť
zastropovanie cien," povedal Gulyás.

14:42 Polícia: Hliadka zadržala pri Veľkom Mederi 28 migrantov, po prevádzačoch pátra

Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Zemianska Oľča v okrese Komárno zadržali v sobotu v ranných hodinách 28
migrantov zo Sýrie. Tiesnili sa v batožinovom priestore dodávky, ktorú chceli policajti v rámci služby zameranej aj na nelegálnu migráciu
skontrolovať v obci Bodza. Vodič bielej dodávky s rakúskym evidenčným číslom, bez predpísaného denného osvetlenia, na znamenie k
zastaveniu vozidla nereagoval a pokračoval v jazde smerom na Dunajskú Stredu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v
Nitre.

14:30 Materiál na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) by mohol byť hotový budúci týždeň. Uviedla to šéfka poslaneckého
klubu SaS Anna Zemanová v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Materiál na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) by mohol byť hotový budúci týždeň. Uviedla to šéfka poslaneckého klubu
SaS Anna Zemanová v relácii RTVS Sobotné dialógy. Návrh má podľa nej už teraz istú podporu 23 poslancov. OĽANO... Čítať ďalej

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/888075966/e769c28bc413d44b1793?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjYyODA0MDQsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODg4MDc1OTY2LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.eXP0l6b6qn7fSu_WCIyi_1tOUtP9b6Vs6O46l_nbuRA
https://www.hlavnydennik.sk/2022/09/17/akualne-minuta-po-minute


Monitora s. r. o. | monitora.sk 35

17 | 09 | 2022 | Diana Zaťková/TASR

14:22 Jediným detským mestečkom na Slovensku v Zlatovciach v Trenčíne previedli v sobotu návštevníkov. Workshop spojený s
komentovanou prehliadkou národnej kultúrnej pamiatky (NKP) pripravilo občianske združenie For maat. Záujemcom chceli
sprostredkovať modernú architektúru a výtvarné umenie. Pre TASR to povedala Jana Gombiková z občianskeho združenia.

13:47 Cyprus privítal v sobotu úplné zrušenie zbrojného embarga Spojených štátov voči etnicky rozdelenému ostrovu. Podľa Nikózie ide
o míľnik potvrdzujúci čoraz užšie bilaterálne vzťahy, ktoré posilňujú stabilitu v nepokojnom regióne východného Stredomoria. Informácie
priniesla agentúra AP.

Turecko, ktoré má v severnej časti Cypru vyše 35.000 vojakov, rozhodnutie odsúdilo. Turecké ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo
USA, aby svoj krok prehodnotili. Varovalo, že môže poškodiť úsilie o mierovú dohodu, viesť k pretekom v zbrojení na ostrove a oslabiť
regionálnu stabilitu.

13:35 Kirgizsko a Tadžikistan sa opätovne obviňujú z porušenia prímeria na hraniciach

Stredoázijské republiky Kirgizsko a Tadžikistan sa v sobotu začali opätovne obviňovať z porušenia prímeria na hraniciach, kde v
uplynulých dňoch vypukli boje. V sobotu o tom informovala agentúra AFP.

Bojujúce strany sa v piatok dohodli na prímerí. Prezidenti Tadžikistanu a Kirgizska Emomali Rachmon a Sadyr Žaparov sa následne
stretli na summite v Uzbekistane.

Len niekoľko hodín po tomto stretnutí sa však obe republiky začali opätovne obviňovať z obnovenia paľby.

13:20 Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho sily podnikli údery na viaceré časti Ukrajiny. Obvinilo aj Kyjev z ostreľovania v
blízkosti jadrovej elektrárne v Záporoží, píše agentúra Reuters.

Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho sily podnikli údery na viaceré časti Ukrajiny. Obvinilo aj Kyjev z ostreľovania v blízkosti
jadrovej elektrárne Záporoží, píše agentúra Reuters. Ruské sily podľa ministerstva viedli svoje údery v... Čítať ďalej

17 | 09 | 2022 | Diana Zaťková

13:11 Guvernér východoukrajinskej Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko dnes informoval, že v piatok zahynuli dvaja civilisti po ruskom
ostreľovaní miest Bachmut a Sviatohirsk. V aktualizácii operačnej situácie Kyrylenklo dodal, že noc v regióne „prebehla relatívne pokojne“
a na frontovej línii došlo len k „izolovanému“ ostreľovaniu.

12:50 Policajti chytili muža, ktorý v Bratislave s nožom napadol a okradol viaceré ženy. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na
sociálnej sieti.

Policajti chytili muža, ktorý v Bratislave s nožom napadol a okradol viaceré ženy. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na sociálnej
sieti. "Krátko pred 7.00 h sme prijali na linke 158 oznámenie o lúpežných prepadnutiach, ku ktorým došlo... Čítať ďalej

17 | 09 | 2022 | Diana Zaťková/TASR

12:32 Tradičná gajdošská kultúra má od soboty reprezentatívne priestory v najsevernejšej obci Slovenska, Oravskej Polhore. Dopoludnia
tam otvorili Európske centrum gajdošskej kultúry. Podľa tamojšieho starostu Michala Strnála sa takýto objekt zatiaľ nenachádza nikde
inde v strednej Európe.

Tradičná gajdošská kultúra má od soboty reprezentatívne priestory v najsevernejšej obci Slovenska, Oravskej Polhore. Dopoludnia tam
otvorili Európske centrum gajdošskej kultúry. Podľa tamojšieho starostu Michala Strnála sa takýto objekt zatiaľ... Čítať ďalej

17 | 09 | 2022 | Diana Zaťková/TASR

12:24 Vladimir Putin prisľúbil, že bude pokračovať v útoku na Ukrajinu napriek najnovšej protiofenzíve Kyjeva a varoval, že Moskva by
mohla zintenzívniť útoky na životne dôležitú infraštruktúru krajiny, ak ukrajinské sily zaútočia na zariadenia v Rusku. Associated Press
uviedla, že ruský prezident uviedol, že „oslobodenie“ celého východného regiónu Donbasu na Ukrajine zostáva hlavným vojenským
cieľom Ruska a nevidí potrebu jeho revízie. Putin v piatok po účasti na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v Samarkande v
Uzbekistane pre novinárov povedal: "Neponáhľame sa."

12:15 Scholz: Telefonáty s Putinom prebiehajú vždy v priateľskom duchu

Telefonické rozhovory ruského prezidenta Vladimira Putina s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom prebiehajú od začiatku ruskej
invázie na Ukrajinu "vždy v priateľskom duchu". V sobotu to vyhlásil Scholz pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk, píše
agentúra DPA.
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Rozhovory boli podľa Scholza priateľské aj vtedy, keď mali obaja politici "skutočne veľmi odlišný a rozdielny názor na vec". Na otázku,
ako by telefonáty s Putinom zhrnul, kancelár odpovedal, že na strane šéfa Kremľa "jednoznačne došlo k pokroku", ktorý však "k ničomu
neviedol".

12:01 Ukrajinské ministerstvo obrany poskytlo najnovšie informácie o celkových bojových stratách Ruska od začiatku vojny vo februári
tohto roku. Údaje ukazujú, že vojenské sily Vladimíra Putina stratili 54 250 vojakov, 2 202 tankov a 4 701 bojových obrnených vozidiel.
Ukrajinské sily tiež zostrelili 251 vojenských lietadiel, 216 helikoptér a 911 bezpilotných lietadiel. The Guardian upozorňuje, že údaje
nebolo možné nezávisle overiť.

11:54 Pandémia covidu v ČR sa spomaľuje, odborníci však upozorňujú na nové mutácie

Čísla pozitívnych prípadov infekcie novým druhom koronavírusu SARS CoV-2 jasne signalizujú, že koronavírus ustupuje, tvrdí podľa
webového servera televízie Nova český imunológ Václav Hořejší.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je počet pozitívnych prípadov za minulý týždeň najnižší od marca 2020. Podľa
Hořejšího je priaznivý vývo aj v Českej republike.

11:44 ANALÝZA TÝŽDŇA: Slováci sú v podiele financií na bežných účtoch tretí v OECD

V podiele finančného majetku držaného na bežných účtoch a konzervatívnych produktoch sú Slováci tretí v rámci Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V čase dvojcifernej inflácie sa im tak ich úspory výrazne znižujú. Vyplýva to z aktuálnej
analýzy Československej obchodnej banky.

11:27 Ocenili hasičov za zásah pri tornáde v Gemerskej Vsi i povodni v Rudne n. Hronom

Hasičským činom roka 2020 za technický zásah a odstraňovanie následkov po tornáde, ktoré zasiahlo obec Gemerská Ves v októbri
2020, ocenili v piatok (16. 9.) v Banskej Bystrici kolektív piatich členov Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Gemerská Ves a
príslušníkov Operačného strediska Krajského riaditeľstva (KR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Hasičským činom roka 2020 za technický zásah a odstraňovanie následkov po tornáde, ktoré zasiahlo obec Gemerská Ves v októbri
2020, ocenili v piatok (16. 9.) v Banskej Bystrici kolektív piatich členov Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Gemerská... Čítať ďalej
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11:17 V bratislavskom Novom Meste sa koncom mesiaca začne jesenné upratovanie. Od 22. septembra až do 3. novembra budú na
viacerých lokalitách mestskej časti rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých budú môcť občania vyhodiť zbytočné veci zo
svojich domácností. Kontajnery budú k dispozícii vždy od 10.00 do 17.30 h. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.

11:09 Hlavný poradca prezidenta Zelenského Mychajlo Podoljak vyzval európske krajiny, aby Ukrajine poskytli „moderné a efektívne“
systémy protiraketovej obrany. Jeho tweet prichádza po tom, čo Vladimir Putin varoval, že Moskva by mohla zintenzívniť svoje útoky na
životne dôležitú infraštruktúru krajiny, ak sa ukrajinské sily zamerajú na zariadenia v Rusku.

11:00 Ukrajinský minister zahraničných vecí opätovne kritizoval Nemecko za to, že neposlalo tanky na pomoc v boji proti ruským silám,
pričom uviedol, že nové zbrane, ktoré prisľúbil Berlín, „nie sú to, čo potrebujeme najviac“.

10:49 Volodymyr Zelenskij v piatok povedal, že hovoril s Nike Inc a poďakoval americkému výrobcovi športových potrieb za to, čo nazval
„správnym rozhodnutím“ stiahnuť sa z Ruska. "Toto je príklad toho, ako môže podnikanie zohrávať významnú úlohu pri ochrane ľudskosti
a slobody," uviedol ukrajinský prezident vo svojom večernom video prejave podľa agentúry Reuters.

10:40 Prieskum: Vreckové dostávajú necelé tri pätiny školákov

Školákom dávajú pravidelne peniaze necelé tri pätiny rodičov. Najčastejšie ide o sumu približne 20 eur mesačne. Zvyšok detí vreckové
nedostáva vôbec. Takmer polovica, 45 % dospelých, ktorí deťom vreckové nedávajú, si myslia, že ho nepotrebujú. Deťom však pomáha
lepšie pochopiť význam peňazí a zvyšuje ich finančnú gramotnosť. Informovala o tom 365.bank na základe dopytovania prieskumnej
agentúry 2muse na vzorke 814 respondentov, pozostávajúcej z dospelých a detí vo veku 11 až 15 rokov.

10:29 Ak spoločnosť neponúka formu práce na diaľku či hybridný model, s veľkým predpokladom ju čaká odchod kvalifikovaných
zamestnancov. Potvrdzujú to skúsenosti pracovnej agentúry Grafton, ale aj ďalšie štúdie. Výhody tohto pracovného modelu sú pritom
nielen na strane pracovníkov, prospech z nej majú aj zamestnávatelia.

10:17 Na Slovensku pribudlo 486 prípadov nákazy koronavírusom a štyri obete
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Prostredníctvom 1447 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (16. 9.) na Slovensku 486 prípadov nákazy novým koronavírusom.
Pribudli štyri obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.

V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 357 pacientov.

10:10 Do Poľska prišlo cez štátne hranice z Ukrajiny od začiatku invázie Ruska na územie svojho suseda z 24. februára už približne 6,34
milióna ľudí, oznámila v sobotu ráno na Twitteri poľská Pohraničná stráž (SG).

10:02 Brazílsky prezident Jair Bolsonaro žiadal v piatok ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine mierovou cestou. TASR o tom informuje na
základe správy agentúry DPA

"Veríme v mier a Brazília urobí všetko, čo robí aj doteraz, s cieľom dosiahnuť mier," povedal Bolsonaro na volebnom zhromaždení v
meste Prudentópolis na juhu Brazílie. Prezidentské voľby sa v amazonskej krajine konajú o niekoľko týždňov. Prvé kolo je na pláne 2.
októbra a prípadné druhé kolo 30. októbra.

9:43 Jedna Kolumbijčanka prišla o život a ďalších šesť cudzincov vrátane dvoch detí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý v sobotu skoro
ráno vypukol v hoteli v centre bulharského hlavného mesta Sofia.

Požiar vypukol na treťom poschodí hotela so 70 izbami, ktorý bol v čase nešťastia plne obsadený a všetci hostia boli zo zahraničia,
spresnil pre rozhlasovú stanicu BNR námestník riaditeľa sofijského požiarneho útvaru Ľubomir Barov.

9:33 Mikloško: Škola je povinná šikanu riešiť a nemôže ju ignorovať

V súvislosti so začiatkom školského roka to pre TASR povedal komisár pre deti Jozef Mikloško. Podľa neho môže v tomto období opäť
nastať situácia s porušovaním práv detí v školskom prostredí, či už zo strany spolužiakov alebo zamestnancov školy.

Mikloško: Škola je povinná šikanu riešiť a nemôže ju ignorovať

Škola je povinná šikanu riešiť a nemôže ju ignorovať. V súvislosti so začiatkom školského roka to pre TASR povedal komisár pre deti
Jozef Mikloško. Podľa neho môže v tomto období opäť nastať situácia s porušovaním práv detí v školskom prostredí, či... Čítať ďalej
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9:25 Deň otvorených dverí na Ružíne sprístupňuje aj podzemné časti vodnej stavby

Dozvedieť sa viac o vodnej stavbe Ružín a nazrieť aj do jej podzemných častí môže verejnosť počas sobotňajšieho Dňa otvorených dverí.
Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ho organizuje pri príležitosti 50. výročia uvedenia vodnej stavby na rieke Hornád do
prevádzky.

Dozvedieť sa viac o vodnej stavbe Ružín a nazrieť aj do jej podzemných častí môže verejnosť počas sobotňajšieho Dňa otvorených dverí.
Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ho organizuje pri príležitosti 50. výročia uvedenia vodnej stavby na rieke... Čítať ďalej
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9:17 "Neodpustiteľnou" nazval v noci na sobotu Biely dom smrť mladej Iránky, ktorá zomrela v cele predbežného zadržania krátko nato,
ako ju v Teheráne zatkla mravnostná polícia.

9:00 Pred jesennými spojenými voľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič bude
potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením.

Pred jesennými spojenými voľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič bude
potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad... Čítať ďalej
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8: 48 Z Turecka smerujú do Británie na pohreb Alžbety II. lietadlá s kvetmi. Lietadlá plné karafiátov z Turecka smerujú do Británie na
pondelkový štátny pohreb zosnulej kráľovnej Alžbety II.

Pestovatelia kvetov na juhu Turecka sa snažia uspokojiť vysoký dopyt v Londýne. Letecká prepravná spoločnosť Turkish Cargo v piatok
uviedla, že po minulotýždňovom úmrtí britskej panovníčky vzrástli objednávky kvetov o 90 percent.

8:41 Britský kráľ Karol III. a jeho traja súrodenci držali v piatok večer stráž pri rakve svojej zosnulej matky, kráľovnej Alžbety II. TASR
informácie prevzala od staníc BBC a Sky News.
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Počas ceremónie známej ako vigília princov boli vo Westminsterskej sále prítomní aj ďalší členovia kráľovskej rodiny. Sledovali ju aj
ľudia, ktorí prišli vzdať poslednú úctu zosnulej kráľovnej.

8:26 Polícia upozorňuje na viaceré dopravné obmedzenia v Bratislave počas víkendu. Týkajú sa Tunela Sitina či diaľnice R7. Policajti o
tom informujú na sociálnej sieti.

Polícia upozorňuje na viaceré dopravné obmedzenia v Bratislave počas víkendu. Týkajú sa Tunela Sitina či diaľnice R7. Policajti o tom
informujú na sociálnej sieti. Pre pravidelnú jesennú údržbu uzavrú Tunel Sitina. Obmedzenie potrvá od piatka od... Čítať ďalej

17 | 09 | 2022 | Diana Zaťková/TASR

8:22 Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok požiadalo federálny odvolací súd, aby zrušil rozhodnutie, ktoré ministerstvu
znemožňuje prístup k tajným dokumentom zhabaným pri augustovej razii v rezidencii exprezidenta USA Donalda Trumpa. TASR správu
prevzala v sobotu z agentúry AP.

Ministerstvo súdu so sídlom v meste Atlanta v americkom štáte Georgia oznámilo, že rozhodnutie sudkyne bráni "úsiliu vlády chrániť
národnú bezpečnosť" a narúša vyšetrovanie v spojitosti s prísne tajnými dokumentmi z Trumpovho sídla Mar-a-Lago v štáte Florida.

8:11 Muzikál Fantóm opery, ktorý je najdlhšie uvádzaným muzikálom v Majestic Theatre na Broadway v New Yorku, vo februári 2023
odohrá v tejto kultúrnej inštitúcii svoje záverečné predstavenie. Dôvodom je pokles návštevnosti po pandémii. Posledné predstavenie je
naplánované na 18. februára budúceho roka. Bude to necelý mesiac po tom, čo tento muzikál anglického skladateľa Andrewa Lloyda
Webbera zaznamená 35. výročie od svojej premiéry na Broadway v januári 1988.

7:54 Medzinárodný filmový festival v San Sebastiáne (SSIFF), najprestížnejšie podujatie svojho druhu v Španielsku, odštartoval v piatok
oslavami svojho jubilejného 70. ročníka, informuje tlačová agentúra AFP.

Festival vzdá poctu kariéram francúzskej herečky Juliette Binocheovej a kanadského režiséra Davida Cronenberga. Obaja dostanú
čestné ocenenie Donostia.

7:46 Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová absolvuje v sobotu návštevu Arménska. Na jeho
štátnych hraniciach s Azerbajdžanom sa počas tohto týždňa obnovili boje. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

7:37 Americký prezident Joe Biden sa v piatok stretol s príbuznými basketbalistky Brittney Grinerovej a ďalšieho Američana Paula
Whelana, ktorí boli obaja odsúdení v Rusku a odpykávajú si tam tresty vo väzení.

7:25 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok slovne odsúdil "zverstvá" vo východoukrajinskom meste Izium, kde úrady po
odchode ruských vojsk hlásili objavenie stoviek masových hrobov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

7:18 Polícia počas pohrebu Alžbety II. nasadí viac než 10.000 príslušníkov

Vedenie britskej polície oznámilo, že operácia počas pondelkového (19. septembra) pohrebu kráľovnej Alžbety II. bude najväčšia v
dejinách a v uliciach Londýna má byť nasadených viac než 10.000 príslušníkov. TASR o tom informuje na základe piatkovej... Čítať ďalej

17 | 09 | 2022 | Diana Zaťková/TASR

7:11 Britská polícia v piatok večer zadržala muža, ktorý sa údajne dopustil výtržníctva v priestoroch Westminsterského paláca. Tam je v
súčasnosti so štátnymi poctami vystavená rakva zosnulej kráľovnej Alžbety II. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.

7:01 Izrael v sobotu skoro ráno zaútočil na ciele v okolí sýrskeho hlavného mesta Damask. O život prišlo päť sýrskych vojakov, oznámili
sýrske štátne médiá.
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Košické univerzity sa spojili pre vznik hokejového tímu University Spartacus  
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Košice 17. septembra (TASR) – V spolupráci troch košických univerzít vznikol hokejový tím University Spartacus. "Spoločne realizovaný
projekt Univerzitného hokejového programu v meste Košice bude spustený už od novej sezóny 2022/2023 a stane sa súčasťou
Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL)," informovala hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura
Hoľanová. Cieľom projektu je rozvíjať univerzitný hokej v regióne. Spolupráca zahŕňa okrem UPJŠ, Technickú univerzitu v Košiciach
(TUKE), Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), ako aj Košický samosprávny kraj (KSK) a občianske združenie
Universitas Spartacus. Ich predstavitelia v septembri podpísali memorandum o spolupráci. "Teší nás, že UPJŠ môže touto cestou prispieť
k podpore hokeja a mladých talentov v našom regióne a plnohodnotne prepojiť špičkové vysokoškolské vzdelanie s prvotriednou
športovou prípravou," skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák. Podľa rektora TUKE Stanislava Kmeťa spoločný projekt vytvára priestor na
kvalitnú športovú prípravu, ale aj na aplikovanie vývoja, výskumu a zatraktívnenie univerzitného prostredia pre mladých. "Možno sa v
budúcnosti podarí, aby v Košiciach vznikol aj dievčenský hokejový tím," uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová. KSK podľa jeho
predsedu Rastislava Trnku podporí projekt či už sprístupnením hokejovej infraštruktúry, ktorú kraj plánuje budovať, alebo spoluprácou s
Krajskou hokejovou akadémiou, ktorú spustil v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a klubom HC Košice na
Strednej športovej škole v Košiciach. University Spartacus, ktorý nadväzuje na tradíciu hokejových derby zápasov medzi UPJŠ a TUKE,
podporili viaceré hokejové osobnosti. Športovú stránku programu zastrešuje Ladislav Nagy, Jiří Bicek bude na projekt dohliadať ako
regionálny inštruktor SZĽH, ponuku prijal aj Ján Gajdošík, dlhoročný skaut klubu New York Rangers. Prípravný try-out kemp pre
uchádzačov z radov študentov o pôsobenie v University Spartacus sa uskutoční od 19. do 23. septembra v Košiciach. Súčasťou projektu
sa môžu stať aktuálne študujúci vysokoškoláci v dennej aj externej forme, ale aj tí, ktorí sa ešte len chystajú nastúpiť na vysokoškolské
štúdium v Košiciach. hol mia

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/888363541/a1f319b067dffe8fbe6e?topic_monitor=36657&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjYyODA0MDUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODg4MzYzNTQxLCJ0aWQiOjM2NjU3fQ.dko-MtntDHxtAaxPkFG9Fpw50J2EW3Q8EuEXGz44z1s
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022091700000108


Monitora s. r. o. | monitora.sk 42

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 43

Košické univerzity sa spojili pre vznik hokejového tímu University Spartacus  
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Sovák

Košice 17. septembra (TASR) – V spolupráci troch košických univerzít vznikol hokejový tím University Spartacus. "Spoločne realizovaný
projekt Univerzitného hokejového programu v meste Košice bude spustený už od novej sezóny 2022/2023 a stane sa súčasťou
Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL)," informovala hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura
Hoľanová.

Cieľom projektu je rozvíjať univerzitný hokej v regióne. Spolupráca zahŕňa okrem UPJŠ, Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE),
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), ako aj Košický samosprávny kraj (KSK) a občianske združenie Universitas
Spartacus. Ich predstavitelia v septembri podpísali memorandum o spolupráci.

"Teší nás, že UPJŠ môže touto cestou prispieť k podpore hokeja a mladých talentov v našom regióne a plnohodnotne prepojiť špičkové
vysokoškolské vzdelanie s prvotriednou športovou prípravou," skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Podľa rektora TUKE Stanislava Kmeťa spoločný projekt vytvára priestor na kvalitnú športovú prípravu, ale aj na aplikovanie vývoja,
výskumu a zatraktívnenie univerzitného prostredia pre mladých. "Možno sa v budúcnosti podarí, aby v Košiciach vznikol aj dievčenský
hokejový tím," uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová.

KSK podľa jeho predsedu Rastislava Trnku podporí projekt či už sprístupnením hokejovej infraštruktúry, ktorú kraj plánuje budovať, alebo
spoluprácou s Krajskou hokejovou akadémiou, ktorú spustil v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a klubom HC
Košice na Strednej športovej škole v Košiciach.

University Spartacus, ktorý nadväzuje na tradíciu hokejových derby zápasov medzi UPJŠ a TUKE, podporili viaceré hokejové osobnosti.
Športovú stránku programu zastrešuje Ladislav Nagy, Jiří Bicek bude na projekt dohliadať ako regionálny inštruktor SZĽH, ponuku prijal
aj Ján Gajdošík, dlhoročný skaut klubu New York Rangers. Prípravný try-out kemp pre uchádzačov z radov študentov o pôsobenie v
University Spartacus sa uskutoční od 19. do 23. septembra v Košiciach. Súčasťou projektu sa môžu stať aktuálne študujúci vysokoškoláci
v dennej aj externej forme, ale aj tí, ktorí sa ešte len chystajú nastúpiť na vysokoškolské štúdium v Košiciach.
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Súhrn domáceho spravodajstva - 17. septembra - 17.30  
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Bratislava/Ostrava – Ministrovi obrany SR Jaroslavovi Naďovi (OĽANO) v piatok počas Dní NATO v Ostrave oficiálne udelili Českú a
slovenskú transatlantickú cenu. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Bratislava - Materiál na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) by mohol byť hotový budúci týždeň. Uviedla to šéfka
poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v relácii RTVS Sobotné dialógy. Návrh má podľa nej už teraz istú podporu 23 poslancov.
OĽANO podľa jeho poslanca Národnej rady (NR) SR Andreja Stančíka naďalej trvá na tom, že Matovič by odísť nemal.

Bratislava - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rokuje s poslancom parlamentu Jaroslavom Karahutom (Sme rodina) o jeho
návrhu novely zákona o ochrane prírody. Rezort zároveň nebude nikdy súhlasiť s právnou úpravou, ktorá by zvrátila reformu národných
parkov alebo legislatívu pre čerpanie financií z plánu obnovy. Pre TASR to uviedlo jeho tlačové oddelenie.

Bratislava - Slovensko podľa poslednej národnej inventúry emisií skleníkových plynov znížilo emisie v roku 2020 o takmer 50 percent v
porovnaní s rokom 1990. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Bratislava - Hraničnými priechodmi prešlo v piatok (16. 9.) na Slovensko 3238 ľudí z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 165
žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 3228 osôb. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

Bratislava - Lekárske odborové združenie (LOZ) pokračuje v zbieraní výpovedí lekárov. Pre TASR to potvrdil jeho šéf Peter Visolajský.
Podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR platy lekárov nemožno zvýšiť do takej miery, ako požadujú odborári. "Požiadavke Visolajského
na základný plat lekára až do 5800 eur nie je možné vyhovieť," konštatuje rezort.

Bratislava - Pred jesennými spojenými voľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič
bude potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením.

Bratislava - Škola je povinná šikanu riešiť a nemôže ju ignorovať. V súvislosti so začiatkom školského roka to pre TASR povedal komisár
pre deti Jozef Mikloško. Podľa neho môže v tomto období opäť nastať situácia s porušovaním práv detí v školskom prostredí, či už zo
strany spolužiakov alebo zamestnancov školy.

Bratislava - Prostredníctvom 1447 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (16. 9.) na Slovensku 486 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudli štyri obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.

Bratislava - Očkovanie proti chrípke vlani využilo 258.051 ľudí. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytli všetky tri zdravotné
poisťovne (ZP) na Slovensku. Pripomínajú, že očkovanie proti chrípke bude pre poistencov dostupné zadarmo aj tento rok.

Bratislava – Cestovné v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) energetická kríza a zdražovanie zatiaľ
neovplyvní. Pre TASR to uviedla Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako koordinátora integrovaného
dopravného systému.

Košice – V spolupráci troch košických univerzít vznikol hokejový tím University Spartacus. "Spoločne realizovaný projekt Univerzitného
hokejového programu v meste Košice bude spustený už od novej sezóny 2022/2023 a stane sa súčasťou Európskej univerzitnej
hokejovej ligy (EUHL)," informovala hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura Hoľanová.

Banská Štiavnica – Výstava a prezentácia výsledkov týždňového workshopu jesennej univerzity architektúry sa uskutoční v sobotu o
17.00 h v detašovanom pracovisku Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Banskej Štiavnici. Účastníci sa tento
rok zaoberali témou Banská Štiavnica renesančná. TASR o tom za organizátorov informovala Katarína Vošková.
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Košické univerzity vytvorili hokejový tím University Spartacus  
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Cieľom projektu je rozvíjať univerzitný hokej v regióne.

Košice 17. septembra (TASR) – V spolupráci troch košických univerzít vznikol hokejový tím University Spartacus. "Spoločne realizovaný
projekt Univerzitného hokejového programu v meste Košice bude spustený už od novej sezóny 2022/2023 a stane sa súčasťou
Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL)," informovala hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura
Hoľanová.

Cieľom projektu je rozvíjať univerzitný hokej v regióne. Spolupráca zahŕňa okrem UPJŠ, Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE),
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), ako aj Košický samosprávny kraj (KSK) a občianske združenie Universitas
Spartacus. Ich predstavitelia v septembri podpísali memorandum o spolupráci.

"Teší nás, že UPJŠ môže touto cestou prispieť k podpore hokeja a mladých talentov v našom regióne a plnohodnotne prepojiť špičkové
vysokoškolské vzdelanie s prvotriednou športovou prípravou," skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Podľa rektora TUKE Stanislava Kmeťa spoločný projekt vytvára priestor na kvalitnú športovú prípravu, ale aj na aplikovanie vývoja,
výskumu a zatraktívnenie univerzitného prostredia pre mladých. "Možno sa v budúcnosti podarí, aby v Košiciach vznikol aj dievčenský
hokejový tím," uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová.

KSK podľa jeho predsedu Rastislava Trnku podporí projekt či už sprístupnením hokejovej infraštruktúry, ktorú kraj plánuje budovať, alebo
spoluprácou s Krajskou hokejovou akadémiou, ktorú spustil v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a klubom HC
Košice na Strednej športovej škole v Košiciach.

University Spartacus, ktorý nadväzuje na tradíciu hokejových derby zápasov medzi UPJŠ a TUKE, podporili viaceré hokejové osobnosti.
Športovú stránku programu zastrešuje Ladislav Nagy, Jiří Bicek bude na projekt dohliadať ako regionálny inštruktor SZĽH, ponuku prijal
aj Ján Gajdošík, dlhoročný skaut klubu New York Rangers. Prípravný try-out kemp pre uchádzačov z radov študentov o pôsobenie v
University Spartacus sa uskutoční od 19. do 23. septembra v Košiciach. Súčasťou projektu sa môžu stať aktuálne študujúci vysokoškoláci
v dennej aj externej forme, ale aj tí, ktorí sa ešte len chystajú nastúpiť na vysokoškolské štúdium v Košiciach.
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Denný súhrn domáceho spravodajstva - 17. septembra - 20.00  
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Bratislava/Ostrava – Ministrovi obrany SR Jaroslavovi Naďovi (OĽANO) v piatok počas Dní NATO v Ostrave oficiálne udelili Českú a
slovenskú transatlantickú cenu. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Poltár - Mohylu československého letca Ladislava Žiláka, ktorý počas druhej svetovej vojny slúžil v britskom Kráľovskom letectve (Royal
Air Force - RAF), odhalili v sobotu v Poltári. Súčasťou podujatia bola aj pietna spomienka a prelet vojenskej techniky Ozbrojených síl SR.
Mohylu odhalili minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) spoločne s primátorkou mesta Poltár Martinou Brisudovou a synovcom
Ladislava Žiláka.

Bratislava - Materiál na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) by mohol byť hotový budúci týždeň. Uviedla to šéfka
poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v relácii RTVS Sobotné dialógy. Návrh má podľa nej už teraz istú podporu 23 poslancov.
OĽANO podľa jeho poslanca Národnej rady (NR) SR Andreja Stančíka naďalej trvá na tom, že Matovič by odísť nemal.

Bratislava - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rokuje s poslancom parlamentu Jaroslavom Karahutom (Sme rodina) o jeho
návrhu novely zákona o ochrane prírody. Rezort zároveň nebude nikdy súhlasiť s právnou úpravou, ktorá by zvrátila reformu národných
parkov alebo legislatívu pre čerpanie financií z plánu obnovy. Pre TASR to uviedlo jeho tlačové oddelenie.

Bratislava - Osobné autá tvoria 60,6 percenta celkových emisií z cestnej dopravy. Okrem toho sa z výfukov áut dostávajú aj škodlivé látky
ako oxidy dusíka, oxid uhoľnatý či pevné častice. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky sú vysoké koncentrácie pevných častíc a oxidu
dusičitého na Slovensku príčinou asi 1600 predčasných úmrtí ročne. Informuje o tom Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR v
súvislosti s prebiehajúcim Európskym týždňom mobility.

Bratislava - Slovensko podľa poslednej národnej inventúry emisií skleníkových plynov znížilo emisie v roku 2020 o takmer 50 percent v
porovnaní s rokom 1990. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Bratislava - Hraničnými priechodmi prešlo v piatok (16. 9.) na Slovensko 3238 ľudí z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 165
žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 3228 osôb. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

Bratislava - Lekárske odborové združenie (LOZ) pokračuje v zbieraní výpovedí lekárov. Pre TASR to potvrdil jeho šéf Peter Visolajský.
Podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR platy lekárov nemožno zvýšiť do takej miery, ako požadujú odborári. "Požiadavke Visolajského
na základný plat lekára až do 5800 eur nie je možné vyhovieť," konštatuje rezort.

Bratislava - Pred jesennými spojenými voľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič
bude potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením.

Bratislava - Škola je povinná šikanu riešiť a nemôže ju ignorovať. V súvislosti so začiatkom školského roka to pre TASR povedal komisár
pre deti Jozef Mikloško. Podľa neho môže v tomto období opäť nastať situácia s porušovaním práv detí v školskom prostredí, či už zo
strany spolužiakov alebo zamestnancov školy.

Bratislava - Prostredníctvom 1447 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (16. 9.) na Slovensku 486 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudli štyri obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.

Bratislava - Očkovanie proti chrípke vlani využilo 258.051 ľudí. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytli všetky tri zdravotné
poisťovne (ZP) na Slovensku. Pripomínajú, že očkovanie proti chrípke bude pre poistencov dostupné zadarmo aj tento rok.

Bratislava – Cestovné v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) energetická kríza a zdražovanie zatiaľ
neovplyvní. Pre TASR to uviedla Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako koordinátora integrovaného
dopravného systému.

Košice – V spolupráci troch košických univerzít vznikol hokejový tím University Spartacus. "Spoločne realizovaný projekt Univerzitného
hokejového programu v meste Košice bude spustený už od novej sezóny 2022/2023 a stane sa súčasťou Európskej univerzitnej
hokejovej ligy (EUHL)," informovala hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura Hoľanová.

Trenčianske Teplice – Cenu Karla Čapka za roky 2020 a 2022 udelili v sobotu v Trenčianskych Tepliciach štyrom osobnostiam. Putovala
Jiřímu Poláčkovi, Iljovi Holešovskému, Eve Šidlákovej a Jozefovi Leikertovi.

Banská Štiavnica – Výstava a prezentácia výsledkov týždňového workshopu jesennej univerzity architektúry sa uskutoční v sobotu o
17.00 h v detašovanom pracovisku Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Banskej Štiavnici. Účastníci sa tento
rok zaoberali témou Banská Štiavnica renesančná. TASR o tom za organizátorov informovala Katarína Vošková.
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Filmový festival CINEDU (19. - 30. septembra)

Festival filmovej tvorby pre deti a mládež prinesie premiéry zahraničných hraných a dokumentárnych filmov.

Nové Mesto nad Váhom

08.30 Verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie

Podujatie organizuje Americká obchodná komora v SR spolu s Nadáciou Zastavme korupciu a Slovensko.digital.

Bratislava, Binárium, Staré Grunty 18

08.45 Úvodná ukážková hodina za účasti splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru, riaditeľky ZŠ a vyškoleného
trénera. Tréner predvedie s deťmi vzorovú zážitkovú hodinu telesnej a športovej výchovy pre prvý stupeň. Ukážková hodina sa koná v
rámci programu Tréneri v škole.

Bratislava, ZŠ, Sibírska 39

09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Žilina

Žilina, radnica, Radničná ulica 1

09.00 Konzervatívny samit - stretnutie konzervatívnych lídrov a osobností z politiky, kultúry, cirkví, občianskej spoločnosti, akadémie,
biznisu a médií.

Téma: Vojna na Ukrajine, konzervatívna vízia Európy a Slovenska, rodinná politika a s ňou súvisiace výzvy ako je demografia, inflácia,
energetická kríza a ďalšie.

Bratislava, Národná rada SR, historická budova, Župné námestie 11

09.30 Online premietanie filmu: Cesty k energetickej sebestačnosti samospráv

Registrácia: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9Kl65C89Tu28th8C0BS16w

09.30 Začiatok stavby projektov IROP:

- ID R 001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy, II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty

- ID R001 II-547 Hranica okresu Košice-Košice - okolie - Spišské Vlachy, II. Etapa, časť 2 rekonštrukcia mostov

Spišské Vlachy, stretnutie na: 48°56'57.2"N 20°47'51.4"E https://goo.gl/maps/H63CtzcUWFjpbUhUA

Text

10.00 Otvorenie nového študijného programu Katolíckej univerzity v Ružomberku
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Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou

Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica

10.00 Pracovné stretnutie s predsedom SOPK Petrom Mihókom

Téma: Ako ďalej slovenská ekonomika?

- udržanie konkurenčnej schopnosti

- dopady energetickej krízy a narúšanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Trenčín, hotel Elizabeth, kongresová sála

Text, Zvuk

10.00 Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová sa zúčastní na
otvorení Regionálneho centra. Na podujatí sa zúčastní štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič, úradujúci predseda Úradu pre verejné
obstarávanie Miroslav Hlivák, vedúci Úradu vlády SR Július Jakab a splnomocnenec vlády SR pre marginalizované rómske komunity Ján
Hero. Prítomní budú aj zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy.

Nitra, Regionálne centrum, Farská 7

Text, Zvuk

10.30 Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Košice, UPJŠ, Lekárska fakulta, aula

13.30 h - oficiálne otvorenie zrekonštruovaných výučbových priestorov Prírodovedeckej fakulty. Nasledovať bude spoločná prehliadka
renovovaných priestorov.

Košice, UPJŠ, Prírodovedecká fakulta, Jesenná ulica 5

11.00 Cena Literárneho fondu za pôvodné literárne dielo za rok 2021

Bratislava, Zichyho palác, Ventúrska 9

Text, Zvuk

11.00 Stretnutie zástupcov Západoslovenskej distribučnej a Ochrany dravcov na Slovensku

Predstavia montáž búdok na stožiare 110 kV pre sokola rároha.

Kamenný Most, č. 504

11.00 Otvorenie akademického roka 2022/2023 na UK

Na otvorení udelí rektor Univerzity Komenského Marek Števček Zlatú medailu UK profesorovi Jánovi Čižmárovi za dlhoročné
zveľaďovanie národnej kultúry, publikačnú a prekladateľskú činnosť.

Bratislava, Univerzita Komenského, aula, Šafárikovo námestie 6

Text, Zvuk

11.00 Oslavy pri príležitosti 110. výročia založenia Liptovského múzea

Stretnutie bývalých aj súčasných zamestnancov, ktorým bude odovzdaná pamätná minca. Spoločne si prehliadnu novovybudované
expozície.

Ružomberok, Liptovské múzeum, výstavná sála, Námestie Š. N. Hýroša 10

11.00 Štátny tajomník MDV SR Jaroslav Kmeť navštívi stavbu R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa

Na podujatí sa zúčastní aj generálny riaditeľ NDS Vladimír Jack.
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Miesto stretnutia: penzión Šariš park na Železničnej 1900

Prešov

13.00 Brífing pri príležitosti otvorenia nového vysunutého pracoviska Mestskej polície Bratislava, ktoré vzniklo na Stavbárskej ulici v
objekte Pentagonu.

Bratislava, Stavbárska ulica

Text

13.30 Otvorenie výstavy Zátopek: …když nemůžeš, tak přidej!

Výstava je venovaná jednému z najslávnejších československých atlétov Emilovi Zátopkovi a koná sa ako pripomienka k jeho nedožitým
stým narodeninám.

Výstava potrvá do potrvá do 21. novembra 2022.

Bratislava, Vajanského nábrežie

14.00 TK ministra obrany SR Jaroslava Naďa, ministra financií SR Igora Matoviča, primátora mesta Trnava Petra Bročku a predsedu
Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča.

Téma: Predstavenie nového projektu vybudovania vojenského archívu v Trnave, ktorý je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Po
skončení TK budú mať zástupcovia médií možnosť vyhotoviť si v priestoroch vojenského archívu ilustračné zábery.

Trnava, Vojenský archív, Univerzitné námestie 601

Text, Zvuk

15.00 Konferencia Driving Digital 2022 (19. - 20. septembra)

Téma: Budujeme inteligentný prešovský kraj.

Prešov, Národná kultúrna pamiatka Solivar

16.00 Predstavenie publikácie - Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku

Bratislava, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

18.00 Diskusia na tému Kam smeruje výskum vesmíru?

NASA plánuje uskutočniť na mesiaci planéty Saturn - na Titáne jeden z najväčších inžinierskych zázrakov.

Diskutovať bude šéf softvérového programu NASA projektu Dragonfly Brandon Haber v rámci Itapa open talk.

Bratislava, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Palisády 29

19.00 Slávnostná premiéra filmu Indián za účasti tvorcov

Na premiére sa zúčastnia herci Karel Roden, Juraj Kemka, Oliver Oswald, Zuzana Kraváriková, Eva Landlová a tvorcovia: režisér a
scenárista Tomáš Svoboda, spoluscenárista a producent Patrizio Gente, producent Vladimír Kriško, český koproducent Kamil Kožíšek,
skladateľ hudby Jiří Hájek, kameraman David Ployhar a členovia kapely Horkýže Slíže.

Individuálne rozhovory s tvorcami a hercami budú od 17.15 h v sále č. 6.

Bratislava, Cinema City Aupark

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

dk lt
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Dopyt po internáte zvyšujú aj Ukrajinci.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Antónia Haľková býva na košickom internáte na Jedlíkovej ulici.

Cena, ktorú platí za ubytovanie, sa líši od štandardu a typu izby, ale aj podľa toho, či je v zrenovovanej alebo staršej budove.

Vlani bývala v opravovanej budove v izbe s takzvaným vyšším štandardom.

Do tejto kategórie patria napríklad aj izby s balkónom či izby pre študentov, ktorí chcú bývať sami.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokŠtudentov je tak málo, že prešovská župa radšej školy a internáty vypredáva Čítajte

„Izby vo vynovených blokoch sú aj najdrahšie,“ opisuje študentka druhého ročníka Technickej univerzity v Košiciach.

Antónii sa tento semester situácia s bývaním zmenila.

Zatiaľ čo v izbe s vyšším štandardom zaplatila vlani mesačne 85 eur, tento rok by ju to vyšlo o 15 eur viac, teda sto eur.

Preto sa rozhodla pre lacnejšiu alternatívu.

Ceny izieb s nižším štandardom sa pohybujú v súčasnosti od 65 do 75 eur mesačne, s vyšším štandardom je to od 85 do sto eur za
mesiac.

„Tým, že to zdraželo a kvalita navyše tam nebola, väčšina ľudí sa chcela dostať do bloku, ktorý síce nie je zvonku zateplený, ale zvnútra
je to pekne prerobené. Stačilo mi, že sú na izbách upravené steny a dobré vybavenie ako napríklad nové postele,“ opisuje študentka.

Ceny stúpli o 15 percent

Internát na Jedlíkovej ulici v Košiciach patrí medzi najväčšie internáty Technickej univerzity s ubytovacou kapacitou 1 316 miest.

Systém ubytovania je bunkový, teda dvojposteľové izby so štandardným ubytovaním, kúpeľňou, toaletou a chladničkou.

Univerzity tento rok zvyšujú ceny internátov vzhľadom na zvýšené ceny energií či stavebného materiálu, no o príjmy prišli dočasne aj
počas pandémie.

Ervin Lumnitzer, prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach vysvetľuje, že zmeny v cenách na bežných izbách
prideľovaných študentom boli na úrovni desať až 15 percent smerom nahor, čo znamená približne o šesť až desať eur viac.

K zvyšovaniu cien pristúpili kvôli navýšeniu cien energií, miezd a všetkých prevádzkových nákladov, aké existujú. „Od komunálneho
odpadu až po ceny stavebných materiálov, vybavenia izieb a služieb,“ vymenúva prorektor.

Trojlôžková izba za 55 eur mesačne

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UJPŠ) navyšuje ceny o 15 percent aj kvôli plánovanej rekonštrukcii internátov.

Hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová spresňuje, že počas predchádzajúcich akademických rokov študenti univerzity platili mesačný poplatok
v rozmedzí 47 až 50 eur v závislosti od typu izby, v ktorej bývali.

Za jedno lôžko v dvojlôžkovej izbe budú študenti platiť po novom 58 eur mesačne a v trojlôžkovej izbe 55 eur mesačne.

Na Prešovskej univerzite v Prešove zvyšujú ceny za internáty v priemere o desať eur.

Kým doposiaľ stálo jedno lôžko v dvojposteľovej izbe 65 eur, od nového akademického roka to bude 75 eur.

V prípade trojposteľovej izby sa cena za jedno lôžko zvýši z pôvodných 60 na 70 eur.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach dvíha ceny ubytovania o 12,9 percenta.

Za mesiac ubytovania budú po novom študenti platiť od 70 do 102 eur podľa toho, či ide o jedno alebo dvojposteľovú, prípadne
zrekonštruovanú izbu.
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„Doteraz to bolo od 62 do 90 eur. Poplatky pre zahraničných študentov v internátnej izbe sú od 99 do 138 eur, doteraz od 87 do 122 eur.
Navyšujú sa aj poplatky za ubytovanie v apartmánoch a poplatky za ubytovanie hostí,“ vymenúva hovorkyňa univerzity Zuzana
Bobriková.

Ceny dvíha aj rekonštrukcia

Naposledy sa dvíhali ceny internátov pre študentov Technickej univerzity v roku 2013, potom vedenie zvyšovalo ceny v roku 2020 v
priemere o dve eurá.

„Dôvody sú stále rovnaké. Zvyšovanie cien energií, stavebného materiálu či služieb,“ tvrdí prorektor.

Ceny za ubytovanie v študentských domovoch UPJŠ boli naposledy zvýšené v roku 2017 kvôli rekonštrukcii kúpeľní. „Týkalo sa to len
konkrétneho bloku, kde prebehla rekonštrukcia,“ spresňuje Hoľanová.

Prešovská univerzita musela k zvyšovaniu cien pristúpiť až tento rok.

Vedenie UVLF naposledy upravovalo ceny v roku 2019, dôvodom bol takisto rast nákladov.

Majú vyšší dopyt ako vlani

Keďže kapacita internátov býva spravidla naplnená, Antónia sa išla ubytovať hneď v prvý deň, keď to bolo možné, aby dostala izbu, ktorú
chcela.

„Čo viem, tak už je všetko obsadené,“ hovorí.

V súčasnosti zaplatí za bývanie na internáte 75 eur mesačne, pričom sa zvyčajne platí na tri mesiace dopredu.

Internáty sú skutočne zaplnené a aj napriek zvyšovaniu cien zmenšený dopyt na univerzitách neevidujú.

Lumnitzer tvrdí, že vzhľadom na situáciu na Ukrajine majú dokonca požiadaviek na ubytovanie viac.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokŠtudentka z Ukrajiny: Celé ráno som plakala, že sa to deje v mojej krajine Čítajte

Aj preto nie je podľa neho možné, aby všetci študenti, ktorí si žiadosť podali, ubytovanie dostali.

Ani na UPJŠ zvyšovanie cien záujem o ubytovanie zásadne nemení.

Internátne izby sú navyše stále prideľovanie podľa rôznych kategórií.

Na Technickej univerzite napríklad berú do úvahy prospech, počet kilometrov, dátum podania prihlášky a následne splnenie povinností
vyplývajúcich z predbežného pridelenia internátu.

Na UPJŠ sú napríklad úľavy poskytované študentom, ktorí osireli, alebo študentom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Študentské domovy UVLF majú kapacitu 833 lôžok. Vzhľadom na to, že na dvoch podlažiach jednej z budov bude počas tohto
akademického roka pokračovať rekonštrukcia izieb, pre študentov bude k dispozícii 785 lôžok.

„Lôžka budú plne využité, záujem všetkých študentov nedokážeme z vlastných zdrojov uspokojiť. O ďalších lôžkach rokujeme preto aj s
inými zmluvnými partnermi, tak ako to bolo aj v minulých rokoch. Záujem študentov o ubytovanie v študentských domovoch sa nemení,“
opisuje Bobriková.

Nárast o 500 žiadostí

Dlhodobo je nedostatočná kapacita pre ubytovanie študentov aj v Prešove.

Internáty Prešovskej univerzity tvoria komplex štyroch objektov s celkovou kapacitou 1 918 lôžok. „V tomto akademickom roku evidujeme
2 783 žiadostí, čo je v porovnaní s vlaňajškom nárast o viac ako 500 žiadostí,“ vysvetľuje hovorkyňa univerzity Anna Polačková a
dodáva, že vyhoveli 1 818 žiadostiam.

„K danému počtu je totiž potrebné zarátať 100 lôžok určených pre zahraničných študentov v rámci programu Erasmus plus,“ objasňuje
Polačková.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokŠtudenti Prešovskej univerzity si za ubytovanie na internáte od septembra priplatia Čítajte

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 55

Počet lôžok teda pri súčasnom dopyte nie je v Prešove dostačujúci, preto má univerzita v tomto akademickom roku uzatvorenú zmluvu o
spolupráci s hotelom na Budovateľskej ulici.

„Teda študenti, ktorých žiadostiam nebolo vyhovené, môžu využiť ubytovanie v zmluvnom zariadení, v ktorom má univerzita na tento
akademický rok vyčlenených 155 lôžok,“ hovorí Polačková.

UPJŠ takisto kvôli rekonštrukcii nebude môcť ubytovať všetkých študentov, ktorí prejavia záujem.

Vedenie však podobne ako v Prešove rozšírilo ubytovanie na Medickej ulici, a to v podobe prísteliek v študentskom domove na
trojlôžkových izbách.

Zvyšovanie cien internátov tak môže niektorým študentom situáciu skomplikovať, no mnohí sú na toto ubytovanie odkázaní.

„V mojom prípade neprichádzalo do úvahy, aby som na prednášky a semináre dochádzala, pretože bývam dosť ďaleko a spoje nie sú až
také dobré,“ uzatvára Antónia z Bystrého, obce vzdialenej z Košíc približne 65 kilometrov.

Autor: Lenka Hanikova
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Stromy sadil aj župan, vyschol každý druhý  
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Košický samosprávny kraj nemá odborníka na výsadbu stromov.

KOŠICKÝ KRAJ. Vyschnuté stromy popri ceste zaujali Košičana Petra, keď nedávno cestoval autobusom do Medzeva. Kritizuje, že
najprv sa verejne slávnostne deklaruje zámer obnovy cestnej zelene a zveľaďovania životného prostredia, ale potom 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.

Podľa tlačovej správy Košického samosprávneho kraja z apríla 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 uschnutá. Druhá polovica síce má listy, ale povedal by som, že už tiež melú z posledného, resp. nerastú tak, ako by
mali,“ opisuje Peter. „Je to finančná škoda, škoda času a energie a najmä škoda tých stromov,“ hodnotí projekt župy.

Župa výsadbu reklamuje

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

„Tento projekt sme riešili 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. Preto sme dodávateľa kontaktovali a stav reklamovali,“ informoval Hudák s tým, že dodávateľ v
rámci reklamačného konania prisľúbil nápravu – vysadenie nových stromčekov. „Momentálne sa s výsadbou čaká na príchod obdobia
vegetačného pokoja.“

Podľa Hudáka je na základe dendrologického posudku približne 50 percent spomínanej výsadby v zlom stave. „Buď vyschla z dôvodu
abnormálne suchých období, alebo bola zaoraná či odcudzená.“

Župa chce problém riešiť systémovo.„Plánujeme v rámci zmeny štruktúry vytvoriť pracovnú pozíciu, ktorá sa bude špecializovať práve na
profesionálny spôsob výsadby, ako aj správnu údržbu župných stromov.“

Hudák vyčíslil, že dosiaľ vysadili 654 stromov – javorov, jarabín, líp a hrabov 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 a Košice-okolie,“ uzavrel Hudák.

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

„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 (nez.).

Botanik: Nestačí len zasadiť

„Rôzne kampane, keď sa úsilie zameriava na čo najvyšší počet posadených stromov, často nemajú uspokojivo vyriešený problém
následnej starostlivosti,“ komentuje Robert Gregorek z Botanickej záhrady Univerzity P. J. Šafárika.

Odborník zdôrazňuje, že klimatická zmena spôsobuje úhyn aj starších stromov. „O novo posadených drevinách to platí dvojnásobne,“
dodáva Gregorek s tým, že je nevyhnutné minimálne po tri roky po výsadbe zabezpečiť mladým stromom veľkorysú zálievku a korekciu
koruny, aby zvládli horúčavy a žiarenie.

„Preto je nevyhnutné, aby si pred každou plánovanou výsadbou jej realizátor racionálne vyhodnotil svoje kapacity a ekonomické možnosti
na zabezpečenie intenzívnej starostlivosti.“

Rôzne kampane, keď sa úsilie zameriava na čo najvyšší počet posadených stromov, často nemajú vyriešený problém následnej
starostlivosti.
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Robert Gregorek,

Botanická záhrada UPJŠ

Niektoré stromy vedľa ciest kraja zasadil osobne župan Trnka. FOTO – KSK

Autor: Jaroslav Vrábeľ, Korzár
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Študenti si za internáty priplatia  
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ZÁUJEM O NE VŠAK STÚPA, DOPYT ZVYŠUJÚ AJ UKRAJINCI

Nie všetci študenti, ktorí si žiadosť podali, ubytovanie dostali.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Antónia Haľková býva na košickom internáte na Jedlíkovej ulici. Cena, ktorú platí za ubytovanie, sa líši od
štandardu a typu izby, ale aj podľa toho, či je v zrenovovanej alebo staršej budove.

Vlani bývala v opravovanej budove v izbe s takzvaným vyšším štandardom. Do tejto kategórie patria napríklad aj izby s balkónom či izby
pre študentov, ktorí chcú bývať sami.

„Izby vo vynovených blokoch sú aj najdrahšie,“ opisuje študentka druhého ročníka Technickej univerzity v Košiciach.

Antónii sa tento semester situácia s bývaním zmenila.

Zatiaľ čo v izbe s vyšším štandardom zaplatila vlani mesačne 85 eur, tento rok by ju to vyšlo o 15 eur viac, teda sto eur.

Preto sa rozhodla pre lacnejšiu alternatívu.

Ceny izieb s nižším štandardom sa pohybujú v súčasnosti od 65 do 75 eur mesačne, s vyšším štandardom je to od 85 do sto eur za
mesiac.

„Tým, že to zdraželo a kvalita navyše tam nebola, väčšina ľudí sa chcela dostať do bloku, ktorý síce nie je zvonku zateplený, ale zvnútra
je to pekne prerobené. Stačilo mi, že sú na izbách upravené steny a dobré vybavenie ako napríklad nové postele,“ opisuje študentka.

Ceny stúpli o 15 percent

Internát na Jedlíkovej ulici v Košiciach patrí medzi najväčšie internáty Technickej univerzity s ubytovacou kapacitou 1 316 miest.

Systém ubytovania je bunkový, teda dvojposteľové izby so štandardným ubytovaním, kúpeľňou, toaletou a chladničkou.

Univerzity tento rok zvyšujú ceny internátov vzhľadom na zvýšené ceny energií či stavebného materiálu, no o príjmy prišli dočasne aj
počas pandémie.

Ervin Lumnitzer, prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach vysvetľuje, že zmeny v cenách na bežných izbách
prideľovaných študentom boli na úrovni desať až 15 percent smerom nahor, čo znamená približne o šesť až desať eur viac.

K zvyšovaniu cien pristúpili kvôli navýšeniu cien energií, miezd a všetkých prevádzkových nákladov, aké existujú. „Od komunálneho
odpadu až po ceny stavebných materiálov, vybavenia izieb a služieb,“ vymenúva prorektor.

Trojlôžková izba za 55 eur mesačne

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UJPŠ) navyšuje ceny o 15 percent aj kvôli plánovanej rekonštrukcii internátov.

Hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová spresňuje, že počas predchádzajúcich akademických rokov študenti univerzity platili mesačný poplatok
v rozmedzí 47 až 50 eur v závislosti od typu izby, v ktorej bývali.

Za jedno lôžko v dvojlôžkovej izbe budú študenti platiť po novom 58 eur mesačne a v trojlôžkovej izbe 55 eur mesačne.

Na Prešovskej univerzite v Prešove zvyšujú ceny za internáty v priemere o desať eur.

Kým doposiaľ stálo jedno lôžko v dvojposteľovej izbe 65 eur, od nového akademického roka to bude 75 eur.

V prípade trojposteľovej izby sa cena za jedno lôžko zvýši z pôvodných 60 na 70 eur.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach dvíha ceny ubytovania o 12,9 percenta.

Za mesiac ubytovania budú po novom študenti platiť od 70 do 102 eur podľa toho, či ide o jedno alebo dvojposteľovú, prípadne
zrekonštruovanú izbu.

„Doteraz to bolo od 62 do 90 eur. Poplatky pre zahraničných študentov v internátnej izbe sú od 99 do 138 eur, doteraz od 87 do 122 eur. 
Navyšujú sa aj poplatky za ubytovanie v apartmánoch a poplatky za ubytovanie hostí,“ vymenúva hovorkyňa univerzity Zuzana
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Bobriková.

Ceny dvíha aj rekonštrukcia

Naposledy sa dvíhali ceny internátov pre študentov Technickej univerzity v roku 2013, potom vedenie zvyšovalo ceny v roku 2020 v
priemere o dve eurá.

„Dôvody sú stále rovnaké. Zvyšovanie cien energií, stavebného materiálu či služieb,“ tvrdí prorektor.

Ceny za ubytovanie v študentských domovoch UPJŠ boli naposledy zvýšené v roku 2017 kvôli rekonštrukcii kúpeľní. „Týkalo sa to len
konkrétneho bloku, kde prebehla rekonštrukcia,“ spresňuje Hoľanová.

Prešovská univerzita musela k zvyšovaniu cien pristúpiť až tento rok.

Vedenie UVLF naposledy upravovalo ceny v roku 2019, dôvodom bol takisto rast nákladov.

Majú vyšší dopyt ako vlani

Keďže kapacita internátov býva spravidla naplnená, Antónia sa išla ubytovať hneď v prvý deň, keď to bolo možné, aby dostala izbu, ktorú
chcela.

„Čo viem, tak už je všetko obsadené,“ hovorí.

V súčasnosti zaplatí za bývanie na internáte 75 eur mesačne, pričom sa zvyčajne platí na tri mesiace dopredu.

Internáty sú skutočne zaplnené a aj napriek zvyšovaniu cien zmenšený dopyt na univerzitách neevidujú.

Lumnitzer tvrdí, že vzhľadom na situáciu na Ukrajine majú dokonca požiadaviek na ubytovanie viac.

Aj preto nie je podľa neho možné, aby všetci študenti, ktorí si žiadosť podali, ubytovanie dostali.

Ani na UPJŠ zvyšovanie cien záujem o ubytovanie zásadne nemení. Internátne izby sú navyše stále prideľovanie podľa rôznych
kategórií.

Na Technickej univerzite napríklad berú do úvahy prospech, počet kilometrov, dátum podania prihlášky a následne splnenie povinností
vyplývajúcich z predbežného pridelenia internátu.

Na UPJŠ sú napríklad úľavy poskytované študentom, ktorí osireli, alebo študentom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Študentské domovy UVLF majú kapacitu 833 lôžok. Vzhľadom na to, že na dvoch podlažiach jednej z budov bude počas tohto
akademického roka pokračovať rekonštrukcia izieb, pre študentov bude k dispozícii 785 lôžok.

„Lôžka budú plne využité, záujem všetkých študentov nedokážeme z vlastných zdrojov uspokojiť. O ďalších lôžkach rokujeme preto aj s
inými zmluvnými partnermi, tak ako to bolo aj v minulých rokoch. Záujem študentov o ubytovanie v študentských domovoch sa nemení,“
opisuje Bobriková.

Nárast o 500 žiadostí

Dlhodobo je nedostatočná kapacita pre ubytovanie študentov aj v Prešove.

Internáty Prešovskej univerzity tvoria komplex štyroch objektov s celkovou kapacitou 1 918 lôžok. „V tomto akademickom roku evidujeme
2 783 žiadostí, čo je v porovnaní s vlaňajškom nárast o viac ako 500 žiadostí,“ vysvetľuje hovorkyňa univerzity Anna Polačková a
dodáva, že vyhoveli 1 818 žiadostiam.

„K danému počtu je totiž potrebné zarátať 100 lôžok určených pre zahraničných študentov v rámci programu Erasmus plus,“ objasňuje
Polačková.

Počet lôžok teda pri súčasnom dopyte nie je v Prešove dostačujúci, preto má univerzita v tomto akademickom roku uzatvorenú zmluvu o
spolupráci s hotelom na Budovateľskej ulici.

„Teda študenti, ktorých žiadostiam nebolo vyhovené, môžu využiť ubytovanie v zmluvnom zariadení, v ktorom má univerzita na tento
akademický rok vyčlenených 155 lôžok,“ hovorí Polačková.

UPJŠ takisto kvôli rekonštrukcii nebude môcť ubytovať všetkých študentov, ktorí prejavia záujem.
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Vedenie však podobne ako v Prešove rozšírilo ubytovanie na Medickej ulici, a to v podobe prísteliek v študentskom domove na
trojlôžkových izbách.

Zvyšovanie cien internátov tak môže niektorým študentom situáciu skomplikovať, no mnohí sú na toto ubytovanie odkázaní.

„V mojom prípade neprichádzalo do úvahy, aby som na prednášky a semináre dochádzala, pretože bývam dosť ďaleko a spoje nie sú až
také dobré,“ uzatvára Antónia z Bystrého, obce vzdialenej z Košíc približne 65 kilometrov.

Za internáty si od septembra študenti priplatia. FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ

Autor: LENKA HANIKOVÁ
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Rastúce ceny energií ohrozujú aj chod košických univerzít  
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Košice Spravodajstvo

Školy sa zatvárať nebudú.

Všetky oblasti života aktuálne ovplyvňuje situácia na trhu s cenami energií. Inak to nie je ani v školstve. Vzdelávacie inštitúcie žiadajú štát
o pomoc, keďže im náklady na energie stúpajú aj päťnásobne. Premiér si preto minulý týždeň vyžiadal od všetkých škôl presnú
informáciu, akú majú ročnú spotrebu elektrickej energie. V prípade, že ich bude mať, posunie ich ministerstvu hospodárstva a rezortu
financií. Ubezpečil však, že sa školy zatvárať nebudú.

Slovenská rektorská konferencia ale upozorňuje na to, že vysokým školám hrozí kolaps. Vyzýva preto vládu, aby zvrátila negatívny vývoj
ich financovania či kompenzovala výpadky spôsobené energetickou krízou. Ak sa tak nestane, od 17. novembra prestanú vyučovať. S
podporou vlády ráta aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa hovorkyne Laury Hoľanovej vzrastú univerzite náklady o
vyše 32 percent, čo predstavuje asi 630-tisíc eur. Aj napriek tomu ale na online výučbu prejsť neplánujú.

„Ak má univerzita napĺňať svoje základné poslanie, nemôže obmedziť svoje činnosti v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Samozrejme,
že skúsenosti s online vzdelávaním budeme naďalej využívať ako doplnkovú formu vzdelávania, ale chceme sa vyhnúť nahrádzaniu
výučby v online priestore z energetických dôvodov. Pripravujeme operatívne usmernenia pre zamestnancov a študentov, aby sa
neprekurovali priestory, šetrilo sa elektrickou energiou a znižovala sa uhlíková stopa produkovaná v kampuse univerzity,“ uviedla
Hoľanová.

Univerzity pripravujú energetické opatrenia / KOŠICE ONLINE

Súčasťou dlhodobých opatrení je aj realizácia zateplenia jednotlivých budov, regulácia vykurovania či optimalizácia spotreby elektrickej
energie postupnou výmenou klasických žiaroviek za úsporné svietidlá. Univerzita má vypracovaný taktiež dlhodobý plán na obnovu
vozového parku, ktorého cieľom je postupne nahradiť autá s klasickými spaľovacími motormi za elektro autá a autá s hybridným
pohonom.

O milión eur stúpli náklady na energie aj Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Ide o 20-percentné zvýšenie, o ktorého
dofinancovanie žiada od štátu. TUKE sa podľa svojho vyjadrenia v súčasnosti pripravuje na zložitú situáciu s cenami energií a zvažuje
možnosti energetických úspor. Inak to nie je ani na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF).

„Ako ovplyvní rast cien energií a inflácia fungovanie univerzity môžeme zatiaľ vyčísliť podľa aktuálnych prepočtov. Kým v roku 2021
potrebovala UVLF na úhradu za zemný plyn 351 664 eur, v roku 2022 to bude už takmer 1,5 milióna eur a v roku 2023 až vyše 2 miliónov
eur. Zvýšila sa aj cena elektrickej energie, a to na viac ako dvojnásobok oproti roku 2021. V roku 2021 univerzita uhradila niečo vyše
350-tisíc eur, v roku 2022 to bude už vyše 850-tisíc eur,“ povedala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Už počas leta sa začala diskusia k problematike energetickej nezávislosti univerzity, resp. k jej zníženiu. Do úvahy by pripadalo
inštalovanie peletovacieho zariadenia a pretransformovanie systému kúrenia na pelety, ako aj inštalácia fotovoltaiky. Takáto zmena si ale
vyžiada investíciu do technickej realizácie. Inštaláciou fotovoltaiky plánuje UVLF ušetriť finančné prostriedky za elektrickú energiu, avšak
proces je zložitý a dlhodobý a finančne sa hýbe na úrovni 300-tisíc eur. Aktuálne sú obe akcie v príprave. Univerzita plánuje prijímať
ďalšie úsporné opatrenia vo všetkých svojich objektoch. O ich forme a rozsahu bude diskutovať so všetkými zainteresovanými -
zamestnancami i študentmi hneď od začiatku nového akademického roka. Predpokladá sa, že každý bude musieť zniesť istú formu
diskomfortu, no opatrenia nenarušia kvalitu a rozsah výučby ani služieb pre verejnosť.

Autor: RÁDIO KOŠICE

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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