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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.

https://monitora.sk/
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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

Autor: LT
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Správy  
  19. 9. 2022, 7:01, Relácia: Rádio Košice, Stanica: Rádio Košice, Vydavateľ: MARK MEDIA s. r. o., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla

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

[strojový prepis] … rektorská konferencia však 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 ho lanovej
vzrastú…
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Rarita v Prešove: Nemocnica 18 rokov nemala vlastnú rehabilitáciu, už ju konečne otvorili  
  19. 9. 2022, 7:55, Zdroj: presov.dnes24.sk , Vydavateľ: internet.sk, a. s., Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 6 548 GRP: 0,15 OTS: 0,00 AVE: 505 Eur 

V týchto dňoch pracovisko fyziatrie, balneólogie a liečebnej rehabilitácie v prešovskej nemocnici opäť sprevádzkovali. Zatvorené bolo od
roku 2004.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

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.

Potreba praxe

„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.

Od 2004 zatvorené

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.

ilustračné foto

Zdroj: TASR

Autor: Global24 s.r.o.
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UPJŠ v Košiciach slávnostne otvára nielen nový akademický rok, ale aj zrekonštruované priestory Prírodovedeckej
fakulty￼  

  19. 9. 2022, 8:32, Zdroj: indexmag.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Sovák, rektor UPJŠ v Košiciach
Dosah: 662 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 168 Eur 

2 min. čítania

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 prebehne v pondelok 19. septembra od 10.30 hod. v aule Lekárskej fakulty UPJŠ v
Košiciach. Pripravený je bohatý program, ktorý už tradične začne slávnostným príhovorom rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla
Sováka, CSc. Predstavení budú noví profesori, docenti a nositelia VKS IIa. Ceny rektora budú odovzdané v troch kategóriách, za
významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov v oblasti vedy a výskumu, za významný prínos doktorandov vo vedeckovýskumnej
činnosti a napokon za významný mediálny čin.

O 13.30 hod. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a doc. RNDr. Roman Soták, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach,
slávnostným prestrihnutím pásky oficiálne otvoria zrekonštruované výučbové priestory Prírodovedeckej fakulty na Jesennej ulici v
Košiciach. Nasledovať bude spoločná prehliadka renovovaných priestorov.

Rekonštrukcia časti objektu PF UPJŠ v Košiciach na Jesennej 5 pozostávala zo zateplenia objektu, zateplenia strechy a stavebných
úprav vnútorných priestorov. Významným prvkom projektu je aj výstavba bezbariérového vstupu do budovy. S rekonštrukčnými prácami
sa začalo 17. decembra 2020 a dokončené boli 15. decembra 2021. Výsledkom približne ročnej rekonštrukcie sa docielilo, že budova
spĺňa minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť a po významnej obnove sa zatriedila do energetickej triedy A1 pre globálny
ukazovateľ – primárna energia.

Na prvom poschodí boli renovované priestory jedálne s plnohodnotnou kuchyňou s vlastnou prípravou jedál, vymenený bol tiež nákladný
výťah v kuchyni. Z hľadiska stavebno-technického riešenia boli zrealizované výmeny nášľapných vrstiev podláh, podhľadov a dverí.
Všetky interiérové priestory boli vymaľované a nanovo omietnuté. Vymenené boli taktiež vodovodné a kanalizačné rozvody, radiátory
spolu so zvislými a vodorovnými rozvodmi a prebehla aj kompletná výmena slaboprúdových štruktúrovaných rozvodov, vzduchotechniky
a klimatizácie v jedálni. Priestory vrátnice boli doplnené o miestnosť kuchynky pre vrátnikov a centrálnu serverovňu. Okrem
bezbariérového prístupu do budovy pribudlo aj sociálne zariadenie pre imobilných. Stavebnými úpravami nedošlo k zmenám kapacít
učební, posluchární, laboratórií a kancelárií. Cena za zrealizované stavebné práce dosiahla sumu takmer 2 585 000 eur.

Celodenný program bude zakončený Diskusným fórom profesorov v historickej aule v budove Rektorátu UPJŠ v Košiciach od 15.00 hod.
Prof. PhDr. František Šimon, CSc., vedúci Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, si pripravil profesorskú
prednášku na tému Matej Bel o cementačných vodách v Španej doline. Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a prof. RNDr. Pavol Miškovský,
DrSc. zreferujú, čo sa udialo za rok existencie projektu Košického klastra nového priemyslu (CNIC), a aké sú výhľady do budúcna, a prof.
RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. priblíži monitorovaciu fázu implementácie vnútorného systému kvality na UPJŠ v Košiciach.

tlačová správa

Autor: Zobraziť všetky články || tlačová správa || tlačová správa | Zobraziť všetky články
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Letná škola kyberkriminality: Študentské tímy sa bránia útokom, rešia incident a pripravujú žalobu  
  19. 9. 2022, 8:33, Zdroj: anymag.online , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 36 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 35 Eur 

Redakcia 19. septembra 2022

V kybernetickej bezpečnosti chýba na Slovensku desaťtisíc odborníkov vo všetkých oblastiach a na rôznych úrovniach. Letná škola
kyberkriminality je určená študentom informatiky, práva a príbuzných odborov zameraných na informačnú a kybernetickú bezpečnosť.
Piaty ročník organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a občianske združenie EISI, o. z.

Študentské tímy absolvujú počas týždňa prednášky a workshopy, kde sa prakticky oboznamujú so základnými aspektmi kybernetickej
bezpečnosti, s analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu. So skúsenými lektormi riešia bezpečnostné incidenty z
technického aj právneho pohľadu, simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality a forenznú analýzu. Záverom tímy analyzujú právne
otázky súvisiace s informačnými technológiami.

„Počas letnej školy kyberkriminality sa venujeme konkrétnemu prípadu, od útoku až po vyhodnotenie a simulovaný súdny proces,“
vysvetľuje organizátor Pavol Sokol z UPJŠ a vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov CSIRT-UPJS. V každej etape a oblasti
sprevádzajú študentov vynikajúci odborníci z praxe, vysvetľujú im súvislosti, radia im, ale zároveň nechávajú súťažiť tímy medzi sebou.

„Najväčší problém v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku vidím v tom, že nemáme učiteľov, a to na všetkých stupňoch vzdelávania.
Potrebujeme ľudí, ktorí budú nielen učiť, ale aj viesť a motivovať,“ hovorí k pálčivej téme Pavol Sokol. Koncepčným riešením podľa neho
by bolo navýšiť a udržať ľudí v rámci edukačného procesu. Tento proces však trvá niekoľko rokov.

Motivátorom pre vyššie povedomie v kybernetickej bezpečnosti môžu byť aj rôzne projekty a súťaže, keďže študenti hľadajú príležitosti a
výzvy.

Kristína Kováčová absolvovala letnú školu kyberkriminality dvakrát ako účastníčka, dnes je organizátorkou a hodnotí ju ako unikátne
podujatie tak pre študentov, ako aj pre lektorov. „Je to miesto, kde sa môžu inšpirovať ľudia navzájom, rozširovať tak bezpečnostnú
komunitu a ovplyvniť svoju budúcnosť navštívením práve tohto podujatia.“

V aktuálnom ročníku Letnej školy kyberkriminality študentské tímy predstavujú rôzne typy organizácií – zo štátnej správy alebo
samosprávy, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo internetového pripojenia. Odborná náplň je dizajnovaná tak, že jeden a ten
istý útok cieli na rôzne organizácie a každý tím odoláva útoku a rieši incident vo „svojej“ organizácii.

Na projekte Letnej škola 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. Piaty ročník sa konal 12. – 16. septembra 2022.

Autor: Redakcia || Redakcia
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S4 E1: Otvorenie akademického roka s rektorom UPJŠ, Pavlom Sovákom  
  19. 9. 2022, 9:10, Zdroj: UNIPOkeC , Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika

VITAJTE V NOVOM AKADEMICKOM ROKU! S kým iným je lepšie sa na úvod akademického roka porozprávať, ako s rektorom
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pavlom Sovákom. Dozviete sa, čo nás čaká, aké novinky sa chystajú vo vzťahu k
študentom, aké vízie má pán rektor do nového akademického roka a ako si predstavuje modernú UPJŠku.

.

.

.

Skladba Bounce Ball od interpreta Twin Musicom je zahrnutá do licencie Creative Commons Attribution
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zdroj: http://www.twinmusicom.org/song/255/bounce-ball

Interpret: http://www.twinmusicom.org

Autor: UNIPOC
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Plán obrazového spravodajstva a videoservisu na pondelok 19. septembra 2022  
  19. 9. 2022, 9:31, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

BRATISLAVA

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 (FOTO)

11.00 Cena Literárneho fondu za pôvodné literárne dielo za rok 2021

BRATISLAVA (FOTO)

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 (FOTO+VIDEO)

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

BRATISLAVA (FOTO+VIDEO)

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

BRATISLAVA (FOTO)

REGIÓNY

10.00 Podpredsedníčka vlády a ministerka V. Remišová na otvorení Regionálneho centra

NITRA (FOTO+VIDEO)

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

KOŠICE (FOTO+VIDEO)

13.30 Oficiálne otvorenie zrekonštruovaných výučbových priestorov Prírodovedeckej fakulty. Nasledovať bude spoločná prehliadka
renovovaných priestorov

KOŠICE (FOTO)

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

TRNAVA (FOTO+VIDEO)

ZAHRANIČIE

LONDÝN - Vo Westminsterskom opátstve v Londýne sa koná štátny pohreb britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela 8. septembra.
Pozostatky kráľovnej uložia do hrobu v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom hrade. Na pohrebe sa zúčastní aj slovenská prezidentka
Zuzana Čaputová

VARŠAVA - Do platnosti vstupujú dočasné obmedzenia vstupu ruských občanov na územie Poľska, Estónska, Litvy a Lotyšska

HAAG - Začiatok pojednávania Medzinárodného súdneho dvora (MSD) o žiadosti Teheránu o uvoľnenie iránskeho majetku zmrazeného
v USA

MOSKVA – Súd sa začne zaoberať žiadosťou ruského ministerstva spravodlivosti o uzavretie ruskej pobočky organizácie Židovská
agentúra pre Izrael, ktorej úlohou je podpora prisťahovalectva do Izraela

MEXIKO - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier na návšteve Mexika (do 21.9.)
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WASHINGTON - Generálny tajomník NATO začína päťdňovú návštevu Spojených štátov, v rámci ktorej sa zúčastní na zasadnutí
Valného zhromaždenia OSN a absolvuje rokovania so svetovými lídrami aj americkými predstaviteľmi (do 23. 9.)

ZAHRANIČIE ŠPORT

05.20 cestná cyklistika - MS (Wollongong/Aus.)

časovka mužov do 23 rokov na 28,8 km

tenis - turnaje ATP (San Diego/USA, Méty/Fr.)

tenis - turnaje WTA (Tokio/Jap., Soul/Kór.)

Autor: PK
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Aktualizovaný prehľad udalostí na pondelok 19. septembra  
  19. 9. 2022, 9:42, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

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

Vedúci vydania:

predpoludním: L. Bittner

popoludní: I. Matejička

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

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

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

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

Filmový festival CINEDU (19. - 30. septembra)

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

Nové Mesto nad Váhom

17. ročník festivalu [fjúžn] (19. - 25. septembra )

Organizuje Nadácia Milana Šimečku.

Bratislava

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

Text, Foto

08.45 Úvodná ukážková hodina za účasti splnomocnenca vlády Karola Kučeru

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 + účasť predsedu NR SR

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 - rekonštrukcia cesty a mostov
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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

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 V. Remišová na otvorení Regionálneho centra

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, Video, Zvuk, Foto

10.30 Otvorenie akademického roka na UPJŠ + otvorenie zrekonštruovaných priestorov

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

Video, Foto

10.30 Rokovanie predsedu NR SR B. Kollára s vinohradníkmi + tlačové vyhlásenie

10.30 h - Rokovanie

11.15 h - Tlačové vyhlásenie predsedu NR SR

Na tlačovom vyhlásení sa zúčastnia aj predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta a
poslanec NR SR Tomáš Taraba.

Pezinok, Vinohradnícky domček Celestín

Text

11.00 Cena Literárneho fondu za pôvodné literárne dielo za rok 2021
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Bratislava, Zichyho palác, Ventúrska 9

Text, Zvuk, Foto

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, Video, Zvuk, Foto

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 J. Kmeť navštívi stavbu R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa + brífing

Na podujatí sa zúčastní aj generálny riaditeľ NDS Vladimír Jack.

Miesto stretnutia: penzión Šariš park na Železničnej 1900

Prešov

Text, Zvuk

13.00 Brífing pri príležitosti otvorenia nového vysunutého pracoviska Mestskej polície Bratislava,

ktoré vzniklo na Stavbárskej ulici v objekte Pentagonu.

Bratislava, Stavbárska ulica

Text, Video, Foto

13.00 Slávnostné spomienkové stretnutie za účasti predsedu NR SR Borisa Kollára

Program: kladenie vencov, štátna hymna Slovenskej republiky, privítanie hostí (hovorca mesta Myjavy), príhovor predsedu NR SR,
hymnická pieseň.

Myjava, Pamätník Väzba rokov, SNM - Múzeum SNR

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

Foto

14.00 TK ministrov Jaroslava Naďa a Igora Matoviča - vojenský archív

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,
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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, Video, Zvuk, Foto

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

17.00 Uvedenie knihy Antona Hrnka za účasti predsedu NR SR Borisa Kollára

Bratislava, Bratislavský hrad, Západná terasa, galéria

17.00 Vernisáž projektu Banskobystrické zásahy 2022

Banská Bystrica, Jazz klub HOGO-FOGO, Námestie S. Moyzesa 7

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

Text, Foto

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

dk lt lk

Autor: LK
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Metropola východu opäť hostí inovačný a technologický veľtrh  
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Košice Zaujímavosti

Tento ročník sa venuje najmä obnoviteľným zdrojom energie.

Košice sa už po štvrtýkrát stanú mestom plným inovácií a nových technológií. Do priestoru Kulturparku sa totiž vracia SlovakiaTech
Forum Expo. Počas utorka a stredy sa v metropole východu predstaví vyše stovka spíkrov zo Slovenska i zahraničia, ktorí predstavia
vízie do budúcnosti i už reálne projekty. Zakladateľ Juraj Miškov pre Rádio Košice potvrdil, že tento ročník venujú najmä obnoviteľným
zdrojom energie a udržateľnosti:

„Základnou myšlienkou podujatia je prepájanie aktérov inovačného, znalostného trojuholníka a to je v podstate prepájanie univerzít a
súkromnej sféry s verejnou správou, so štátnou správou a samosprávami. Cieľom je vlastne zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska do
budúcnosti, pretože naozaj v tých inováciách sme na chvoste Európskej únie. Košičania si budú môcť pozrieť napríklad prvý slovenský
vodíkový superšport, budeme tu mať Rover, ktorý je určený na misiu na Marse.“

Košice sa už po štvrtýkrát stanú mestom plným inovácií a nových technológií / TASR

Medzi vystavovateľmi je tentoraz päť slovenských univerzít, aj Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach.

„Prvý deň sa venujeme téme dekarbonizácie v energetike a v mobilite. A druhý deň sa na tých hlavných pódiách venujeme téme
Aerospace tech a Health tech, teda zdravotníctvu. Určite by som spomenula amerického spíkra Bendona Habera, ktorý je vlastne
softvérový inžinier pre misiu Dragonfly, čo je program NASA. Taktiež bude v bloku Health tech alebo zdravotníctvo spíker Shafi Ahmed,
ktorý predstaví digitalizáciu zdravotníctva, vyslovene VR pri operáciách,“ uviedla programová riaditeľka SlovakiaTech Laura Horniak
Miškovová.

Vstup na SlovakiaTech je bezplatný, je potrebné sa len zadarmo registrovať. V prípade, že si chcete pozrieť iba exponáty, registrácia nie
je potrebná.

Autor: RÁDIO KOŠICE

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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Medici z košickej fakulty budú pôsobiť v prešovskej nemocnici, cieľom je skvalitniť praktickú výučbu študentov -
vZdravotníctve.sk  
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Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 152 871 GRP: 3,40 OTS: 0,03 AVE: 1642 Eur 

Prešov Ostatné Aktuálne správy z lokality Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa bude podieľať na výučbe študentov medicíny. Stane sa tak na
základe zmluvy o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach.

Vyučovací proces sa začína v aktuálnom akademickom roku 2022/2023, a to na internej, kardiologickej, chirurgickej a urologickej klinike.

Praktická výučba budúcich lekárov

Ako v súvislosti s podpisom zmluvy uviedol riaditeľ prešovskej nemocnice Ľubomír Šarník, zriadenie kliník je odpoveďou na rastúcu
potrebu praktickej výučby študentov medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ, vďaka ktorej sa môže prešovská nemocnica stať základňou pre
vedu a výskum v zdravotníctve.

„Je to spolupráca, o ktorú sme sa snažili viac ako dva roky. Je to spolupráca v tom, aby medici, ktorí dnes veľakrát nemajú priestor dostať
sa blízko k pacientovi, aby sa k nemu dostali,“ uviedol Šarník.

Ako dodal dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Daniel Pella, výhľadovo počítajú so zaškoľovaním 30 až 40 medikov v rámci jedného bloku 6.
ročníka všeobecného lekárstva.

„Na začiatku ten počet veľký nebude, bude to do 10 medikov. Ale akonáhle budeme mať prvé skúsenosti a odozvy, pevne verím, že sa
dostaneme k tým vyšším číslam a pomôže to v prvom rade preťaženosti situácie v Košiciach,“ zdôvodnil Pella.

Kvalitné výučbové základne

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

Ako pripomenul Šarník, prešovská nemocnica už spolupracuje s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, ale nie je to v
oblasti výchovy medikov.

„Skúsenosti v tejto oblasti máme. 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, čím sa významne skvalitní výchova mladých lekárov, ako aj úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dodal riaditeľ
prešovskej nemocnice.

Autor: SITA
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UPJŠ otvorila akademický rok aj vynovené priestory Prírodovedeckej fakulty

Košice 19. septembra (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v pondelok slávnostne otvorila nový akademický rok
aj zrekonštruované výučbové priestory Prírodovedeckej fakulty (PF) na Jesennej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity
Laura Hoľanová. Rekonštrukcia stála 2.585.000 eur. Pozostávala zo zateplenia objektu, zateplenia strechy a stavebných úprav
vnútorných priestorov. S prácami začali v decembri 2020. "Výsledkom približne ročnej rekonštrukcie sa docielilo, že budova spĺňa
minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť a po významnej obnove sa zatriedila do energetickej triedy A1 pre globálny
ukazovateľ – primárna energia," uviedla. V rámci rekonštrukcie zrenovovali aj jedáleň a kuchyňu. "Z hľadiska stavebno-technického
riešenia boli zrealizované výmeny nášľapných vrstiev podláh, podhľadov a dverí. Všetky interiérové priestory boli vymaľované a nanovo
omietnuté," spresnila s tým, že vymenili aj radiátory, vodovodné, kanalizačné či slaboprúdové rozvody. Okrem iného pribudol tiež
bezbariérový prístup do budovy i sociálne zariadenie pre imobilných. Hoľanová pre TASR povedala, že UPJŠ aktuálne eviduje 7000
zapísaných študentov. Súčasťou slávnostného otvorenia akademického roka 2022/2023 boli aj predstavenia nových profesorov či
docentov, ako i odovzdávanie Cien rektora. Celodenný program zakončia Diskusným fórom profesorov. UPOZORNENIE: TASR ponúka
k správe foto a videozáznam. sem pop

Autor: TASR
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UPJŠ otvorila akademický rok aj vynovené priestory Prírodovedeckej fakulty

Košice 19. septembra (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v pondelok slávnostne otvorila nový akademický rok
aj zrekonštruované výučbové priestory Prírodovedeckej fakulty (PF) na Jesennej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity
Laura Hoľanová.

Rekonštrukcia stála 2.585.000 eur. Pozostávala zo zateplenia objektu, zateplenia strechy a stavebných úprav vnútorných priestorov. S
prácami začali v decembri 2020. "Výsledkom približne ročnej rekonštrukcie sa docielilo, že budova spĺňa minimálnu požiadavku na
energetickú hospodárnosť a po významnej obnove sa zatriedila do energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ – primárna energia,"
uviedla.

V rámci rekonštrukcie zrenovovali aj jedáleň a kuchyňu. "Z hľadiska stavebno-technického riešenia boli zrealizované výmeny nášľapných
vrstiev podláh, podhľadov a dverí. Všetky interiérové priestory boli vymaľované a nanovo omietnuté," spresnila s tým, že vymenili aj
radiátory, vodovodné, kanalizačné či slaboprúdové rozvody. Okrem iného pribudol tiež bezbariérový prístup do budovy i sociálne
zariadenie pre imobilných.

Hoľanová pre TASR povedala, že UPJŠ aktuálne eviduje 7000 zapísaných študentov. Súčasťou slávnostného otvorenia akademického
roka 2022/2023 boli aj predstavenia nových profesorov či docentov, ako i odovzdávanie Cien rektora. Celodenný program zakončia
Diskusným fórom profesorov.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe foto a videozáznam.

sem pop

Autor: SEM
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UPJŠ otvorila akademický rok aj vynovené časti Prírodovedeckej fakulty

Súčasťou slávnostného otvorenia akademického roka 2022/2023 boli aj predstavenia nových profesorov či docentov, ako i odovzdávanie
Cien rektora.

Košice 19. septembra (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v pondelok slávnostne otvorila nový akademický rok
aj zrekonštruované výučbové priestory Prírodovedeckej fakulty (PF) na Jesennej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity
Laura Hoľanová.

Rekonštrukcia stála 2.585.000 eur. Pozostávala zo zateplenia objektu, zateplenia strechy a stavebných úprav vnútorných priestorov. S
prácami začali v decembri 2020. "Výsledkom približne ročnej rekonštrukcie sa docielilo, že budova spĺňa minimálnu požiadavku na
energetickú hospodárnosť a po významnej obnove sa zatriedila do energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ – primárna energia,"
uviedla.

V rámci rekonštrukcie zrenovovali aj jedáleň a kuchyňu. "Z hľadiska stavebno-technického riešenia boli zrealizované výmeny nášľapných
vrstiev podláh, podhľadov a dverí. Všetky interiérové priestory boli vymaľované a nanovo omietnuté," spresnila s tým, že vymenili aj
radiátory, vodovodné, kanalizačné či slaboprúdové rozvody. Okrem iného pribudol tiež bezbariérový prístup do budovy i sociálne
zariadenie pre imobilných.

Na snímke študenti pred Lekárskou fakultou UPJŠ počas Slávnostného otvorenia akademického roka 2022/2023 na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach 19. septembra 2022. Foto: TASR - František Iván

Hoľanová pre TASR povedala, že UPJŠ aktuálne eviduje 7000 zapísaných študentov. Súčasťou slávnostného otvorenia akademického
roka 2022/2023 boli aj predstavenia nových profesorov či docentov, ako i odovzdávanie Cien rektora. Celodenný program zakončia
Diskusným fórom profesorov.

Autor: TASR
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UPJŠ otvorila vynovené priestory na Jesennej ulici  
  19. 9. 2022, 17:33, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Sovák
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Košice Spravodajstvo

Okrem iného pomôžu zmierniť dopady energetickej krízy.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach dnes okrem otvorenia akademického roka sprístupnila aj
zrekonštruované priestory na Jesennej ulici. Stavebné práce pozostávali zo zateplenia objektu, strechy a úprav vnútorných priestorov.

„Celkovo môžeme povedať, že ide o zásah do budovy tak, že sa veľmi skvalitnili výučbové priestory pre našich študentov. Sú tu
veľkokapacitné posluchárne až po malé seminárne miestnosti. Úplne sa zmenili podmienky pre našich zamestnancov najmä z Ústavu
geografie a matematických vied,“ povedal rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Modernizácia priestorov na troch poschodiach trvala rok / RÁDIO KOŠICE

Košická univerzita zrekonštruovala jedáleň, v ktorej sa po novom bude aj variť. Sovák skonštatoval, že modernizácia priestorov na troch
poschodiach trvala rok a ďalších šesť mesiacov zabralo zariaďovanie interiéru:

„Celkové náklady na túto investíciu boli 2,8 milióna eur. Ide o zloženú investíciu s tým, že my sme na to využili jednak európske zdroje z
ministerstva životného prostredia, taktiež sme investovali z vlastných zdrojov a taktiež prispelo istou sumou aj ministerstvo školstva.“

V rámci budovy pribudlo okrem bezbariérového prístupu aj sociálne zariadenie pre imobilných. Priestory zároveň pomôžu zmierniť
dopady energetickej krízy.

Autor: RÁDIO KOŠICE

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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Vysokoškoláci začínajú v neistote  
  19. 9. 2022, 19:25, Relácia: Televízne noviny, Stanica: Markíza, Vydavateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Rektorát

UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Sovák
Dosah: 337 500 GRP: 7,50 OTS: 0,08 AVE: 67593 Eur 

Daniel Očenáš, moderátor:

Vysokoškoláci sa vracajú do lavíc, po dvoch rokoch pandémie dúfali, že konečne začnú normálny akademický rok.

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka:

Namiesto toho sú opäť v neistote, na prednáškach budú možno sedieť v kabátoch alebo sa pre nevykúrené posluchárne budú znova učiť
z domu.

Daniel Očenáš, moderátor:

Univerzity varujú, že im hrozí kolaps.

Andrea Šprochová, redaktorka:

Slávnostný začiatok vysokoškolských povinností, študenti sa postupne vracajú do lavíc, na Univerzite Komenského začína vyše 6 100
prváčok a prvákov, najštudovanejšími programami sú všeobecné lekárstvo, právo a farmácia.

Matúš Dudáš, prvák na Filozofickej fakulte UK:

Posledné roky ako online vyučovanie bolo dosť o ničom a takže sa teším na všetky tie učivá.

Andrea Šprochová, redaktorka:

Matúš začína na žurnalistike, chce byť novinárom tak ako Veronika, Matej z Bratislavy je tiež prvák, budúci učiteľ angličtiny a dejepisu.

Matej Petrus, prvák na Pedagogickej fakulte UK:

Chcem byť na gymnáziu vlastne kde som študoval, tak tam učiť.

Andrea Šprochová, redaktorka:

Generácia, ktorá má za sebou dva roky pandémie a učenie z domu, to si už zopakovať nechcú, v neistote sú ale všetky vysoké školy a
stále hrozí online vyučovanie či zatváranie univerzít. Vláda doteraz neukázala plán ako im pomôže s faktúrami za energie.

Veronika Čechová, prváčka na Filozofickej fakulte UK:

Je to také trošku hrôzostrašné, že aké by to mohlo tento rok byť, že dúfam, že sa to nejako vyrieši.

Matúš Dudáš, prvák na Filozofickej fakulte UK:

Som si konečne myslel, že toto pominulo a budeme konečne chodiť do školy každý deň, ale bohužiaľ sa tak asi nemusí stať.

Andrea Šprochová, redaktorka:

Namiesto toho, aby sa venovali štúdiu a vede myslia na to kde a ako sa budú učiť, školy zase riešia deravé rozpočty, Univerzite
Komenského chýba 5,5 milióna eur.

Andrea Šprochová, redaktorka:

Rodičia vám kúpili hrubú zimnú vetrovku.

Matej Petrus, prvák na Pedagogickej fakulte UK:

Nekúpili, ale nejak to budem musieť nejakým kabátom vyriešiť.

Nina, tretiačka na Filozofickej fakulte UK:

Ja som teda zvedavá na to, že či naozaj sa teda bude protestovať a že či sa univerzity zavrú, ale ak sa tým má dosiahnuť nejaká zmena,
tak si myslím, že to bude dobré pre nás.
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Kristína Oravcová, redaktorka:

V Košiciach začala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika akademický rok slávnostne. No s obavami. Budúci zdravotníci ani nechcú pomyslieť,
že by riadne nedokončili už ani zimný semester.

Dagmar, študentka Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach:

By mi bolo ľúto kebyže som nemala tú prax, že by som nebola s pacientami, že ten kontakt.

Kristína Oravcová, redaktorka:

Bronislava si v nižších ročníkoch zatvorenú školu zažila, na ochorenia pacientov sa pozerala cez svoj monitor, čo teraz hrozí jej mladším
kolegom.

Bronislava, študentka Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach:

Určite najlepšie je to pri pacientoch a reálne vidieť to ochorenia, učiť sa to priamo ako cez obrazovku.

Ján, študent Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach:

Najhoršia je tá neistota, nevieme dokedy sme v škole a čo sa bude diať ďalej.

Pavol Sovák, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach:

Nikto nezatvára vysoké školy, my sme dali jasný signál.

Kristína Oravcová, redaktorka:

Podľa rektora je 17. november keď hrozí jednotné zatvorenie univerzít nielen symbolom, ale aj akýmsi dátumom dôstojnosti akademickej
pôdy.

Pavol Sovák, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach:

Momentálne sa bavíme o nedôstojnom postavení a krízovom menežmente vedení univerzít, ktoré robia maximum pre to, aby tá
univerzita išla v plnom tempe, ale sme naozaj absolútne v hraničnej situácii.

vysokoškolák:

Radšej by som sedel v bunde v škole ako doma v tričku.

Kristína Oravcová, redaktorka:

A aj keď univerzita postupne zatepľuje fakulty a vynovuje vykurovanie, náklady na súčasnú prevádzku to úplne nerieši, to, čo ušetria,
minú inde.

Pavol Sovák, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach:

Tak sa dostávame do absolútne zúfalej situácie, keď my saturujeme finančné zdroje z iných schém.

Kristína Oravcová, redaktorka:

Andrea Šprochová a Kristína Oravcová, Televízia Markíza
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PREŠOV 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 Fakultná nemocnica s
poliklinikou 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 osemnásť 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.

Autor: (TASR)
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