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Košice: MsZ odobrilo návrhy na cenu mesta  
  18. 3. 2022, 12:51, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Košice 18. marca (TASR) – Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom piatkovom rokovaní schválilo zoznam laureátov na udelenie
Ceny mesta Košice v roku 2022. Pracovná komisia posudzovala 20 návrhov na ocenenie jednotlivcov a desať na ocenenie kolektívov.

Ocenenie dostane Ladislav Göőz, pôsobiaci v rámci miestnej samosprávy, a to za dlhoročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj
mesta a komunity. Okrem iného je tiež iniciátorom rôznych spomienkových slávností a podujatí.

Cenu dostane aj IT špecialista, občiansky aktivista, disident a kresťansky angažovaný laik Pavol Hric, ktorý založil aj Múzeum obetí
komunizmu v Košiciach.

Poslanci odobrili, aby bola cena mesta in memoriam udelená otorinolaryngológovi a bývalému generálnemu riaditeľovi Leteckej vojenskej
nemocnice Milanovi Husťákovi.

Za celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti ocenia in memoriam aj výtvarníka a karikaturistu Jozefa Jurka.

Ďalším laureátom je dokumentarista, filmový režisér, scenárista a producent Peter Kerekes. Cenu by mal dostať za vynikajúce tvorivé
výkony a významné výsledky v oblasti filmového umenia a reprezentáciu Košíc v oblasti kultúry na Slovensku i v zahraničí.

Ocenenie dostane tiež spoluzakladateľ Futbalového klubu Vyšné Opátske Ľudovít Matyas mladší, a to za zásluhy o rozvoj futbalu a
podporu športu v meste Košice.

Pri príležitosti životného jubilea udelia cenu za významné vedecké a pedagogické výsledky v oblasti preventívnej kardiológie a za rozvoj
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Danielovi Pellovi, ktorý je zároveň aj dekanom tejto fakulty.

Ocenený bude i herec a člen činohry v Štátnom divadle Košice Ľubomír Záhon, ktorého pri príležitosti životného jubilea ocenia za
významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v meste Košice.

Čo sa týka kolektívov, za intenzívnu vysokošpecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách ocenia Kliniku pediatrickej
anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice.

Kolektív Univerzitnej veterinárnej nemocnice dostane cenu za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdravia a
významný prínos k zvládnutiu náročných podmienok počas pandémie ochorenia COVID-19.

Vedecký tím Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pod vedením Tomáša Brestoviča ocenia za implementáciu vodíkových
technológií v oblasti energetiky a automobilového priemyslu.

Cenu mesta Košice môže udeliť MsZ za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej,
kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Poslanci ju udeľujú každý rok, a to najviac desiatim
jednotlivcom a trom kolektívom. Cenu mesta in memoriam udeľujú najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti. Návrhy na uvedené
ocenenie mohla verejnosť predkladať do 17. januára.

sem mac

Autor: SEM
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Aktualizovaný týždenný prehľad udalostí v SR na 12. týždeň  
  18. 3. 2022, 16:24, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

21. marca - pondelok

Konvergencie - medzinárodný festival komornej hudby

(21. - 27. marca)

Bratislava

21. marca - pondelok

08.30 Otvorenie novej multimediálnej učebne

Oficiálne otvorenie modernej učebne s technickým vybavením pre žiakov, ktorí by sa chceli venovať rozhlasu, rozhlasovej tvorbe či
tvorbe podcastov.

Liptovský Mikuláš, ZŠ Miloša Janošku, Československej brigády 4

21. marca - pondelok

10.00 TK divadla Thália Színház - premiéra

Téma: Premiéra one man show Otec – Matka - Chlast

Košice, divadlo, Mojmírova 1

21. marca - pondelok

10.00 Diskusia Vizionári - Vojna na Ukrajine a utečenecká kríza

Hosťami budú riaditeľka organizácie Človek v ohrození Andrea Najvirtová, výkonná riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová,
primátor Košíc Jaroslav Polaček a ďalší.

Bratislava, Aurelium, Bojnická 3

21. marca - pondelok

10.00 Rokovania predstaviteľov ANS so zdravotnými poisťovňami

Téma: Kompenzácia mzdového navýšenia a nárast prevádzkových nákladov v roku 2022.

10.00 h - Dôvera ZP

12.00 h - Union ZP

14.00 h - VšZP

Bratislava

21. marca - pondelok

10.30 Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan založí Les porozumenia

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan pozval pri príležitosti Medzinárodného dňa lesa (21. marca) poslancov
Národnej rady SR a kolegov z vlády SR na stretnutie do prírody, aby spoločne založili „Les porozumenia".

V prípade záujmu poskytnú hostia prítomným zástupcom médií individuálne rozhovory. Súčasťou podujatia bude fototermín.

kataster obce Čifáre, okres Nitra (mapa: https://bit.ly/3ikhLZn)

21. marca - pondelok

11.00 Brífing BBSK - práca pre ukrajinských zdravotníkov
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Témy: Dajme prácu ukrajinským zdravotníkom a lekárnikom aj v regiónoch. Pomôžte pomáhať – výzva dobrovoľníkom.

Banská Bystrica, Gymnázium A. Sládkoviča, telocvičňa

21. marca - pondelok

13.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčín, TSK, m. č. 264, kongresová sála, K dolnej stanici 7282/20A

21. marca - pondelok

13.00 Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Vypočutie kandidáta na funkciu prezidenta PZ.

Bratislava, NR SR, prízemie, kinosála, Námestie A. Dubčeka 1

Text

21. marca - pondelok

14.30 TK Metropolitného inštitútu Bratislavy - štúdia k BDP

Téma: Urbanisticko-krajinárska štúdia k Bratislavskému dunajskému Parku a návrhy rozvoja a ochrany dunajskej prírody v hlavnom
meste.

Bratislava, Metropolitný Inštitút Bratislavy, Ventúrska 22

21. marca - pondelok

15.00 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 147a, Námestie A. Dubčeka 1

21. marca - pondelok

15.10 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 147a, Námestie A. Dubčeka 1

21. marca - pondelok

15.30 Brífing zástupkyne generálneho riaditeľa IOM Ugochi Danielsovej

Brífing zástupkyne generálneho riaditeľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre operácie Ugochi Danielsovej. Počas
oficiálnej návštevy (18. - 21. marec) navštívi hraničné priechody v Ubli a vo Vyšnom Nemeckom a veľkokapacitné centrá pre ľudí
utekajúcich z Ukrajiny. Na slovensko-ukrajinskej hranici sa stretne sa s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy a mimovládnych
organizácií.

Bratislava, hotel Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3

21. marca - pondelok

17.00 Diskusia o podmienkach súťaže na návrhy krajskej knižnice

Verejná diskusia o podmienkam a zadaní súťaže návrhov Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove – Interiér v rekonštruovanej
knižnici

Prešov, Slovenská 18

21. marca - pondelok

18.00 Filmový festival Expedičná kamera 2022

Košice, UPJŠ, Aula Kostlivého, Dr. Kostlivého 1
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21. marca - pondelok

19.00 Diskusia iniciatívy Zastavme ich bratia!

Iniciatíva, ktorá od vypuknutia vojny na Ukrajine organizuje diskusie po celom Slovensku.

Diskutovať budú: prezidentka SR Zuzana Čaputová, publicista Martin Milan Šimečka, vikár provinciála Saleziánov Peter Jacko.

Bratislava, SND, Sála Činohry

21. marca - pondelok

20.00 Premiéra filmu Okupace a odovzdávanie cien Súťaže krátkych filmov

Slovenská premiéra filmu Michal Nohejl: Okupace spojená s odovzdávaním cien Súťaže krátkych filmov

a Bratislava Industry Days. Podujatie je súčasťou MFF Febiofest Bratislava 2022.

Bratislava, kino Lumiére

22. marca - utorok

Verejné vypočutie uchádzačov o rozhlasové frekvencie

22. marca - utorok

09.00 60. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

22. marca - utorok

09.00 TK Úradu na ochranu oznamovateľov

Témy: Výsledky prieskumu realizovaného agentúrou Focus, manuál určený pre štátnu správu, štatistiky za prvý polrok činnosti ÚOO a
iné.

Bratislava, Soupa Bistro, Račianska 22/A

22. marca - utorok

09.30 Prezentácia spoločností ZTS VV a EAQ

Spoločnosti ZTS Výskum a Vývoj, a. s. a Energo-Aqua a. s. priblížia aktuálne spúšťané projekty:

- ZTS VV: Regenerácia použitých batérií z elektromobilov

- EAQ: Úložiská energie z batérií druhej životnosti.

Bratislava, hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

22. marca - utorok

10.00 TK združenia Máriina doba - Výročie Sviečkovej manifestácie

Téma: Výročie Sviečkovej manifestácie – Bratislavského veľkého piatku zo dňa 25. marca 1988

Bratislava, Dom novinárov, Župné námestie 7

22. marca - utorok

10.00 TK Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košíc

Téma: Projekt cezhraničnej spolupráce „Život medzi riekami Hornád a Bodrog - HOBO”

Ždaňa, Kultúrny dom

https://monitora.sk/
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22. marca - utorok

12.15 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva

Bratislava, Ubytovacie zariadenie NR SR, rokovacia miestnosť č. 71, Námestie A. Dubčeka 1

22. marca - utorok

17.30 Prednáška profesora ekonómie Bryana Caplana

Téma: Prečo chceme viac tituly než vedomosti?

Registrácia na https://tinyurl.com/ycxvtrj3

Bratislava, hotel Crowne Plaza

22. marca - utorok

17.30 Online diskusia MMB - dezinformačné kampane a manipulácia s faktami

Téma: Vojna na Ukrajine. Argumentácia, ktorá zneužíva históriu.

Organizuje Múzeum mesta Bratislavy naživo cez Facebook profil.

22. marca - utorok

18.00 Diskusia s Ivanom Miklošom "Nielen o Ukrajine"

https://www.facebook.com/events/377822294119118?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

22. marca - utorok

19.00 Slávnostná premiéra muzikálu Voda (a krv) nad vodou

v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka. Na premiére sa zúčastnia aj členovia skupiny Elán, ktorých hity sú kostrou muzikálu. V hlavných
úlohách sa na premiére predstavia Patrik Vyskočil, Ján Slezák a Natália Kóšová.

Bratislava, divadlo Nová scéna

23. marca - streda

Konferencia Dobrovoľníctvo ako vzdelávacia príležitosť

- service learning v práci s mládežou a v školách

(23. - 24. marca)

Banská Bystrica

23. marca - streda

09.00 60. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

23. marca - streda

10.00 Online konferencia Budúcnosť hybridných eventov

Registrácia na https://bit.ly/3MGTv1w.

Organizuje Bratislava Tourist Board

23. marca - streda

10.00 Odovzdanie budovy školy s vyučovacím jazykom maďarským

https://monitora.sk/
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Moldava nad Bodvou, Cirkevná spojená škola bl. Sáry Salkaházi, Československej armády 39,

23. marca - streda

12.20 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS - výjazdové rokovanie výboru

Bratislava, SIS

23. marca - streda

12.30 TK Slovenského národného divadla - premiéra Špina

Téma: Premiéra hry Béla Pintér: Špina. Generálka bude o 10.00 h.

Bratislava, SND, Pribinova 17

23. marca - streda

15.00 Podujatie O pralesoch a ľuďoch

Prezentácia ekológa Pavla Poláka a fotografa Jozefa Pajerského.

Banská Štiavnica, Kammerhof, Kammerhofská 2, Sála komorských grófov

23. marca - streda

16.30 Pietna spomienka Susedia, na ktorých sme nezabudli

Pietnu spomienku pri príležitosti 80. výročia prvého transportu židovských dievčat a žien do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau z
popradskej železničnej stanice.

Poprad, Podtatranské múzeum, Vajanského 4

23. marca - streda

17.00 Diskusia Zelená vízia pre Slovensko IV.

Energetická bezpečnosť Slovenska v kontexte vojnového konfliktu v susednom štáte.

Bratislava, Hub Hub, C, Mlynské nivy 16

24. marca - štvrtok

09.00 Konferencia Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu.

Organizuje Centrum pre výskum etnicity a kultúry.

Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/1NVYBpQdVGpX2lfB9ojP4ElIO7pNFWUiO3XppSWYCg60/edit

Bratislava, hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2

24. marca - štvrtok

09.00 60. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

24. marca - štvrtok

09.45 Podujatia pri príležitosti 80. výročia odchodu 1. transportu Židov zo Slovenska

09.45 h - prednáška Ženy z prvého transportu

Poprad, gymnázium, Kukučínova ulica

10.00 h - otvorenie výstavy Zneužívanie holokaustu

https://monitora.sk/
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Poprad, Tatranská galéria, Hviezdoslavova 12

19.00 h - Premietanie filmu 999: Dievčatá z prvého transportu do Auschwitz

Poprad, kino Tatra

24. marca - štvrtok

13.30 TK Slovenského národného divadla - premiéra Salemské bosorky

Téma: Premiéra Arthur Miller: Salemské bosorky. Generálka bude o 10.00 h.

Bratislava, SND, Pribinova 17

24. marca - štvrtok

14.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

Piešťany, mestská knižnica, zasadacia miestnosť

24. marca - štvrtok

14.00 Podujatie pri príležitosti 10. výročia založenia OOCR Región Horehronie

Oslavy pri príležitosti 10. výročia založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie

Brezno, Židovská synagóga

25. marca - piatok

09.00 60. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

25. marca - piatok

10.30 Pietna spomienka pri príležitosti 80. výročia prvého transportu Židov zo Slovenska

Poprad, železničná stanica Poprad - Tatry

25. marca - piatok

13.00 Vernisáž Morituri te salutant

Pri príležitosti 80. výročia prvého transportu tisícky židovských žien a dievčat zo zemplínskošarišskej župy. Výstava potrvá do 2. októbra.

Trebišov, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína

25. marca - piatok

18.00 Spomienkový program OZ Máriina doba - Sviečkovej manifestácie

Výzva dedičov Sviečkovej manifestácie ku všetkým spoluobčanom, podporená 3174 signatármi z 356 miest a obcí Slovenska.

Bratislava, Župné námestie

26. marca - sobota

10.00 KnihFest 2022

Bratislava, Stredisko kultúry, Vajnorská 21

27. marca - nedeľa

Akcie nie sú hlásené.
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Zo Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne plánujú vystúpiť Česko aj Poľsko. Slovensko zatiaľ svoje členstvo pozastavilo –
neposielame tam nových vedcov, jedenásti na dlhodobom pobyte tam nateraz ešte sú.

O vede, podobne ako o športe, sa často hovorí, že ju netreba miešať s politikou.

Najmä medzinárodné vedecké spolupráce si zvyknú dávať veľký pozor na to, aby zostali apolitické – aj vďaka tomu posúvajú v čase
mieru výskum vesmíru, jadra či medicíny.

Vojenská agresia Ruska proti Ukrajine však tento stav zmenila a čoraz viac krajín a organizácií prerušuje spojenia s ruskou vedou.

Pocítil to aj Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne (SÚJV), niekedy prezývaný aj CERN východu.

Postoj slovenských univerzít a SAV

S inštitúciou momentálne spolupracujú dva ústavy Slovenskej akadémie vied a štyri slovenské univerzity. Všetky[lock] inštitúcie oficiálne
podporili Ukrajinu a väčšina z nich oznámila prerušenie spolupráce na ruských výskumných projektoch.

„Univerzita Komenského v Bratislave pozastavuje spoluprácu s ruskými partnerskými inštitúciami. Príkladom je spolupráca so Spojeným
ústavom jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne, kam nebudeme vysielať ani prijímať žiadnych zamestnancov a študentov,“ uviedol ešte
začiatkom marca rektor UK Marek Števček.

Vyhlásenie v podobnom duchu publikovali aj Slovenská akadémia vied , Slovenská technická univerzita v Bratislave či Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach .

Začiatkom marca pozastavilo aktuálne dohody s ruskými vedeckými ústavmi a univerzitami aj ministerstvo školstva.

Bývalá protiváha CERN-u

Spojený ústav jadrových výskumov sídli v Dubne neďaleko Moskvy. Samotné mesto je jedným z vedeckých a technologických centier
Ruska.

Okrem medzinárodného ústavu tam sídli aj stredisko pre komunikáciu s družicami, univerzita či letecká spoločnosť MKB Raduga, ktorá
sa špecializuje na vývoj raketových systémov.

Znak Dubny. Zdroj – Wikipedia/public domain

Pôvodne mal byť ústav východnou protiváhou CERN-u vo výskume jadra, no inštitúcie nakoniec spolupracovali už počas studenej vojny.

Medzi jeho zakladajúce členské štáty patrilo v roku 1956 aj bývalé Československo.

„V roku 2014 sa CERN a SÚJV dohodli aj na vzájomnom udelení štatútu pozorovateľa,“ hovorí Fedor Šimkovic, fyzik a splnomocnenec
vlády SR v SÚJV.

Oproti CERN-u je ústav v Dubne pre laikov relatívne neznámou inštitúciou. Jej sedem laboratórií však patrí k svetovo najvýznamnejším
centrám jadrového výskumu.

Ako to zmení ruská vojenská agresia?

Šimkovic vysvetľuje, že CERN svoju pozíciu k SÚJV, ktorý je medzinárodnou inštitúciou, ešte formuje.

S ruskými ústavmi a vedcami pozastavil spoluprácu na nových a pripravovaných projektoch minulý týždeň.

Členom je aj Ukrajina

Momentálne tvorí Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne 19 členských a päť asociovaných štátov.

Okrem nás patria do zoznamu krajiny Európskej únie ako Česko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko, ale aj krajiny nedemokratických
režimov ako Kuba či Severná Kórea. Tá má však dlhodobo suspendované členstvo.

Šimkovic vysvetľuje, že členom je aj Ukrajina, ktorú Rusko vojensky napadlo, no od anexie Krymu neplatí organizácii členské poplatky.
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„Členská krajina, ktorá dva roky nezaplatí členské poplatky, zostáva členom, no stráca hlasovacie práva. To je aj prípad Ukrajiny,“ hovorí
splnomocnenec.

Ročný členský príspevok v Spojenom ústave jadrových výskumov je pre Slovensko približne tri milióny eur. Tento rok sme už organizácii
zaplatili.

Pre porovnanie, za ročné členstvo v CERN-e platíme 5,5 milióna eur, Európskej vesmírnej agentúre 1,4 milióna eur a účasť na
Európskom röntgenovom elektrónovom laserovom zariadení stojí 1,8 milióna eur.

Slováci v Dubne

Členské poplatky putujú okrem iného na vedecké či vzdelávacie pobyty vedcov, ktorých Slovensko do Dubny vyšle, a na ich prístup k
infraštruktúre laboratórií . Výrobcovia z členských krajín sa zase môžu uchádzať o tendre ústavu.

Mendelejevova tabuľka prvkov umiestnená na bočnej strane bazénu Archimed v Dubne. Zdroj – archív F. Š.

„Na trojmesačné pobyty sa prihlásilo tento rok 27 vedeckých pracovníkov z celého Slovenska, mnohí ďalší sa hlásili na krátkodobé
pobyty. Ich vyslanie je toho času pozastavené,“ hovorí Šimkovic, ktorý je splnomocnencom od roku 2021.

Vedec dodáva, že v inštitúcii je momentálne na dlhodobé pobyty stále vyslaných jedenásť slovenských vedcov, ktorí sú tam aj s
rodinnými príslušníkmi.

Ich možné stiahnutie späť na Slovensko rieši ministerstvo školstva a vláda.

„Slovenská republika analyzuje realizovateľnosť viacerých alternatív a ich možné dôsledky. Rozhodnutie sa očakáva čo najskôr a bude v
súlade s jednotným postojom krajín európskeho spoločenstva,“ vysvetľuje splnomocnenec.

Česi plánujú spoluprácu ukončiť

Spoluprácu so SÚJV už pozastavili aj viaceré európske vedecké inštitúcie, napríklad Európske konzorcium pre fyziku astročastíc
(APPEC) a Európsky výbor pre spoluprácu v oblasti jadrovej fyziky (NuPECC).

Vo svojom vyhlásení okrem odsúdenia agresie Ruskej federácie proti Ukrajine poukazujú aj na neakceptovateľnosť vyhrážok použitia
jadrových zbraní v konflikte.

České ministerstvo školstva reagovalo po ruskom útoku na atómovú elektráreň v Záporoží ešte ráznejšie. Krajina plánuje spoluprácu so
SÚJV ukončiť .

„S ohľadom na súčasnú situáciu, keď majoritný shareholder ( akcionár, pozn. red. ) SÚJV rozpútal a naďalej eskaluje vojenský konflikt
proti Ukrajine, nie je pre ČR v SÚJV už naďalej miesto. Nie je možné naďalej spolupracovať na výskume v oblasti jadrových technológií
so štátom, ktorý vojensky ohrozil mierové využitie jadrovej energie,“ uviedol Petr Gazdík, český minister školstva, mládeže a telovýchovy.

Predseda Výboru pre spoluprácu medzi ČR a Spojeným ústavom jadrového výskumu Jan Dobeš pre Český rozhlas minulý týždeň
vysvetlil, že „v praxi sa podnikajú kroky na pozastavenie českých aktivít, ako aj poplatkov“.

V Spojenom ústave jadrového výskumu v tom čase pracovalo 25 odborníkov z Českej republiky. „Všetci boli požiadaní, aby odišli,“
doplnil Dobeš.

Spoluprácu s Dubnou plánuje ukončiť aj Poľsko.

Samotný ústav v Dubne zatiaľ na vojnu reagoval len krátkym vyhlásením. V ňom vyjadril znepokojenie nad „tragickou situáciou týchto
dní“ a vyjadril súcit s obeťami konfliktu.

Zároveň uviedol , že „riaditeľstvo garantuje všetkým zamestnancom ústavu bezpečnosť a pracovné podmienky zodpovedajúce štatútu
medzinárodnej medzivládnej organizácie“.

Šimkovic hovorí, že v týchto dňoch prebieha mimoriadne zasadnutie vládnych splnomocnencov ústavu.

Zariadenie IBR-2, impulzný jadrový reaktor produkujúci intenzívne zväzky neutrónov. Zdroj – archív F. Š.

Rozšírenie periodickej tabuľky

Jadrový výskum v krajine, ktorá začala vojnu, znie znepokojivo, no Šimkovic tvrdí, že výskum v Dubne je kontrolovaný členskými
krajinami a výhradne mierový.
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„Zaručuje to medzinárodný status ústavu, spôsob výberu vedeckých cieľov a prítomnosť vyslaných vedeckých a administratívnych
pracovníkov z členských štátov v ústave,“ vysvetľuje vedec, ktorý robí výskum na neutrínovom detektore v jazere Bajkal.

O tom, že by to bolo inak, sa zatiaľ v akademickom svete neobjavili žiadne podozrenia.

Výskum dvoch najväčších laboratórií na výskum jadra je momentálne nastavený tak, aby sa navzájom dopĺňali.

Zatiaľ čo CERN sa špecializuje na hľadanie fyziky za jej štandardným modelom, Dubna rieši najmä fyziku neutrín, neutrónov a hľadá
nové atómové prvky. Tomu sú prispôsobené aj tamojšie laboratóriá a urýchľovače.

„Tieto urýchľovače objavili za ostatné polstoročie deväť nových prvkov v periodickej tabuľke vrátane piatich najťažších známych prvkov
až po číslo 118,“ píše v reportáži z Dubny z roku 2019 časopis Science.

Laboratórium vtedy postavilo zariadenie v hodnote 60 miliónov dolárov s názvom Superheavy Element Factory (SHEF). Odvtedy hľadá
prvky s protónovými číslami 119 a 120.

Mapa Spojeného ústavu jadrových výskumov v&nbsp;Dubne. Zdroj &#8211; NikitaSidorov/Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Autor: Zuzana Vitková
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Za celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti ocenia in memoriam aj výtvarníka a karikaturistu Jozefa Jurka.

Košice 18. marca (TASR) – Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom piatkovom rokovaní schválilo zoznam laureátov na udelenie
Ceny mesta Košice v roku 2022. Pracovná komisia posudzovala 20 návrhov na ocenenie jednotlivcov a desať na ocenenie kolektívov.

Ocenenie dostane Ladislav Göőz, pôsobiaci v rámci miestnej samosprávy, a to za dlhoročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj
mesta a komunity. Okrem iného je tiež iniciátorom rôznych spomienkových slávností a podujatí.

Cenu dostane aj IT špecialista, občiansky aktivista, disident a kresťansky angažovaný laik Pavol Hric, ktorý založil aj Múzeum obetí
komunizmu v Košiciach.

Poslanci odobrili, aby bola cena mesta in memoriam udelená otorinolaryngológovi a bývalému generálnemu riaditeľovi Leteckej vojenskej
nemocnice Milanovi Husťákovi.

Za celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti ocenia in memoriam aj výtvarníka a karikaturistu Jozefa Jurka.

Ďalším laureátom je dokumentarista, filmový režisér, scenárista a producent Peter Kerekes. Cenu by mal dostať za vynikajúce tvorivé
výkony a významné výsledky v oblasti filmového umenia a reprezentáciu Košíc v oblasti kultúry na Slovensku i v zahraničí.

Ocenenie dostane tiež spoluzakladateľ Futbalového klubu Vyšné Opátske Ľudovít Matyas mladší, a to za zásluhy o rozvoj futbalu a
podporu športu v meste Košice.

Pri príležitosti životného jubilea udelia cenu za významné vedecké a pedagogické výsledky v oblasti preventívnej kardiológie a za rozvoj
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Danielovi Pellovi, ktorý je zároveň aj dekanom tejto fakulty.

Ocenený bude i herec a člen činohry v Štátnom divadle Košice Ľubomír Záhon, ktorého pri príležitosti životného jubilea ocenia za
významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v meste Košice.

Čo sa týka kolektívov, za intenzívnu vysokošpecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách ocenia Kliniku pediatrickej
anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice.

Kolektív Univerzitnej veterinárnej nemocnice dostane cenu za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdravia a
významný prínos k zvládnutiu náročných podmienok počas pandémie ochorenia COVID-19.

Vedecký tím Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pod vedením Tomáša Brestoviča ocenia za implementáciu vodíkových
technológií v oblasti energetiky a automobilového priemyslu.

Cenu mesta Košice môže udeliť MsZ za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej,
kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Poslanci ju udeľujú každý rok, a to najviac desiatim
jednotlivcom a trom kolektívom. Cenu mesta in memoriam udeľujú najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti. Návrhy na uvedené
ocenenie mohla verejnosť predkladať do 17. januára.

Autor: TASR
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Poslanci schválili výber laureátov.

KOŠICE. Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom piatkovom rokovaní schválilo zoznam laureátov na udelenie Ceny mesta
Košice v roku 2022.

Pracovná komisia posudzovala 20 návrhov na ocenenie jednotlivcov a 10 na ocenenie kolektívov.

Koho ocenia?

Ocenenie dostane Ladislav Göőz, pôsobiaci v rámci miestnej samosprávy, a to za dlhoročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj
mesta a komunity. Okrem iného je tiež iniciátorom rôznych spomienkových slávností a podujatí.

Cenu dostane aj IT špecialista, občiansky aktivista, disident a kresťansky angažovaný laik Pavol Hric, ktorý založil aj Múzeum obetí
komunizmu v Košiciach.

Poslanci odobrili, aby bola cena mesta in memoriam udelená otorinolaryngológovi a bývalému generálnemu riaditeľovi Leteckej vojenskej
nemocnice Milanovi Husťákovi.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokZomrel uznávaný košický otorinolaryngológ Milan Husťák Čítajte

Za celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti ocenia in memoriam aj výtvarníka a karikaturistu Jozefa Jurka.

Ďalším laureátom je dokumentarista, filmový režisér, scenárista a producent Peter Kerekes.

Cenu si zaslúži za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti filmového umenia a reprezentáciu Košíc v oblasti kultúry na
Slovensku i v zahraničí.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokKerekes zabojuje o Oscara. Kvôli Cenzorke strávil roky v ukrajinskom väzení Čítajte

Ocenenie dostane tiež spoluzakladateľ Futbalového klubu Vyšné Opátske Ľudovít Matyas mladší, a to za zásluhy o rozvoj futbalu a
podporu športu v meste Košice.

Pri príležitosti životného jubilea udelia cenu za významné vedecké a pedagogické výsledky v oblasti preventívnej kardiológie a za rozvoj
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Danielovi Pellovi, ktorý je zároveň aj dekanom tejto fakulty.

Ocenený bude i herec a člen činohry v Štátnom divadle Košice Ľubomír Záhon, ktorého pri príležitosti životného jubilea ocenia za
významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v meste Košice.

Kolektívy

Čo sa týka kolektívov, za intenzívnu vysokošpecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách ocenia Kliniku pediatrickej
anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice.

Kolektív Univerzitnej veterinárnej nemocnice dostane cenu za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdravia a
významný prínos k zvládnutiu náročných podmienok počas pandémie ochorenia covid-19.

Vedecký tím Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pod vedením Tomáša Brestoviča ocenia za implementáciu vodíkových
technológií v oblasti energetiky a automobilového priemyslu.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokKoľko stojí slovenské vodíkové auto? Nechcem vystrašiť ľudí, vraví autor Čítajte Podmienky

Cenu mesta Košice môže udeliť MsZ za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej,
kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

Poslanci ju udeľujú každý rok, a to najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom.

Cenu mesta in memoriam udeľujú najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti.

Návrhy na uvedené ocenenie mohla verejnosť predkladať do 17. januára.
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Košice 18. marca (TASR) – Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom piatkovom rokovaní schválilo zoznam laureátov na udelenie
Ceny mesta Košice v roku 2022. Pracovná komisia posudzovala 20 návrhov na ocenenie jednotlivcov a desať na ocenenie kolektívov.
Ocenenie dostane Ladislav Göőz, pôsobiaci v rámci miestnej samosprávy, a to za dlhoročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj
mesta a komunity. Okrem iného je tiež iniciátorom rôznych spomienkových slávností a podujatí. Cenu dostane aj IT špecialista,
občiansky aktivista, disident a kresťansky angažovaný laik Pavol Hric, ktorý založil aj Múzeum obetí komunizmu v Košiciach. Poslanci
odobrili, aby bola cena mesta in memoriam udelená otorinolaryngológovi a bývalému generálnemu riaditeľovi Leteckej vojenskej
nemocnice Milanovi Husťákovi. Za celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti ocenia in memoriam aj výtvarníka a
karikaturistu Jozefa Jurka. Ďalším laureátom je dokumentarista, filmový režisér, scenárista a producent Peter Kerekes. Cenu by mal
dostať za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti filmového umenia a reprezentáciu Košíc v oblasti kultúry na
Slovensku i v zahraničí. Ocenenie dostane tiež spoluzakladateľ Futbalového klubu Vyšné Opátske Ľudovít Matyas mladší, a to za
zásluhy o rozvoj futbalu a podporu športu v meste Košice. Pri príležitosti životného jubilea udelia cenu za významné vedecké a
pedagogické výsledky v oblasti preventívnej kardiológie a za rozvoj Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Danielovi Pellovi, ktorý je zároveň aj dekanom tejto fakulty. Ocenený bude i herec a člen činohry v Štátnom divadle Košice Ľubomír
Záhon, ktorého pri príležitosti životného jubilea ocenia za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického
umenia v meste Košice. Čo sa týka kolektívov, za intenzívnu vysokošpecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách ocenia
Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice. Kolektív Univerzitnej veterinárnej
nemocnice dostane cenu za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdravia a významný prínos k zvládnutiu
náročných podmienok počas pandémie ochorenia COVID-19. Vedecký tím Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pod
vedením Tomáša Brestoviča ocenia za implementáciu vodíkových technológií v oblasti energetiky a automobilového priemyslu. Cenu
mesta Košice môže udeliť MsZ za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej,
kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Poslanci ju udeľujú každý rok, a to najviac desiatim
jednotlivcom a trom kolektívom. Cenu mesta in memoriam udeľujú najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti. Návrhy na uvedené
ocenenie mohla verejnosť predkladať do 17. januára. sem mac

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/716651928/cbdd69d5f583ed00b290?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTA0MzU0MTYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzE2NjUxOTI4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.yofizDMq4CAxwdQYapFaMMnArHhIgiukvHFN1W4Vctk
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022031800000220


Monitora s. r. o. | monitora.sk 18

Expedičná kamera 2022 v Košiciach  
  19. 3. 2022, 1:20, Zdroj: kamdomesta.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 1 646 GRP: 0,04 OTS: 0,00 AVE: 301 Eur 

Expedičná kamera opäť v Košiciach

6 filmov plných dobrodružstva

Zľaňovanie najvyšších vodopádov sveta v Barabášovom filme Salto je kráľ, kajakovanie v Angole, príbeh o hľadaní odvahy počas behu z
Dukly na Devín, výstup Máru Holečka v Peru i plnenie snov v Kanade.

KEDY? 21. marca o 18:00 - 21:30

VSTUPNÉ: 6€

MIESTO UDALOSTI: Poslucháreň Lekárskej fakulty UPJŠ, Doktora Kostlivého Košice

Program

18:00 Salto je král

Barabáš, Slovensko, 63 minút

Najvyššie vodopády sveta a ich zlaňovanie. Čo si pod tým predstaviť? Neskutočnú scenériu, adrenalínový zážitok alebo div sveta, ktorý
bežný smrteľník nepresiahne? A predsa existuje partia kamarátov, fanatikov a bláznov, ktorá nepostihnuteľnú kategóriu ovláda takmer
dokonale. Ich spoločnou výzvou je objaviť, dosiahnuť a splynúť s nespútanými vertikálnymi živlami. Cesta k nim predstavuje často
výpravy do neznáma, kde ani najdôslednejšia príprava negarantuje tušený cieľ. Jedinou ich istotou je sila priateľstva, maximálna dôvera
a cit spolupatričnosti. Bude to však stačiť na prejdenie najvyšších vodopádov sveta?
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Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia - Regionálne / hudobné oddelenie

Utorok 22.03.2022, 16:00

Dejepisný spolok v Košiciach, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a Právnická fakulta UPJŠ Vás srdečne pozývajú na prednášku
doc. JUDr. Vladimíra Vranu, PhD. – Antické paradigmy a Trianonská zmluva.

Podujatie sa uskutoční 22. marca 2022 (utorok) o 16.00 na regionálnom oddelení na Hlavnej 48 v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

22. 03. 2022 Utorok 16:00 - 17:30 Košice Verejná knižnica Jána Bocatia - Regionálne / hudobné oddelenie

22. 03. 2022 Utorok 16:00 - 17:30
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