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Správy pre študentov

V dňoch 8.-13. mája 2022 sa uskutočnila v meste Atlanta v americkom štáte Georgia najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov
Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair). Súťaž sa koná každoročne s celkovým počtom vyše 1500 účastníkov z
viac ako 70 štátov sveta.

V tomto roku sa súťaže Regeneron ISEF zúčastnili opäť slovenskí finalisti Festivalu vedy a techniky AMAVET z roku 2021 – Laura
Ivančová a Katarína Fabuľová s projektom „Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na
mikroorganizmy“ a Matej Gurňák s projektom „Vývoj komplexného bezpilotného leteckého systému“. Matej získal v silnej svetovej
konkurencii úžasné 3. miesto!

Prestíž súťaže spočíva aj v poskytovaní odmien, ako napríklad štipendií, špeciálnych pobytov a finančných ocenení, v celkovej výške viac
ako 5 miliónov amerických dolárov. Prvý ročník ISEF sa konal v roku 1950. Od roku 1997 do 2019 bol finančne podporovaný
spoločnosťou Intel a od roku 2020 spoločnosťou Regeneron.

Matej Gurňák z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave si spomína na svetovú súťaž v minulom týždni takto: „ Cesta do USA bola pre mňa
veľmi cennou životnou skúsenosťou. Na súťaži som stretol veľa podobne zmýšľajúcich ľudí odhodlaných zlepšiť svet, v ktorom žijeme.
Tiež som zistil, že pôvod nie je žiadnou prekážkou pri spolupráci na vedeckých projektoch. ISEF bol omnoho viac ako súťaž, bol to
týždeň plný aktivít a zážitkov. Tie ma utvrdili v tom, že veda je kľúčová pre našu spoločnú budúcnosť. Samotné hodnotenie projektov bolo
realizované formou osobných rozhovorov s jednotlivými porotcami. Všetci mali niekoľkoročné skúsenosti v oblasti inžinierstva, takže sa
mi podarilo získať veľa cenných postrehov k môjmu projektu. 3. miesto je pre mňa v prvom rade veľký úspech a ocenenie za takmer
ročnú prácu na projekte. Najviac ma teší, že vo veľkej a kvalitnej konkurencii ďalších 80 projektov v mojej kategórii som dokázal s
projektom zaujať porotcov a uspieť. Je to taktiež povzbudením do ďalšej práce na podobných projektoch, ktoré chcem realizovať počas
štúdia na univerzite.

Vedúcim slovenskej delegácie bol jeden z porotcov celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET RNDr. Marián Babinčák,
PhD. Marián je vedeckým pracovníkom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a historicky bol prvým
členom odbornej hodnotiacej komisie zo Slovenska na súťaži ISEF. Po prílete nám povedal: „ Zúčastnil som sa aj ako hodnotiteľ
hlavných cien v kategórii bunková a molekulárna biológia (Cellular and Molecular Biology), v ktorej síce bola výrazná akumulácia
kvalitných projektov z celého sveta, no z dlhoročných skúseností sa nebojím povedať, že najkvalitnejšie projekty z Festivalu vedy a
techniky AMAVET sú určite porovnateľné a konkurencieschopné s projektami na svetovej úrovni. Verím, že aj táto skúsenosť pomôže
kvalite Festivalu vedy a techniky AMAVET, ako aj budúcim víťazom.“

Sme presvedčení, že aj takáto motivácia podporí tvorbu kvalitných projektových prác žiakov, ktorí z krajských súťaží Festivalu vedy a
techniky AMAVET (FVAT) postupujú na celoslovenské finále počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT). 25. ročník FVAT
zorganizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v týždni od 7. do 13. novembra 2022 ako otváracie podujatie TVT.

Čo odkazuje súťažiacim na FVAT AMAVET Matej Gurňák?

Ak vás baví veda a technika, určite sa zúčastnite na tohtoročnom FVAT. Svoju tému si môžete zvoliť sami. Chcel by som vás povzbudiť k
hľadaniu tém, ktorých výskum vás bude baviť a zároveň určite ihneď rozmýšľajte nad potenciálnym uplatnením vášho výskumu v praxi.
Tak sa pri práci na projekte toho veľa naučíte a je veľká šanca, že v budúcnosti vaše riešenia pomôžu celej našej spoločnosti. Ja som sa
o FVAT dozvedel len pred rokom a skúsil som sa zúčastniť. Teraz som sa vrátil z prestížnej celosvetovej súťaže s cenou a s poznaním,
že vytrvalou prácou vieme posunúť svet vpred.

Komentáre
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Týždenný prehľad udalostí v SR na 21. týždeň  
  20. 5. 2022, 12:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

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

23. mája - pondelok

09.30 Stretnutie k premiére inscenácie Niekoľko skíc k vlastnej samovražde

Stretnutie s autormi hry a hercami. Inscenácie bude mať premiéry 26. a 27. mája.

Košice, Divadlo Na Peróne, Zvonárska 18

23. mája - pondelok

10.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, Úrad ŽSK, kongresová sála, Komenského 48

23. mája - pondelok

10.00 Osadenie časovej schránky

Pri príležitosti rekonštrukcie sídliska Štvrť SNP bude časová schránka osadená do sochy akademického sochára Emila Venkova -
Víťazstvo.

Trenčianske Teplice, centrálna zóna - Štvrť SNP

23. mája - pondelok

10.00 Verejný odpočet činnosti PPA a TK

Verejný odpočet činnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2021, v rámci ktorého sa uskutoční tlačová konferencia.

Bratislava, sídlo PPA, zasadacia miestnosť Šírava, Hraničná 12

23. mája - pondelok

10.00 Otvorenie projektu obnovená lámačka konope + TK

Slávnostné otvorenie úspešne zrealizovaného projektu, podporeného z dotačného programu Košického samosprávneho kraja Terra
Incognita.

Hostia: Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus,
Gejza a Henrieta Lyócsovci, majitelia mlynu.

Kováčová, Múzeum Vodný mlyn, okres Rožňava

23. mája - pondelok

11.00 TK Zastúpenia EK na Slovensku - energetická závislosť od Ruska

Téma: Ako ukončiť energetickú závislosť od Ruska? Ako využiť Plán obnovy a odolnosti na ďalšiu mobilizáciu investícií a reforiem? Čo
Európska komisia odporúča Slovensku?

Bratislava, Európske informačné centrum, Palisády 29

24. mája - utorok

Od Tatier k Dunaju (24. - 28. mája)

Organizuje Združenie sclerosis multiplex Nádej. Pelotón cyklistov vyrazí spred hotel Fis na trasu dlhšiu ako 400 km.

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso

24. mája - utorok

Podujatie UPJŠ - Jeden deň vysokoškoláka
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje Jeden deň vysokoškoláka, v rámci ktorého budú mať študenti stredných škôl k
dispozícii výber prednášok, seminárov a cvičení z rôznych študijných odborov.

Košice, UPJŠ

24. mája - utorok

Medzinárodný strojársky veľtrh 2022

27. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií (24. - 27. mája)

Nitra, agrokomplex, pavilóny F, M1 a M2

24. mája - utorok

09.00 Otvorenie Centra práce s mládežou SPACE

09.00 h - Zvolen, Školský internát J. Švermu 1736/14

10.30 h - Banská Štiavnica, L. Svobodu 40

24. mája - utorok

10.00 TK spoločnosti Dachser Slovakia - hospodárske výsledky

Téma: Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2021. Rozvojové plány, ktoré súvisia najmä s posilňovaním prepravnej siete spoločnosti
v juhovýchodnej Európe. Nová regionálna riadiaca štruktúra, ktorú spoločnosť od tohto roka zavádza.

Bratislava, hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2

24. mája - utorok

10.00 TK Ligy proti rakovine - Deň narcisov 2022

Téma: Priebeh a výsledky Dňa narcisov a 10 dobrých správ z oblasti onkológie.

Bratislava, Centrum Ligy proti rakovine, Brestová 6

24. mája - utorok

10.00 Diskusia Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu s médiami

Téma: Čo hovoria nové európske dáta o dostupnosti inovatívnej liečby pre slovenských pacientov? Ako na európske dáta reagujú
slovenskí experti? Predstavenie novej slovenskej analýzy.

Bratislava, AIFP, ABC II. blok A, Prievozská 4

24. mája - utorok

10.30 Spustenie výroby spoločnosti Medline

Partizánske, Malé Bielice, priemyselný park

24. mája - utorok

12.00 TK ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej - projekt Šanca na návrat

Téma: Doterajšie výsledky národného projektu Šanca na návrat, ktorý pomáha odsúdeným vrátiť sa do bežného života, uplatniť sa na
trhu práce a minimalizovať riziko opakovaného páchania trestnej činnosti.

Nitra, budova AB, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra–Chrenová, Vašinova 124/59

24. mája - utorok

13.30 Podpísanie memoranda o spolupráci

https://monitora.sk/
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Memorandum podpíše spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) a zástupcovia Košického klastra nového
priemyslu (Cassovia New Industry Cluster - CNIC). Cieľom bude vytvorenie inovačného ekosystému v regióne, digitalizácia a
reštrukturalizácia regionálnej ekonomiky či vytvorenie platformy pre akademickú a korporátnu spoluprácu.

Košice, Cassovar gallery, Experience lab DT ITSO, Žriedlová 13

24. mája - utorok

16.20 Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub - formou videokonferencie

Bratislava

24. mája - utorok

16.30 Udeľovanie ceny Fra Angelica

Cenu udeľuje Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS.

16.30 h - Svätá omša

Bratislava, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský)

16.30 h - odovzdávanie ocenení

Bratislava, Primaciálny palác, Zrkadlová sieň, Primaciálne námestie

25. mája - streda

09.00 Online festival vzdelávania (25. mája - 1. júna)

Najväčší festival pre podnikateľov, účtovníkov, mzdárov a stavbárov.

25. mája - streda

09.00 Otvorenie Centra práce s mládežou SPACE

Banská Bystrica, Horná strieborná 15

25. mája - streda

09.30 Prezentácia výsledkov prieskumu Hybridný model práce ako nový štandard

Prieskum realizovala spoločnosť Microsoft s agentúrou Focus.

Bratislava, Microsoft Slovakia, Pradiareň 1900, Svätoplukova 2

25. mája - streda

10.00 Odovzdávanie ocenení Kniha roka PSK 2021

Ocenenie kniha roka Prešovského samosprávneho kraja 2021 organizuje krajská knižnica P. O. Hviezdoslava.

Prešov, Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139

25. mája - streda

10.00 TK Fondu na podporu umenia - Mesto kultúry 2022

Téma: Mesto kultúry 2022, projekt mesta kultúry na rok 2022 a informácie o plánovaných podujatiach v rámci roka 2022/2023. Na TK
bude informovať: riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik, primátor mesta Revúca Július Buchta a riaditeľka MsKS Revúca
Karin Kilíková.

Bratislava, Fond na podporu umenia, Cukrová 14

25. mája - streda

https://monitora.sk/
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10.30 Otvorenie letnej turistickej sezóny na Liptove

Liptovský Mikuláš, pred informačným centrom

25. mája - streda

13.00 Verejný odpočet rezortných organizácií MPRV za rok 2021 - NPP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje o konaní verejného odpočtu rezortných organizácií za rok 2021. Ide o
príspevkové a rozpočtové inštitúcie v gescii MPRV SR.

Bratislava, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva,
Trenčianska 55

25. mája - streda

16.30 Vernisáž Ženy - príbehy žien, ktoré ovplyvnili svet

Výstavný projekt chce predstavuje ženské osobnosti židovského pôvodu, ktoré sú späté s územím dnešného Slovenska – narodili sa tu,
žili tu alebo majú slovenský pôvod – a ich pôsobenie malo medzinárodný dosah.

Bratislava, SNM – Múzeum židovskej kultúry, Židovská 17

25. mája - streda

17.00 Odovzdávanie verejných ocenení mesta Snina

Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení mestského zastupiteľstva a primátorky mesta za rok 2021.

Snina, Dom kultúry

25. mája - streda

18.00 Festival FemFest (25. - 26. mája)

Dvojdňový festival sa začne diskusiou o Postavení žien v lokálnej regionálnej politike.

Prešov, Stromoradie, Konštantínova 8337/7A

26. mája - štvrtok

08.15 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Nitra

Nitra, zasadačka mestského úradu, č. dv. 118, Štefánikova trieda 60

alebo formou videokonferencie

26. mája - štvrtok

09.00 Konferencia Aktuálne trendy v práve hospodárskej súťaže

Organizujú Protimonopolný úradu SR spolu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Bratislava, Aule UK, Šafárikovo námestie 6

26. mája - štvrtok

14.00 Konferencia Softecon o aktuálnych trendoch v oblasti IT

Téma: Digitalizácia ako nástroj automatizácie

Bratislava, Binarium, Staré Grunty 18

26. mája - štvrtok

17.00 Diskusia Zelená vízia pre Slovensko - REPowerEU

https://monitora.sk/
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Zelená vízia pre Slovensko: diskusia REPowerEU – príležitosť alebo hrozba pre slovenskú energetiku? Online sledovanie: živý prenos na
YouTube na FB Klimatická iniciatíva.

Bratislava, kníhkupectvo Martinus, Obchodná 26

26. mája - štvrtok

18.00 Úradnícky čin roka 2021

Slávnostné odovzdávanie ocenenia pre aktívnych a inovatívnych úradníkov, ktorí zvyšujú kvalitu verejných služieb, zlepšujú život ľudí na
Slovensku a napĺňajú verejný záujem.

Bratislava, historická budova NR SR, Župné námestie 12

26. mája - štvrtok

19.00 Záverečný koncert 66. ročníka Košickej hudobnej jari

Dielo Antonína Dvořáka: Svatební košile uvedie orchester Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou hlavného hosťujúceho dirigenta
Zbyňka Müllera spolu s trojicou sólistov – sopranistkou Janou Sibera, tenoristom Jurajom Hollým, basbarytonistom Borisom Prýglom a
Českým akademickým zborom.

Košice, Dom umenia, Moyzesova 66

27. mája - piatok

Slovensko-maďarský poradenský deň o dôchodkoch

Odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia z oboch krajín budú odpovedať poistencom na ich otázky a pomôžu im pri riešení
dôchodkových záležitostí.

Komárno, Sociálna poisťovňa, Petőfiho 7

27. mája - piatok

Šaffova ostroha 2022 (27. – 29. mája)

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanca.

Dlhé Klčovo

27. mája - piatok

09.00 Verejný odpočet rezortných organizácií MPRV za rok 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje o konaní verejného odpočtu rezortných organizácií za rok 2021. Ide o
príspevkové a rozpočtové inštitúcie v gescii MPRV SR.

09.00 h - Štátna veterinárna a potravinová správa SR: MPRV SR, zasadacia miestnosť na 1. poschodí, Dobrovičova 12, Bratislava

10.00 h - Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton

10.30 h - Plemenárska inšpekcia SR: MPRV SR, zasadacia miestnosť na 1. poschodí, Dobrovičova 12, Bratislava

13.00 h - Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov: MPRV SR, zasadacia miestnosť na 1. poschodí, Dobrovičova 12, Bratislava

14.00 h - Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín: MPRV SR, zasadacia miestnosť na 1. poschodí, Dobrovičova 12,
Bratislava

27. mája - piatok

15.00 Otvorenie Demovej kúpieľky

Najstaršia sauna na Slovensku, ktorá bude sprístupnená návštevníkom ako miestne múzeum.
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Šumiac, námestie

28. mája - sobota

Open air festival Mix - Fest (28. mája - 5. júna)

Organizuje Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum v rámci projektu „Treasures – Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda,
hudba“

Dolná Krupá, kaštieľ

28. mája - sobota

13.00 Ukončenie podujatia Od Tatier k Dunaju

Bratislava, pred OC Eurovea

29. mája - nedeľa

10.00 Beh pre zdravé prsia

Bratislava, jazero Veľký Draždiak

kh

Autor: KH
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Aktualizovaný týždenný prehľad udalostí v SR na 21. týždeň  
  20. 5. 2022, 16:57, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

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

23. mája - pondelok

Otvorenie výstavy 17. salón drevostavieb

Výstava potrvá do 17. júna.

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo námestie 1/A

23. mája - pondelok

09.30 Stretnutie k premiére inscenácie Niekoľko skíc k vlastnej samovražde

Stretnutie s autormi hry a hercami. Inscenácia bude mať premiéru 26. a 27. mája.

Košice, Divadlo Na Peróne, Zvonárska 18

23. mája - pondelok

09.30 Ústavnoprávny výbor NR SR

Bratislava, NR SR, m. č. 150, Námestie A. Dubčeka 1

23. mája - pondelok

10.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, Úrad ŽSK, kongresová sála, Komenského 48

Text

23. mája - pondelok

10.00 Osadenie časovej schránky

Pri príležitosti rekonštrukcie sídliska Štvrť SNP bude časová schránka osadená do sochy akademického sochára Emila Venkova -
Víťazstvo.

Trenčianske Teplice, centrálna zóna - Štvrť SNP

23. mája - pondelok

10.00 Verejný odpočet činnosti PPA a TK

Verejný odpočet činnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2021, v rámci ktorého sa uskutoční tlačová konferencia.

Bratislava, sídlo PPA, zasadacia miestnosť Šírava, Hraničná 12

23. mája - pondelok

10.00 Otvorenie projektu obnovená lámačka konope + TK

Slávnostné otvorenie zrealizovaného projektu, podporeného z dotačného programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.
Hostia: Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus,
Gejza a Henrieta Lyócsovci, majitelia mlynu.

Kováčová, Múzeum Vodný mlyn, okres Rožňava

23. mája - pondelok

10.00 TK mesta Martin - križovatka Bystrička

Téma: Oboznámenie s riešením križovatky I/65D – križovatka Bystrička

https://monitora.sk/
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Martin, mestský úrad, Námestie S. H. Vajanského 1

23. mája - pondelok

11.00 TK Zastúpenia EK na Slovensku - energetická závislosť od Ruska

Téma: Ako ukončiť energetickú závislosť od Ruska? Ako využiť Plán obnovy a odolnosti na ďalšiu mobilizáciu investícií a reforiem? Čo
Európska komisia odporúča Slovensku?

Bratislava, Európske informačné centrum, Palisády 29

23. mája - pondelok

13.00 Plenárne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR

Vstup novinárov na ÚV SR je cez vchod z Leškovej ulice od 14.30 h.

Bratislava, ÚV SR

23. mája - pondelok

14.30 Brífing Banskobystrického samosprávneho kraja

Téma: Žiadame jasné a relevantné informácie k reforme nemocníc, rozvoju ambulantnej siete a plánu obnovy v oblasti zdravotníctva

Banská Bystrica, pred Úradom BBSK, Námestie SNP 23

23. mája - pondelok

17.00 Stretnutie s Andym Winsonom

V rámci projektu Tajomstvá v literatúre V.

Rožňava, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Lipová 3

23. mája - pondelok

18.00 Otvorenie sezóny v letnej čitárni

Čitáreň otvorí koncert Kataríny Málikovej.

Bratislava, Klariská 16

23. mája - pondelok

18.00 Prednáška z cyklu CEQLS - inflácia

Prednáša profesor hospodárskej politiky a medzinárodnej ekonómie na Univerzite Lipsko Gunther Schnabl - inflácia menovej politiky
Európskej centrálnej banky a jej dôsledky.

Bratislava, hotel Park Inn Radisson Danube, Rybné námestie 1

24. mája - utorok

Od Tatier k Dunaju (24. - 28. mája)

Organizuje Združenie sclerosis multiplex Nádej. Pelotón cyklistov vyrazí spred hotel Fis na trasu dlhšiu ako 400 km.

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso

24. mája - utorok

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje Jeden deň vysokoškoláka, v rámci ktorého budú mať študenti stredných škôl k
dispozícii výber prednášok, seminárov a cvičení z rôznych študijných odborov.

Košice, UPJŠ

https://monitora.sk/
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24. mája - utorok

Medzinárodný strojársky veľtrh 2022

27. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií (24. - 27. mája)

Nitra, Agrokomplex, pavilóny F, M1 a M2

24. mája - utorok

09.00 Otvorenie Centra práce s mládežou SPACE

09.00 h - Zvolen, Školský internát J. Švermu 1736/14

10.30 h - Banská Štiavnica, L. Svobodu 40

24. mája - utorok

09.00 65. schôdza Národnej rady SR

Program: Rokovanie o návrhu z dielne ministerstva pôdohospodárstva, po hlasovaní by mali rokovať výbory a od 14.00 h by mali
debatovať o troch návrhoch, ktoré budú už v druhom čítaní.

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

24. mája - utorok

10.00 TK spoločnosti Dachser Slovakia - hospodárske výsledky

Téma: Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2021. Rozvojové plány, ktoré súvisia najmä s posilňovaním prepravnej siete spoločnosti
v juhovýchodnej Európe. Nová regionálna riadiaca štruktúra, ktorú spoločnosť od tohto roka zavádza.

Bratislava, hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2

24. mája - utorok

10.00 TK Ligy proti rakovine

Téma: Priebeh a výsledky Dňa narcisov a 10 dobrých správ z oblasti onkológie.

Bratislava, Centrum Ligy proti rakovine, Brestová 6

24. mája - utorok

10.00 Diskusia Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu s médiami

Téma: Čo hovoria nové európske dáta o dostupnosti inovatívnej liečby pre slovenských pacientov? Ako na európske dáta reagujú
slovenskí experti? Predstavenie novej slovenskej analýzy.

Bratislava, AIFP, ABC II. blok A, Prievozská 4

24. mája - utorok

10.30 Spustenie výroby spoločnosti Medline

Partizánske, Malé Bielice, priemyselný park

24. mája - utorok

12.00 TK ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej

Téma: Doterajšie výsledky národného projektu Šanca na návrat, ktorý pomáha odsúdeným vrátiť sa do bežného života, uplatniť sa na
trhu práce a minimalizovať riziko opakovaného páchania trestnej činnosti.

Nitra, budova AB, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra–Chrenová, Vašinova 124/59
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24. mája - utorok

12.00 Ústavnoprávny výbor NR SR

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1

24. mája - utorok

12.00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, zasadacia miestnosť č. 149a (rokovacia miestnosť Výboru NR SR európske záležitosti), Námestie A. Dubčeka 1

24. mája - utorok

12.20 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 32, Námestie A. Dubčeka 1

24. mája - utorok

12.45 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Informácia o situácii v Opere Slovenského národného divadla – pokračovanie v prerušenej rozprave.

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 32, Námestie A. Dubčeka 1

24. mája - utorok

12.45 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1

24. mája - utorok

13.00 Najvyšší súd SR vyhlási rozsudok v prípade odvolania bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K.

Bratislava, Najvyšší súd SR

24. mája - utorok

13.30 Uvedenie knihy Pavla Gáboríka: ONA alebo ON

Knihu uvedie emeritný arcibiskup Róbert Bezák. Moderovať a čítať úryvky z knihy bude herečka Bibiana Ondrejková.

Bratislava, reštaurácia Pulitzer, Župné námestie 7

24. mája - utorok

13.30 TK Košického klastra nového priemyslu a Deutsche Telekom IT - spolupráca

Memorandum podpíše spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a zástupcovia Košického klastra nového priemyslu. Cieľom
bude vytvorenie inovačného ekosystému v regióne, digitalizácia a reštrukturalizácia regionálnej ekonomiky či vytvorenie platformy pre
akademickú a korporátnu spoluprácu.

Košice, Cassovar gallery, Experience lab DT ITSO, Žriedlová 13

24. mája - utorok

16.20 Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub - formou videokonferencie

Bratislava

24. mája - utorok

16.30 Udeľovanie ceny Fra Angelica
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Cenu udeľuje Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS.

16.30 h - Svätá omša

Bratislava, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský)

16.30 h - odovzdávanie ocenení

Bratislava, Primaciálny palác, Zrkadlová sieň, Primaciálne námestie

24. mája - utorok

17.30 Diskusia iniciatívy Za inovatívne Slovensko - digitálna budúcnosť

Téma: Digitálna budúcnosť Slovenska

Bratislava, The Spot, Bottova 2/A

24. mája - utorok

19.30 Premiéra českej komédie Pánsky klub

Za osobnej účasti hercov a tvorcov filmu

Bratislava, kino Cinemax Bory, Lamač

25. mája - streda

Colný úrad Košice zrealizuje likvidácia tovaru v množstve 2,5 tony

Ide najmä o cigarety a tabak rôznych značiek.

Košice, Kosit, a. s.

25. mája - streda

09.00 Online festival vzdelávania (25. mája - 1. júna)

Najväčší festival pre podnikateľov, účtovníkov, mzdárov a stavbárov.

25. mája - streda

09.00 Otvorenie Centra práce s mládežou SPACE

Banská Bystrica, Horná strieborná 15

25. mája - streda

09.00 Deň otvorených dverí na TUKE - "Piknik na TUKE"

Technická univerzita v Košiciach si tento rok pripomína 70. výročie svojho založenia.

Košice, TUKE, areál

25. mája - streda

09.00 TK Štátneho divadla Košice

Téma: Premiéra činohernej inscenácie Idioti

Košice, ŠDKE, Malá scéna

25. mája - streda

09.00 Prezentácia finalistov a vyhlásenie výsledkov charitatívneho projektu
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Projekt Prvej stavebnej sporiteľne na podporu mladých ľudí vyrastajúcich v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) alebo v
Domovoch na polceste v rámci programu „Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní".

12.00 h - vyhlásenie výsledkov

Bratislava, centrála PSS, Bajkalská 30

25. mája - streda

09.30 Prezentácia výsledkov prieskumu Hybridný model práce ako nový štandard

Prieskum realizovala spoločnosť Microsoft s agentúrou Focus.

Bratislava, Microsoft Slovakia, Pradiareň 1900, Svätoplukova 2

25. mája - streda

10.00 Odovzdávanie ocenení Kniha roka PSK 2021

Ocenenie kniha roka Prešovského samosprávneho kraja 2021 organizuje krajská knižnica P. O. Hviezdoslava.

Prešov, Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139

25. mája - streda

10.00 TK Fondu na podporu umenia

Téma: Mesto kultúry 2022, projekt mesta kultúry na rok 2022 a informácie o plánovaných podujatiach v rámci roka 2022/2023. Na TK
bude informovať: riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik, primátor mesta Revúca Július Buchta a riaditeľka MsKS Revúca
Karin Kilíková.

Bratislava, Fond na podporu umenia, Cukrová 14

25. mája - streda

10.00 Zlatá priadka (25. - 28. mája)

49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti. Súťažiť bude 15 detských divadelných súborov s
najúspešnejšími inscenáciami z celého Slovenska.

Šaľa, dom kultúry

25. mája - streda

10.30 Otvorenie letnej turistickej sezóny na Liptove

Liptovský Mikuláš, pred informačným centrom

25. mája - streda

13.00 Verejný odpočet rezortných organizácií MPRV za rok 2021 - NPP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje o konaní verejného odpočtu rezortných organizácií za rok 2021. Ide o
príspevkové a rozpočtové inštitúcie v gescii MPRV SR.

Bratislava, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva,
Trenčianska 55

25. mája - streda

15.00 Otvorenie výstavy: 90. výročie liptovskomikulášskeho hokeja

Výstava predstaví originálnu šatňu liptovskomikulášskych hokejových legiend. Priblíži významné osobnosti jednotlivých hráčskych 
generácií cez hráčske profily, portréty aj výstroj. Na vernisáži mesto ocení jubilujúcich žijúcich hokejistov - Peter Tkáč, Ivan Bobula, Ján 
Plch, Peter Ondrejka, Milan Križka, ktorí pred 50. rokmi v A družstve ŠK Liptovský Mikuláš vybojovali I. miesto v SNHL (Slovenská
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národná hokejová liga) a tak odštartovali históriu mikulášskeho hokeja. Ocenenie odovzdá primátor Ján Blcháč aj bývalému riaditeľovi
klubu Petrovi Žitníkovi pri príležitosti jeho životného jubilea 80. rokov.

Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa

25. mája - streda

16.30 Vernisáž Ženy - príbehy žien, ktoré ovplyvnili svet

Výstavný projekt chce predstavuje ženské osobnosti židovského pôvodu, ktoré sú späté s územím dnešného Slovenska – narodili sa tu,
žili tu alebo majú slovenský pôvod – a ich pôsobenie malo medzinárodný dosah.

Bratislava, SNM – Múzeum židovskej kultúry, Židovská 17

25. mája - streda

17.00 Odovzdávanie verejných ocenení mesta Snina

Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení mestského zastupiteľstva a primátorky mesta za rok 2021.

Snina, Dom kultúry

25. mája - streda

18.00 Festival FemFest (25. - 26. mája)

Dvojdňový festival sa začne diskusiou o Postavení žien v lokálnej regionálnej politike.

Prešov, Stromoradie, Konštantínova 8337/7A

26. mája - štvrtok

Festival talianskej kultúry Dolce Vitaj

Festival sa začne autorskou výstavou Lucie Marcucci (Florencia, 1933).

Žilina, Považská galéria

26. mája - štvrtok

08.15 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Nitra

Nitra, zasadačka mestského úradu, č. dv. 118, Štefánikova trieda 60

alebo formou videokonferencie

26. mája - štvrtok

09.00 Konferencia Aktuálne trendy v práve hospodárskej súťaže

Organizujú Protimonopolný úradu SR spolu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Bratislava, Aule UK, Šafárikovo námestie 6

26. mája - štvrtok

09.00 Deň fascinácie rastlinami

Cieľom projektu je upozorniť na význam rastlín v živote človeka a v ochrane životného prostredia.

Pre verejnosť budú pripravené ukážky poľných i laboratórnych pokusov, prehliadka liečivých rastlín a Génovej banky Slovenskej
republiky, ochutnávka rôznych produktov z rastlín a podobne.

Piešťany, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská 122

26. mája - štvrtok
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13.00 Odovzdávanie ocenení Starostlivý anjel

Oceňovanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Nitra, Župný dom

26. mája - štvrtok

14.00 Konferencia Softecon o aktuálnych trendoch v oblasti IT

Téma: Digitalizácia ako nástroj automatizácie

Bratislava, Binarium, Staré Grunty 18

26. mája - štvrtok

17.00 Diskusia Zelená vízia pre Slovensko - REPowerEU

Zelená vízia pre Slovensko: diskusia REPowerEU – príležitosť alebo hrozba pre slovenskú energetiku? Online sledovanie: živý prenos na
YouTube na FB Klimatická iniciatíva.

Bratislava, kníhkupectvo Martinus, Obchodná 26

26. mája - štvrtok

18.00 Úradnícky čin roka 2021

Slávnostné odovzdávanie ocenenia pre aktívnych a inovatívnych úradníkov, ktorí zvyšujú kvalitu verejných služieb, zlepšujú život ľudí na
Slovensku a napĺňajú verejný záujem.

Bratislava, historická budova NR SR, Župné námestie 12

27. mája - piatok

Slovensko-maďarský poradenský deň o dôchodkoch

Odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia z oboch krajín budú odpovedať poistencom na ich otázky a pomôžu im pri riešení
dôchodkových záležitostí.

Komárno, Sociálna poisťovňa, Petőfiho 7

27. mája - piatok

Šaffova ostroha 2022 (27. – 29. mája)

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanca.

Dlhé Klčovo

27. mája - piatok

09.00 Verejný odpočet rezortných organizácií MPRV za rok 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje o konaní verejného odpočtu rezortných organizácií za rok 2021. Ide o
príspevkové a rozpočtové inštitúcie v gescii MPRV SR.

09.00 h - Štátna veterinárna a potravinová správa SR: MPRV SR, zasadacia miestnosť na 1. poschodí, Dobrovičova 12, Bratislava

10.00 h - Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton

10.30 h - Plemenárska inšpekcia SR: MPRV SR, zasadacia miestnosť na 1. poschodí, Dobrovičova 12, Bratislava

13.00 h - Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov: MPRV SR, zasadacia miestnosť na 1. poschodí, Dobrovičova 12, Bratislava

14.00 h - Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín: MPRV SR, zasadacia miestnosť na 1. poschodí, Dobrovičova 12,
Bratislava
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27. mája - piatok

15.00 Otvorenie Demovej kúpieľky

Najstaršia sauna na Slovensku, ktorá bude sprístupnená návštevníkom ako miestne múzeum.

Šumiac, námestie

27. mája - piatok

19.00 Projekt Fashion ballet ´22

Bratislava, SND, nová budova

28. mája - sobota

Open air festival Mix - Fest (28. mája - 5. júna)

Organizuje Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum v rámci projektu „Treasures – Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda,
hudba“

Dolná Krupá, kaštieľ

28. mája - sobota

10.00 Karloveský majáles

Bratislava, Park SNP, Líščie údolie

28. mája - sobota

10.00 Poď s nami do prírody - odborná exkurzia

Odborná exkurzia do raja orchideí sa koná v rámci svetovej kampane Deň fascinácie rastlinami 2022. Zraz bude pri Kaplnke sv. Anny
neďaleko pošty.

Prečín, Chránený areál Svarkovica

28. mája - sobota

13.00 Ukončenie podujatia Od Tatier k Dunaju

Bratislava, pred OC Eurovea

28. mája - sobota

14.00 Šaffova ostroha

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci.

Dlhé Klčovo, kultúrny dom a amfiteáter, okres Vranov nad Topľou

28. mája - sobota

15.00 Otvorenie výstavy: Príroda vášho detstva. Flóra a fauna v ilustráciách Jindřicha Krejču

Výstava, ktorá potrvá do 2. októbra, predstaví prácu ilustrátora populárno-náučných atlasov fauny a flóry Jindřicha Krejču.

Pezinok, Schaubmarov mlyn

28. mája - sobota

16.30 Zlatá priadka (25. - 28. mája)

49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti.
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Monitora s. r. o. | monitora.sk 22

- vyhlásenie výsledkov

Šaľa, dom kultúry

29. mája - nedeľa

10.00 Beh pre zdravé prsia

Bratislava, jazero Veľký Draždiak

29. mája - nedeľa

10.00 Motopúť a požehnanie motoriek

Beša, zraz je na fare

10.30 h - odchod z Beši

11.15 h - svätá omša

12.30 h - spanilá jazda

Studnička, Pozba

29. mája - nedeľa

10.00 Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny v Martine

Najmenší návštevníci sa môžu tešiť na bábkové predstavenia, detské hry a tance z minulých čias, tombolu a dobové vyučovanie.

Martin, SNM, Múzeum slovenskej dediny

29. mája - nedeľa

14.30 Galaprogram Šaffovej ostrohy

Dlhé Klčovo, amfiteáter, okres Vranov nad Topľou

29. mája - nedeľa

15.00 Celomestský Deň detí u hasičov

17.00 h - Hasičské ukážky

17.30 h - Hasičská pena

Pezinok, Hasičský a záchranný zbor, areál OR

29. mája - nedeľa

16.00 Cíferská hudobná jar - 35. ročník

Štátny komorný orchester Žilina pod taktovkou Leoša Svárovského uvedie skladby Ladislava Kupkoviča, Piotra Iľjiča Čajkovského a
Josepha Haydna. Ako sólista sa predstaví 14-ročný huslista Teo Gertler.

Cífer, Kostol sv. Michala Archanjela

lt

Autor: LT

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 23

V botanickej záhrade otvorili opäť exotickú výstavu: Takto vyzerá motýlí raj v Košiciach!  
  21. 5. 2022, Zdroj: Nový Čas - Bratislava, Strana: 7, Vydavateľ: FPD Media, a.s., Autor: Patrik Struk, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 120 000 GRP: 2,67 OTS: 0,03 AVE: 3941 Eur 

Rubrika: SLOVENSKO

KOŠICE - Nádhera, aká sa len tak nevidí! V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa po dvoch rokoch
pauzy opäť otvorila mimoriadne obľúbená výstava s názvom Motýle exotických trópov. Lietajúce a liahnuce sa motýle môžu návštevníci
pozorovať priamo v skleníku s vysokou teplotou a vlhkosťou prispôsobenou týmto obdivuhodným tvorom. V priebehu nasledujúcich
šiestich týždňov sa tu postupne vyliahne viac ako 4 800 kukiel. Niektoré z celkovo 100 druhov motýľov dokonca stihnú vytvoriť aj vlastné
potomstvo, na čo sú botanici patrične pripravení. Ktoré najviac zaujmú svojimi rozmermi či nebezpečnosťou?

Najfarebnejší

Morpho helenor

• Rozpätie krídel: 127 - 203 mm • vyskytuje sa v Strednej a Južnej Amerike, Mexiku a Argentíne • je typický jasným modrým zafarbením
vonkajšej strany krídel, vnútorná strana je hnedá s rôznymi vzormi v tvare oka • čeľaď babôčkovité

Najväčší

Attacus atlas • Rozpätie krídel: 250 - 300 mm • z pohľadu celkovej plochy krídel okolo 400 cm2 je považovaný za najväčšieho motýľa na
svete • vyskytuje sa v tropických a subtropických pralesoch juhovýchodnej Ázie • čeľaď okáňovité

Najmaškrtnejší

Papilio lowi • Rozpätie krídel: 107 - 126 mm • vyskytuje sa na Borneu, v Indonézii a na Filipínach • larvy sa živia citrusovými rastlinami,
dospelé motýle nektárom kvetov • čeľaď vidlochvostovité

Najjedovatejší

Heliconius melpomene • Rozpätie krídel: 35 - 39 mm • je výstražne sfarbený dooranžova a dočierna, vzory na krídlach sú skvelým
príkladom aposematismu - nápadného varovného zafarbenia alebo signálu, že je nejedlý a jedovatý • vyskytuje sa v Strednej a Južnej
Amerike • čeľaď babôčkovité

Motýlia šou sa odohráva v tropickom skleníku s vysokou teplotou a vlhkosťou. Niektorí šťastní východniari motýle doslova priťahujú.

Autor: Autor: Patrik Struk I Foto: autor
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Takto vyzerá motýlí raj v Košiciach!  
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V botanickej záhrade otvorili opäť exotickú výstavu:

KOŠICE - Nádhera, aká sa len tak nevidí! V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa po dvoch rokoch
pauzy opäť otvorila mimoriadne obľúbená výstava s názvom Motýle exotických trópov. Lietajúce a liahnuce sa motýle môžu návštevníci
pozorovať priamo v skleníku s vysokou teplotou a vlhkosťou prispôsobenou týmto obdivuhodným tvorom. V priebehu nasledujúcich
šiestich týždňov sa tu postupne vyliahne viac ako 4 800 kukiel. Niektoré z celkovo 100 druhov motýľov dokonca stihnú vytvoriť aj vlastné
potomstvo, na čo sú botanici patrične pripravení. Ktoré najviac zaujmú svojimi rozmermi či nebezpečnosťou?

Najmaškrtnejší

Papilio lowi Rozpätie krídel: 107 - 126 mm vyskytuje sa na Borneu, v Indonézii a na Filipínach larvy sa živia citrusovými rastlinami,
dospelé motýle nektárom kvetov čeľaď vidlochvostovité

Najfarebnejší

Morpho helenor

Rozpätie krídel: 127 - 203 mm vyskytuje sa v Strednej a Južnej Amerike, Mexiku a Argentíne je typický jasným modrým zafarbením
vonkajšej strany krídel, vnútorná strana je hnedá s rôznymi vzormi v tvare oka čeľaď babôčkovité

Najväčší

Attacus atlas Rozpätie krídel: 250 - 300 mm z pohľadu celkovej plochy krídel okolo 400 cm2 je považovaný za najväčšieho motýľa na
svete vyskytuje sa v tropických a subtropických pralesoch juhovýchodnej Ázie čeľaď okáňovité

Najjedovatejší

Heliconius melpomene Rozpätie krídel: 35 - 39 mm je výstražne sfarbený dooranžova a dočierna, vzory na krídlach sú skvelým
príkladom aposematismu - nápadného varovného zafarbenia alebo signálu, že je nejedlý a jedovatý vyskytuje sa v Strednej a Južnej
Amerike čeľaď babôčkovité

Motýlia šou sa odohráva v tropickom skleníku s vysokou teplotou a vlhkosťou. Niektorí šťastní východniari motýle doslova priťahujú.

Autor: Autor: Patrik Struk I Foto: autor
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MŠVVaŠ: Slovensko zaplatilo za členstvo v CERN-e vyše 5,98 milióna eur  
  21. 5. 2022, 11:01, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovensko zaplatilo tento rok za členstvo v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) viac ako 5,98
milióna frankov. Na výskume a vývoji tam pracuje vyše 83 slovenských expertov a študentov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v súvislosti so sobotnou návštevou CERN-u prezidentkou SR Zuzanou
Čaputovou.

V organizácii je dlhodobo zamestnaných viac ako 14 Slovákov, 24 doktorandských študentov zúčastňujúcich sa na výskume, desať
diplomantov pracujúcich na témach výskumu súvisiacich s CERN-om a vyše 35 výskumných pracovníkov na projektoch CERN
experimentov.

V roku 2020 zaplatilo Slovensko za členstvo 5.536.332 eur, v minulom roku to bolo 5.846.789 eur. Spolupráca s CERN-om je podľa
MŠVVaŠ veľkým prínosom pre slovenský priemysel. Dodávky do CERN-u prevyšujú slovenský príspevok a zvyšuje sa aj technologická
úroveň podnikov, uviedol rezort.

"Členstvo v CERN-e ukazuje aj na status a vysokú úroveň vedeckých kolektívov SR, pretože podmienkou členstva je dosiahnuť a udržať
úroveň výsledkov fyzikálnej komunity členskej krajiny," tvrdí ministerstvo. Členské štáty majú prístup k všetkým technológiám vyvinutým v
CERN-e.

"Spolupráca SR s CERN-om je podľa mnohých hodnotení najlepšou multilaterálnou medzinárodnou vedeckou spoluprácou na
Slovensku," skonštatoval rezort školstva. Doplnil, že je to veľkým prínosom pre rozvoj slovenskej vedy a techniky či pri presune
najnovších technológií do SR. Hrá to úlohu pri výchove odborníkov pre prácu s rôznymi jadrovými zariadeniami, ktorými zatiaľ Slovensko
podľa MŠVVaŠ nedisponuje. Mladí fyzici majú po študijných pobytoch v CERN-e otvorené dvere do všetkých fyzikálnych laboratórií
sveta.

Na experimentoch spolupracuje s organizáciou Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav
experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach.
"Politickým garantom spolupráce SR s CERN-om je ministerstvo zahraničných vecí a odborným garantom spolupráce a národným
financujúcim orgánom je ministerstvo školstva," priblížil odbor komunikácie.

CERN je medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou misiou je výskum v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Nachádza sa v blízkosti
Ženevy, priamo na hraniciach medzi Švajčiarskom a Francúzskom. Inštitúcia je domovom najväčšieho urýchľovača častíc na svete LHC.

lef lem

Autor: LEF
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Slovensko zaplatilo za členstvo v CERN-e vyše 5,98 milióna eur  
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TASR

CERN je medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou misiou je výskum v oblasti jadrovej a časticovej fyziky.

Slovensko zaplatilo tento rok za členstvo v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) viac ako 5,98 milióna frankov. Na výskume
a vývoji tam pracuje vyše 83 slovenských expertov a študentov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v súvislosti so sobotnou návštevou CERN-u prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

V organizácii je dlhodobo zamestnaných viac ako 14 Slovákov, 24 doktorandských študentov zúčastňujúcich sa na výskume, desať
diplomantov pracujúcich na témach výskumu súvisiacich s CERN-om a vyše 35 výskumných pracovníkov na projektoch CERN
experimentov.

V roku 2020 zaplatilo Slovensko za členstvo 5 536 332 eur, v minulom roku to bolo 5 846 789 eur. Spolupráca s CERN-om je podľa
MŠVVaŠ veľkým prínosom pre slovenský priemysel. Dodávky do CERN-u prevyšujú slovenský príspevok a zvyšuje sa aj technologická
úroveň podnikov, uviedol rezort.

„Členstvo v CERN-e ukazuje aj na status a vysokú úroveň vedeckých kolektívov SR, pretože podmienkou členstva je dosiahnuť a udržať
úroveň výsledkov fyzikálnej komunity členskej krajiny," tvrdí ministerstvo. Členské štáty majú prístup k všetkým technológiám vyvinutým v
CERN-e.

„Spolupráca SR s CERN-om je podľa mnohých hodnotení najlepšou multilaterálnou medzinárodnou vedeckou spoluprácou na
Slovensku," skonštatoval rezort školstva. Doplnil, že je to veľkým prínosom pre rozvoj slovenskej vedy a techniky či pri presune
najnovších technológií do SR. Hrá to úlohu pri výchove odborníkov pre prácu s rôznymi jadrovými zariadeniami, ktorými zatiaľ Slovensko
podľa MŠVVaŠ nedisponuje. Mladí fyzici majú po študijných pobytoch v CERN-e otvorené dvere do všetkých fyzikálnych laboratórií
sveta.

Na experimentoch spolupracuje s organizáciou Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav
experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach.

„Politickým garantom spolupráce SR s CERN-om je ministerstvo zahraničných vecí a odborným garantom spolupráce a národným
financujúcim orgánom je ministerstvo školstva," priblížil odbor komunikácie.

CERN je medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou misiou je výskum v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Nachádza sa v blízkosti
Ženevy, priamo na hraniciach medzi Švajčiarskom a Francúzskom. Inštitúcia je domovom najväčšieho urýchľovača častíc na svete LHC.

(TASR)

Autor: TASR
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Správy » Domáce

Slovensko zaplatilo tento rok za členstvo v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) viac ako 5,98 milióna frankov.

Na výskume a vývoji tam pracuje vyše 83 slovenských expertov a študentov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v súvislosti so sobotnou návštevou CERN-u prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

V organizácii je dlhodobo zamestnaných viac ako 14 Slovákov, 24 doktorandských študentov zúčastňujúcich sa na výskume, desať
diplomantov pracujúcich na témach výskumu súvisiacich s CERN-om a vyše 35 výskumných pracovníkov na projektoch CERN
experimentov.

V roku 2020 zaplatilo Slovensko za členstvo 5.536.332 eur, v minulom roku to bolo 5.846.789 eur. Spolupráca s CERN-om je podľa
MŠVVaŠ veľkým prínosom pre slovenský priemysel. Dodávky do CERN-u prevyšujú slovenský príspevok a zvyšuje sa aj technologická
úroveň podnikov, uviedol rezort.

„ Členstvo v CERN-e ukazuje aj na status a vysokú úroveň vedeckých kolektívov SR, pretože podmienkou členstva je dosiahnuť a udržať
úroveň výsledkov fyzikálnej komunity členskej krajiny,“ tvrdí ministerstvo. Členské štáty majú prístup k všetkým technológiám vyvinutým v
CERN-e.

„ Spolupráca SR s CERN-om je podľa mnohých hodnotení najlepšou multilaterálnou medzinárodnou vedeckou spoluprácou na
Slovensku,“ skonštatoval rezort školstva. Doplnil, že je to veľkým prínosom pre rozvoj slovenskej vedy a techniky či pri presune
najnovších technológií do SR. Hrá to úlohu pri výchove odborníkov pre prácu s rôznymi jadrovými zariadeniami, ktorými zatiaľ Slovensko
podľa MŠVVaŠ nedisponuje. Mladí fyzici majú po študijných pobytoch v CERN-e otvorené dvere do všetkých fyzikálnych laboratórií
sveta.

Na experimentoch spolupracuje s organizáciou Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav
experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach. „
Politickým garantom spolupráce SR s CERN-om je ministerstvo zahraničných vecí a odborným garantom spolupráce a národným
financujúcim orgánom je ministerstvo školstva,“ priblížil odbor komunikácie.

CERN je medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou misiou je výskum v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Nachádza sa v blízkosti
Ženevy, priamo na hraniciach medzi Švajčiarskom a Francúzskom. Inštitúcia je domovom najväčšieho urýchľovača častíc na svete LHC.

Zdieľať tento článok na Facebooku

Zdroj: Info.sk, TASR

Autor: Info.sk, Webtron, s.r.o.
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Spolupráca s CERN-om je podľa MŠVVaŠ veľkým prínosom pre slovenský priemysel. Dodávky do CERN-u prevyšujú slovenský
príspevok a zvyšuje sa aj technologická úroveň podnikov, uviedol rezort.

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovensko zaplatilo tento rok za členstvo v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) viac ako 5,98
milióna frankov. Na výskume a vývoji tam pracuje vyše 83 slovenských expertov a študentov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v súvislosti so sobotnou návštevou CERN-u prezidentkou SR Zuzanou
Čaputovou.

V organizácii je dlhodobo zamestnaných viac ako 14 Slovákov, 24 doktorandských študentov zúčastňujúcich sa na výskume, desať
diplomantov pracujúcich na témach výskumu súvisiacich s CERN-om a vyše 35 výskumných pracovníkov na projektoch CERN
experimentov.

V roku 2020 zaplatilo Slovensko za členstvo 5.536.332 eur, v minulom roku to bolo 5.846.789 eur. Spolupráca s CERN-om je podľa
MŠVVaŠ veľkým prínosom pre slovenský priemysel. Dodávky do CERN-u prevyšujú slovenský príspevok a zvyšuje sa aj technologická
úroveň podnikov, uviedol rezort.

"Členstvo v CERN-e ukazuje aj na status a vysokú úroveň vedeckých kolektívov SR, pretože podmienkou členstva je dosiahnuť a udržať
úroveň výsledkov fyzikálnej komunity členskej krajiny," tvrdí ministerstvo. Členské štáty majú prístup k všetkým technológiám vyvinutým v
CERN-e.

"Spolupráca SR s CERN-om je podľa mnohých hodnotení najlepšou multilaterálnou medzinárodnou vedeckou spoluprácou na
Slovensku," skonštatoval rezort školstva. Doplnil, že je to veľkým prínosom pre rozvoj slovenskej vedy a techniky či pri presune
najnovších technológií do SR. Hrá to úlohu pri výchove odborníkov pre prácu s rôznymi jadrovými zariadeniami, ktorými zatiaľ Slovensko
podľa MŠVVaŠ nedisponuje. Mladí fyzici majú po študijných pobytoch v CERN-e otvorené dvere do všetkých fyzikálnych laboratórií
sveta.

Na experimentoch spolupracuje s organizáciou Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav
experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach.
"Politickým garantom spolupráce SR s CERN-om je ministerstvo zahraničných vecí a odborným garantom spolupráce a národným
financujúcim orgánom je ministerstvo školstva," priblížil odbor komunikácie.

CERN je medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou misiou je výskum v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Nachádza sa v blízkosti
Ženevy, priamo na hraniciach medzi Švajčiarskom a Francúzskom. Inštitúcia je domovom najväčšieho urýchľovača častíc na svete LHC.

Autor: TASR
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Košice 21. mája (TASR) - Východoslovenská galéria (VSG) v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, otvorila v
piatok (20. 5.) revitalizované nádvorie - Pohyblivú krajinu. Ako o tom TASR informovala PR a marketingová manažérka VSG v Košiciach
Dominika Čupková, návštevníci v nej môžu vnímať umenie, pozorovať rastliny či načerpať novú energiu. "Výzva Tradície inšpirujú
inovácie, v rámci ktorej bol zrealizovaný aj tento projekt VSG, funguje v našom kraji už štvrtý rok. V minulosti sme v rámci tejto výzvy
podporili projekt VSG Enter, v rámci ktorého bol zrenovovaný vstupný priestor galérie, tentoraz prišlo na rad nádvorie, ktoré sa premenilo
na nový funkčný a zelený priestor. Oceňujem inovatívne nápady a posun galérie svojou činnosťou dopredu, čím sa radí medzi
najmodernejšie kultúrne inštitúcie v Košickom kraji," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. Myšlienka
Pohyblivej krajiny vznikala podľa riaditeľky VSG Doroty Kenderovej v čase celosvetovej pandémie. Viaceré hromadné podujatia mohli byť
realizované len v exteriéri, a preto využili príležitosť pretvoriť pusté nádvorie na miesto pre ľudí a pre podujatia, ktoré doplnia tradičný
galerijný program o koncerty, workshopy a predstavenia v netradičnom prostredí. "Veľmi dôležitým aspektom pri takomto uvažovaní bolo
vytvorenie prostredia, kde rastliny netvoria len estetický prvok, ale sú pridanou hodnotou pre galériu, mesto, planétu. Zlepšujú nám
mikroklímu, poskytujú tieň a vlahu, sú úkrytom či potravou pre drobné živočíchy," vysvetlila Kenderová. O pohyblivú krajinu sa budú
spoločne starať zamestnanci galérie. Vznik projektu finančne podporil KSK v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie. Na projekte
spolupracovalo súkromné laboratórium architektúry krajiny a kolektív občianskeho združenia Spolka+. VSG projekt konzultovala s
Botanickou záhradou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. man lem

Autor: TASR
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Košice 21. mája (TASR) - Východoslovenská galéria (VSG) v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, otvorila v
piatok (20. 5.) revitalizované nádvorie - Pohyblivú krajinu. Ako o tom TASR informovala PR a marketingová manažérka VSG v Košiciach
Dominika Čupková, návštevníci v nej môžu vnímať umenie, pozorovať rastliny či načerpať novú energiu.

"Výzva Tradície inšpirujú inovácie, v rámci ktorej bol zrealizovaný aj tento projekt VSG, funguje v našom kraji už štvrtý rok. V minulosti
sme v rámci tejto výzvy podporili projekt VSG Enter, v rámci ktorého bol zrenovovaný vstupný priestor galérie, tentoraz prišlo na rad
nádvorie, ktoré sa premenilo na nový funkčný a zelený priestor. Oceňujem inovatívne nápady a posun galérie svojou činnosťou dopredu,
čím sa radí medzi najmodernejšie kultúrne inštitúcie v Košickom kraji," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK)
Rastislav Trnka.

Myšlienka Pohyblivej krajiny vznikala podľa riaditeľky VSG Doroty Kenderovej v čase celosvetovej pandémie. Viaceré hromadné
podujatia mohli byť realizované len v exteriéri, a preto využili príležitosť pretvoriť pusté nádvorie na miesto pre ľudí a pre podujatia, ktoré
doplnia tradičný galerijný program o koncerty, workshopy a predstavenia v netradičnom prostredí.

"Veľmi dôležitým aspektom pri takomto uvažovaní bolo vytvorenie prostredia, kde rastliny netvoria len estetický prvok, ale sú pridanou
hodnotou pre galériu, mesto, planétu. Zlepšujú nám mikroklímu, poskytujú tieň a vlahu, sú úkrytom či potravou pre drobné živočíchy,"
vysvetlila Kenderová. O pohyblivú krajinu sa budú spoločne starať zamestnanci galérie.

Vznik projektu finančne podporil KSK v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie. Na projekte spolupracovalo súkromné
laboratórium architektúry krajiny a kolektív občianskeho združenia Spolka+. VSG projekt konzultovala s Botanickou záhradou Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

man lem
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Oceňujem inovatívne nápady a posun galérie svojou činnosťou dopredu, čím sa radí medzi najmodernejšie kultúrne inštitúcie v Košickom
kraji, uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Košice 21. mája (TASR) - Východoslovenská galéria (VSG) v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, otvorila v
piatok (20. 5.) revitalizované nádvorie - Pohyblivú krajinu. Ako o tom TASR informovala PR a marketingová manažérka VSG v Košiciach
Dominika Čupková, návštevníci v nej môžu vnímať umenie, pozorovať rastliny či načerpať novú energiu.

"Výzva Tradície inšpirujú inovácie, v rámci ktorej bol zrealizovaný aj tento projekt VSG, funguje v našom kraji už štvrtý rok. V minulosti
sme v rámci tejto výzvy podporili projekt VSG Enter, v rámci ktorého bol zrenovovaný vstupný priestor galérie, tentoraz prišlo na rad
nádvorie, ktoré sa premenilo na nový funkčný a zelený priestor. Oceňujem inovatívne nápady a posun galérie svojou činnosťou dopredu,
čím sa radí medzi najmodernejšie kultúrne inštitúcie v Košickom kraji," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK)
Rastislav Trnka.

Myšlienka Pohyblivej krajiny vznikala podľa riaditeľky VSG Doroty Kenderovej v čase celosvetovej pandémie. Viaceré hromadné
podujatia mohli byť realizované len v exteriéri, a preto využili príležitosť pretvoriť pusté nádvorie na miesto pre ľudí a pre podujatia, ktoré
doplnia tradičný galerijný program o koncerty, workshopy a predstavenia v netradičnom prostredí.

"Veľmi dôležitým aspektom pri takomto uvažovaní bolo vytvorenie prostredia, kde rastliny netvoria len estetický prvok, ale sú pridanou
hodnotou pre galériu, mesto, planétu. Zlepšujú nám mikroklímu, poskytujú tieň a vlahu, sú úkrytom či potravou pre drobné živočíchy,"
vysvetlila Kenderová. O pohyblivú krajinu sa budú spoločne starať zamestnanci galérie.

Vznik projektu finančne podporil KSK v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie. Na projekte spolupracovalo súkromné
laboratórium architektúry krajiny a kolektív občianskeho združenia Spolka+. VSG projekt konzultovala s Botanickou záhradou Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.
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Andrej Bálint, moderátor:

Ľudia na Slovensku považujú klimatickú zmenu za vážny problém, ktorý vplýva aj na naše zdravie. Pre vrtochy počasia a teplotné
extrémy končia na urgentných príjmoch každý rok desiatky ľudí.

Janette Štefánková, moderátorka:

To, že si uvedomujú riziká spojená so zmenou klímy zasa predstavuje pre mnohých psychickú záťaž. Potvrdil to aj najnovší prieskum,
Ako sa má Slovensko.

Klára Grausová, redaktorka:

Horúčavy, prívalové dažde, tornáda, klimatická zmena dáva v posledných rokoch o sebe vedieť aj na našom území.

Neuvedený:

/august 2018/

Operátori vyslali záchranárov až k 80 prípadom pacientov, ktorí skolabovali v dôsledku vysokých horúčav.

Klára Grausová, redaktorka:

80 % ľudí na Slovensku považuje klimatickú zmenu za problém. Ukázal to prieskum z apríla a mája tohto roka. Názor prevláda u mladých
ľudí vo veku od 18 do 29 rokov. No nielen u nich.

Katarína Strapcová, vedecká pracovníčka, Sociologický ústav SAV:

V tých stredných kategóriách mierne ten podiel klesá ale zase potom rastie v starších kategóriách respondentov čo je zaujímavé lebo
nemôžeme šíriť nejaký stereotyp, že starší ľudia by sa nezaujímali o tento problém.

Zuzana Katreniaková, Slovenská asociácia verejného zdravia, LF UPJŠ Košice:

Téma vzťahu medzi klimatickou zmenou a zdravím rezonuje či už v prepojení na výskyt kardiovaskulárnych ochorení, niektorých nových
infekčných ochorení v prepojení aj na podvýživu, dostupnosť bezpečnej pitnej vody a podobne.

Klára Grausová, redaktorka:

Až takmer 70 % Slovákov v prieskume uviedlo, že už dnes pociťuje dopady klimatickej krízy na svojom celkovom zdraví.

Zuzana Katreniaková, Slovenská asociácia verejného zdravia, LF UPJŠ Košice:

Či už sa potýka teda s nejakými vlnami horúčav, ktoré nám výrazne ovplyvňuje napríklad aj stav zdravia ľudí s chronickými ochoreniami.

Klára Grausová, redaktorka:

Okrem horúčav sa ľudia na Slovensku obávajú extrémnych búrok a tornád, sucha a teplotných výkyvov a tiež znečistenia vody, pôdy a
ovzdušia. Obavy zo zmeny klímy zasa vyvolávajú psychickú nepohodu.

Katarína Strapcová, vedecká pracovníčka, Sociologický ústav SAV:

Najviac prevažoval smútok z devastácie prírody. Silnejšie obavy, ktoré sú vyjadrené ako úzkosť klimatická úzkosť a podobne zhruba
jedna štvrtina respondentov.

Klára Grausová, redaktorka:

Psychická nepohoda sa zasa odzrkadľuje na fyzickom zdraví. Ako teda z tohto začarovaného kruhu? Na to tiež čiastočne odpovedali
ľudia v prieskume. Viac ako polovica si myslí, že zrealizované opatrenia proti klimatickej kríze pomáhajú zlepšiť aj ich vlastné zdravie.
Klára Grausová, RTVS.
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Východoslovenská galéria. Zdroj: TASR/František Iván

KOŠICE – Východoslovenská galéria v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, otvorila v piatok 20. 5.
revitalizované nádvorie – Pohyblivú krajinu. Ako o tom informovala PR a marketingová manažérka VSG v Košiciach Dominika Čupková,
návštevníci v nej môžu vnímať umenie, pozorovať rastliny či načerpať novú energiu.

“Výzva Tradície inšpirujú inovácie, v rámci ktorej bol zrealizovaný aj tento projekt Východoslovenskej galérie, funguje v našom kraji už
štvrtý rok. V minulosti sme v rámci tejto výzvy podporili projekt Východoslovenská galéria Enter, v rámci ktorého bol zrenovovaný vstupný
priestor galérie, tentoraz prišlo na rad nádvorie, ktoré sa premenilo na nový funkčný a zelený priestor. Oceňujem inovatívne nápady a
posun galérie svojou činnosťou dopredu, čím sa radí medzi najmodernejšie kultúrne inštitúcie v Košickom kraji,” uviedol predseda
Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.

Myšlienka Pohyblivej krajiny vznikala podľa riaditeľky Východoslovenskej galérie Doroty Kenderovej v čase celosvetovej pandémie.
Viaceré hromadné podujatia mohli byť realizované len v exteriéri, a preto využili príležitosť pretvoriť pusté nádvorie na miesto pre ľudí a
pre podujatia, ktoré doplnia tradičný galerijný program o koncerty, workshopy a predstavenia v netradičnom prostredí.

“Veľmi dôležitým aspektom pri takomto uvažovaní bolo vytvorenie prostredia, kde rastliny netvoria len estetický prvok, ale sú pridanou
hodnotou pre galériu, mesto, planétu. Zlepšujú nám mikroklímu, poskytujú tieň a vlahu, sú úkrytom či potravou pre drobné živočíchy,”
vysvetlila Kenderová. O pohyblivú krajinu sa budú spoločne starať zamestnanci galérie. Vznik projektu finančne podporil KSK v rámci
internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie. Na projekte spolupracovalo súkromné laboratórium architektúry krajiny a kolektív občianskeho
združenia Spolka+. Východoslovenská galéria projekt konzultovala s Botanickou záhradou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v
Košiciach.

folder_open Tagy: projekt Východoslovenská galéria
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Dobrý deň,

čítate výber desiatich najdôležitejších správ týždňa z Košíc a okolia. Tipy na správy, kritiku či facebookový status týždňa nám posielajte
na dusan.karolyi@dennikn.sk .

1. Vojna na Ukrajine posilňuje potrebu diaľnice na Zemplín

Vojna na Ukrajine môže medzi viac preferované úseky pri dobudovaní diaľničnej siete na Slovensku dostať úsek z Košíc k hranici vo
Vyšnom Nemeckom. Minister dopravy Andrej Doležal povedal, že už sa o tejto téme komunikuje.

Hovoril aj o vytváraní tlaku na Európsku komisiu, „aby na to vyčlenila nejaký extra balík mimo existujúcich štrukturálnych fondov a plánu
obnovy“.

Aj poradca premiéra Hegera pre cezhraničnú spoluprácu dodáva, že potreba diaľnice smerom na Ukrajinu bude čoraz akútnejšia. „Ešte
pred vypuknutím vojny u susedov z Košíc do Vyšného Nemeckého jazdili tisíce kamiónov. Teraz sa ich počet ešte zvýšil, pretože tam
smeruje aj humanitárna pomoc. Vojna sa raz musí skončiť. Ukrajina bude potrebovať obnovu,“ povedal pre Aktuality Eduard Buraš .

Diskutovaná diaľnica by odbremenila nielen mestá ako Michalovce či Sobrance, ale pomohla by aj obyvateľom obcí, cez ktoré prechádza
súčasná cesta prvej triedy.

Dobudovanie D1 z Bidoviec až po hranicu s Ukrajinou je nevyhnutné aj podľa Košického kraja. „Akokoľvek sa snažíme presunúť dopravu
na železnice a motivovať ľudí, aby viac využívali autobusy, pri súčasnej frekvencii premávky z Košíc do Michaloviec je toto riešenie
nepostačujúce,“ vraví župan Rastislav Trnka.

Podľa posledného sčítania z roku 2019 týmto úsekom denne prejde približne 15-tisíc vozidiel, čo je od roku 2011 nárast o 30 percent.

Útvar hodnoty za peniaze pred časom vypracoval plán výstavby cestných projektov do roku 2030. Ráta so štyrmi úsekmi diaľnice od
Košíc po ukrajinskú hranicu. Tri úseky sú v druhej desiatke priorít: Dargov – Pozdišovce, Pozdišovce – Sobrance a Bidovce – Dargov.
Najhoršie vtedy dopadol úsek medzi Sobrancami a hranicou s Ukrajinou, ktorý je na 67. priečke priorít. Odhadované náklady na všetky
tieto úseky prekračujú miliardu eur.

Občianske združenie Diaľnica na Zemplín považuje za najviac nevyhnutné vybudovanie 25-kilometrového diaľničného úseku od Dargova
po Michalovce.

„Spojili by sa tak dva navrhované úseky a nemusel by sa raziť tunel pod Dargov. Stálo by to 250 miliónov eur,“ načrtol jedno z možných
riešení Peter Báthory, predseda združenia.

2. Výkony prekladiska v Haniske išli prudko hore, lebo železnica nahrádza lodnú dopravu z Ukrajiny

Európske prekladiská tovarov, ale i železničné trate zažívajú nával potravinových surovín z Ukrajiny. Časť z nich prechádza aj
Slovenskom. Zariadenie v Haniske pri Košiciach zabezpečuje prekládku tovaru zo širokorozchodnej trate na európsky rozchod a opačne.

Podľa Dušana Trnku, člena predstavenstva spoločnosti Interport Partners Group, ktorej dcérska firma vlastní a prevádzkuje prekladisko v
Haniske, je aktuálne dopyt z ukrajinskej strany niekoľkonásobne vyšší ako kapacita našej železničnej infraštruktúry.

Súčasnú situáciu spôsobila ruská vojenská blokáda ukrajinských prístavov v Čiernom mori. Tento stav znemožňuje krajine vyviezť
obilniny a slnečnicový olej lodnými trasami na trhy Afriky a Ázie. Riešením nie je podľa Trnku ani kamiónová doprava, pretože muži v
produktívnom veku nesmú opustiť krajinu.

„Dnes prakticky neexistuje iná možnosť, ako dostať tovary z krajiny, ako po železnici. Dnes fungujú smery hlavne na Poľsko, Maďarsko,
ale i Slovensko. Suroviny odtiaľ prúdia do poľských prístavov, do Hamburgu, Rotterdamu či prístavov v Jadranskom mori. Máme
informácie, že všetky tieto porty sú plne vyťažené,“ povedal Trnka pre denník Korzár .

Je presvedčený, že ani pri maximálnom úsilí a zapojení všetkých kapacít nebude v možnostiach okolitých krajín dostať z Ukrajiny viac
ako polovicu surovín určených na export. Problémom je okrem kapacity prekladísk hlavne nedostatok vozňov.

„Denne mi volá 20 klientov, ktorí by chceli doniesť z Ukrajiny státisíce ton surovín, no nemajú vozne. Vysvetľujem im, že v takom prípade
nemajú nič.“
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Dušan Trnka si myslí, že ak sa nenájde riešenie, niektoré krajiny vo svete môžu trpieť hladom. V Európe sa to podľa neho prejaví ďalším
výrazným zdražovaním potravín.

Prečítajte si

Na prevoz ukrajinského obilia niektorí používajú aj vagóny na uhlie, opisuje extrémnu situáciu šéf logistickej firmy

3. Boris Kollár nedal ani euro, ale pásku strihal ako jeden z donorov

Zľava podnikateľ Stanislav Obický, predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini, predseda parlamentu Boris Kollár a primátor Vranova Ján
Ragan. Zdroj – vranov.sk

Zaujímavá zostava strihačov pásky sa zišla pri otváraní [lock]športovej arény vo Vranove nad Topľou.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), líder Hlasu-SD Peter Pellegrini, podnikateľ a prešovský župný poslanec Stanislav Obický
(nezávislý), ktorý je honorárnym konzulom Ukrajiny na Slovensku. Za mesto nemohol chýbať primátor Ján Ragan (nezávislý).

Ako sa tam stretli? Podľa pôvodného vysvetlenia každý z nich pomohol s príspevkom na výstavbu arény. „Pellegrini dal milión (z rezervy
premiéra v roku 2019 – pozn. red.), dvestotisíc sme dali ako poslanci Prešovského samosprávneho kraja, dvestotisíc dalo mesto a
dvestotisíc prišlo od Kollára,“ povedal Stanislav Obický.

Tieto finančné príspevky mali byť aj dôvodom, prečo nový športový stánok pomenovali Aréna PKO. Písmená PKO majú symbolizovať
mená Pellegrini, Kollár, Obický.

Mimochodom, práve Obického spomínal Robert Fico na policajtmi monitorovanej poľovníckej chate. Vraj mu po miestnych poslancoch
Smeru odkázal informáciu od generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že sa nemusia báť oslabovania jeho kompetencie pri nakladaní s
paragrafom 363. Žilinka a Obický sú priatelia, ale obaja posielanie odkazu popreli.

Ak mal Fico nepresné informácie, tak rovnako nepresné ich mal aj Obický – čo sa týka príspevku Borisa Kollára. Napokon sa totiž
ukázalo, že neprispel ani jedným eurom.

Celkové náklady na športovú arénu boli asi 1,6 milióna eur. V zápisnici mestskej rady Vranova nad Topľou, ktorá rokovala o financovaní
arény, je uvedené, že Obický „deklaroval prísľub predsedu NR SR Kollára, ktorý by bol nápomocný pri poskytnutí zhruba 290-tisíc“.

Kollár však hovorí, že Obický ho kontaktoval ešte ako opozičného poslanca v roku 2019. Vtedy nič nevybavil a neskôr ako predseda
parlamentu vraj nemal vo svojom rozpočte peniaze na takýto účel.

„Povedal som pánovi Obickému, že vo firme, ktorá stavala arénu, si objednám stavebné výkony pre Donovaly (tam vlastní lyžiarske
stredisko – pozn. red.) a tam si budú vedieť zarobiť to, čo prerobili na tejto hale,“ vysvetlil Kollár denníku SME .

4. Maďari kritizujú Slovákov, že so znečistenou riekou nič nerobia

Problém rieky Slaná, do ktorej od februára vyteká do červena sfarbená toxická banská voda, sa dostal aj do maďarského parlamentu.
Maďarsko žiada a očakáva od Slovenska spoluprácu pri likvidácii ekologickej katastrofy. Uviedol to v utorok (17. 5.) v rámci interpelácií
štátny tajomník úradu vlády Balázs Orbán.

Reagoval na otázku poslanca opozičnej strany LMP Lászlóa Lóránta Keresztesa, ktorý pripomenul, že na slovenskom úseku rieky tečie
do koryta znečisťujúca látka, vplyvom ktorej na významnom úseku vyhynul život, pričom slovenská vláda nič neurobila a nie sú ani žiadne
náznaky, že by sa príslušné orgány snažili znečistenie zlikvidovať.

Balázs Orbán zároveň konštatoval, že na rieke vyhlásili druhý stupeň pohotovosti a priebežne monitorujú stav vody. Podľa neho na
maďarskom úseku rieky nedošlo k úhynu rýb a miera znečistenia nie je taká ako na slovenskom úseku, no sú badateľné menšie odchýlky
v kvalite vody.

Na nečinnosť orgánov v súvislosti s touto ekologickou katastrofou reagoval aj europoslanec Michal Wiezik. Podal sťažnosť na Európsku
komisiu. Podľa neho rieka pred našimi očami zomiera.

Za zodpovedného za túto škodu označuje správcu ložiska sideritových rúd Nižná Slaná (okres Rožňava), ktorým je štátny podnik Rudné
bane a jeho zriaďovateľom je ministerstvo hospodárstva.

5. IT firmy tvrdia, že štát dotuje nové pracovné miesta tam, kde netreba

Firma Solar Turbines chce v Košiciach otvoriť pobočku na vývoj softvéru pre plynové turbíny. Vláda jej už odsúhlasila dotáciu takmer 3 a
pol milióna eur. Z toho 2,7 milióna je príspevok na vytvorenie 125 nových pracovných miest.
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Vzápätí sa ozvali lokálne firmy z košického IT segmentu. Takúto dotáciu považujú za nezmyselnú, pretože na trhu vytvára nerovnováhu.
Uvádzajú viaceré dôvody.

Solar Turbines je dcérou spoločnosti Caterpillar, ktorá patrí medzi najbohatšie firmy v USA s hodnotou viac než 40 miliárd dolárov.

„Podporovanie miliardovej spoločnosti na presýtenom pracovnom trhu priamo poškodzuje slovenské firmy, ktoré už aj bez toho majú
problém s náborom talentovaných uchádzačov,“ hovorí Jozef Petro, zakladateľ startupu Sudo Labs.

Podľa neho aktuálna pozícia na IT trhu v Košiciach nevyžaduje vytvorenie nových pracovných miest. Len za posledný mesiac v regióne
pribudlo viac než 700 inzerátov v oblasti informačných technológií.

Spolumajiteľ firmy GoodRequest Tomáš Lodňan takisto nepovažuje dotáciu štátu pre Solar Turbines za efektívnu: „Treba podporovať
odvetvia a typy biznisu, ktoré napríklad pomôžu znížiť nezamestnanosť. V súčasnosti neexistuje stav, že sa špecialista na IT nemá kde
zamestnať.“

Ministerstvo hospodárstva reagovalo, že investícia firmy Solar Turbines má predpoklad na dosiahnutie významného prínosu a zatiaľ
spĺňa podmienky na poskytnutie pomoci. Firma plánuje investíciu do dlhodobého hmotného majetku vo výške 500-tisíc eur v období
rokov 2021 až 2025 a na mzdové náklady v tomto období vynaloží 9,6 milióna eur.

IT asociácia Slovenska však štátu vytýka, že „pri lákaní investorov nejde len o finančnú pomoc, ale hlavne o zabezpečenie kvalitných
odborníkov v nedostatkových IT pozíciách“.

6. Obce chcú donútiť vládu, aby pri odkalisku Poša konala rýchlejšie

Výpustná šachta odkaliska Poša. Foto – TASR

Odkalisko Poša, do ktorého kedysi Chemko Strážske vypúšťalo nebezpečné odpadové látky z chemickej výroby, spojilo okolité obce
Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov a Poša. Podpísali memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom.

Ich cieľom je komplexné zmonitorovanie odkaliska i Kyjovského potoka a následná sanácia odkaliska Poša. Poslanci kraja už schválili
50-tisíc eur na odber vzoriek a prvotnú analýzu.

„Už 40 rokov trpíme tým, že je znečisťované naše životné prostredie prostredníctvom odkaliska Poša. Verím, že náš partner – kraj – nám
pomôže vytvoriť omnoho väčší tlak na štátnych úradníkov, aby začala rázne konať inšpekcia ministerstva životného prostredia,“ povedal
starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák.

Podľa ministerstva životného prostredia najnovší geologický prieskum nepreukázal zdravotné riziká spojené s odkaliskom. S jeho
sanáciou počíta Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2022 – 2027, ktorý vláda schválila na rokovaní 11. mája.

Envirorezort pre TASR spresnil , že potenciálnym zdravotným rizikom by mohla byť pravidelná konzumácia studňovej vody, preto ju
obyvateľom odporučili preventívne nevyužívať.

„Štát dodnes neurobil inventarizáciu odkaliska. Všetky prieskumy, aj ten v roku 2020, boli robené okolo odkaliska a okolo Kyjovského
potoka, ale netýkali sa priamo obsahu odkaliska, čo je podľa nás zásadná vec,“ oponuje Ján Fenčák.

Podľa neho existuje podozrenie, že v odkalisku, ktoré bolo v prevádzke od roku 1980, sa nachádzajú aj sedimenty z nelegálne uložených
odpadov. Ich preskúmanie by chceli realizovať viacerými vrtmi do hĺbky 14 metrov. Samosprávy veria, že na ich základe budú vedieť
štátu dokázať nebezpečnosť odkaliska nielen z environmentálneho, ale i zo zdravotného hľadiska.

7. V popradskom okrese je defibrilátor už v každej dedine

Dojazd sanitky do vzdialenejších obcí môže trvať aj desiatky minút. Občianske združenie Záchrana preto buduje sieť verejne dostupných
automatických externých defibrilátorov, ktoré pomáhajú zachraňovať ľudské životy.

Ďalší pribudol v piatok (20. mája) v Tatranskej Javorine na budove obecného úradu. Tým sa stal Poprad okresom s najväčším počtom
defibrilátorov na Slovensku. Má ich 45 a sú v každej dedine okresu.

„Záchranka nemôže byť v každej obci, verejný defibrilátor áno,“ povedal predseda združenia František Majerský.

Defibrilátor pomáha poskytnúť bezodkladnú prvú pomoc pri zástave srdca ešte pred príchodom záchranárov. „Preškolili sme ľudí, spravili
ukážky prvej pomoci, aby sa nebáli poskytnúť prvú pomoc,” dodal Majerský.

Na Slovensku je 350 verejných defibrilátorov, z toho 230 umiestnilo OZ Záchrana – najmä zo sponzorských peňazí. Túto sieť budovali 
päť rokov a vďaka nej sa podarilo zachrániť dvanásť životov. Ich cieľom je, aby bol defibrilátor v každej obci, ktorá má nad 500
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obyvateľov.

Mapa všetkých verejných defibrilátorov na území Slovenska je na webstránke www.155.sk .

8. Pandémia ustupuje, motýle sa mohli vrátiť na svoju šou

Motýľ Attacus atlas, Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach. Foto – TASR

Tisíce motýľov čakajú verejnosť v košickej botanickej záhrade. V stredu otvorili 13. ročník výstavy Motýle exotických trópov. Tradičnú
motýliu šou obnovili po vynútenej dvojročnej pandemickej prestávke.

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

Na výstavu objednali viac ako 4800 kukiel, ktoré im budú doručovať priebežne, pretože život jednotlivých motýľov v dospelom štádiu
svojho vývoja v niektorých prípadoch trvá len niekoľko dní. Kukly sa budú liahnuť v pripravených liahňach, v ktorých návštevníci priamo
uvidia zrod dospelých jedincov.

Vo vestibule botanickej záhrady vystavujú aj preparovaný hmyz, zbierku dopĺňajú živé tropické bezstavovce. Výstava je otvorená do 3.
júla.

9. Študenti vymysleli, ako ekologicky pomáhať lastovičkám a zarobiť na tom

Ručne vyrábané ekologické lastovičie hniezdo. Aj to je produkt, s ktorým sa dá vyhrať národné finále Social Innovation Relay – súťaže
študentských firiem. Podarilo sa to gymnazistom z Kráľovského Chlmca a ich firme NestBnB. Hniezda sú výlučne z prírodných materiálov
– zo sadry, z pilín, vody a blata.

„Náš nápad je jedinečný v tom, že ide o produkt s komerčným potenciálom, ale pritom pomáhame životnému prostrediu a aj lastovičkám,“
vravia o sebe mladí podnikatelia.

Foto – NestBnB

Ten komerčný potenciál sa im aj vyjavuje v číslach. Predali už sto kusov. Hniezdo si kúpili samosprávy, školy aj jednotlivci. Práve to
zaujalo aj porotu, že majú hotový produkt. „Teraz je naším hlavným cieľom expandovať s hniezdom ďalej do zahraničia,“ hovorí študent
Viktor Brezina.

Do tohtoročnej súťaže firiem zo stredných škôl sa prihlásilo celkovo 250 študentských nápadov z celého Slovenska. Desať
najúspešnejších sa dostalo do národného finále. Globálne finále s s prezentáciami v anglickom jazyku bude koncom júna.

Aj tam chcú gymnazisti z Kráľovského Chlmca uspieť. Napodobnili by košické Gymnázium Poštová, ktorému sa to podarilo dvakrát po
sebe. Predvlani s tuhým čističom Tuči, minulý rok s ekologickým popisovačom Scribo Marker z odpadového vosku z tlačiarní.

10. Slafkovský naďalej ohuruje hokejový svet, americký expert by ho dal na vrchol draftu NHL

Foto – TASR

Juraj Slafkovský ma našliapnuté na kariéru svetovej hokejovej hviezdy. Po extra vydarenej februárovej olympiáde v Pekingu – košický
odchovanec tam individuálne získal všetko, čo sa dalo, plus s mužstvom prekvapujúci bronz – už bolo isté, že v drafte NHL bude veľmi
vysoko. V prvej päťke alebo dokonca trojke.

Slafkovský však ukazuje svoj mimoriadny talent aj na prebiehajúcich majstrovstvách sveta vo Fínsku. V piatkovom (20. 5.) zápase proti
Kazachstanu, ktorý sme museli vyhrať, inak by sa naša cesta do play-off dostala do teoretickej roviny, bol vyhlásený za najlepšieho
slovenského hráča. Dal gól z trestného strieľania, ktoré si sám vybojoval – po skvelom samostatnom prieniku ho zastavili iba faulom.

No ešte pred týmto zápasom americký novinár a expert na draft NHL Chris Peters písal o tom, že by skauti mali zvážiť zaradenie
18-ročného Slafkovského na pozíciu jednotky v blížiacom sa drafte NHL. „S jeho robustnou postavou je ťažké vypichnúť mu puk a má
šikovné ruky na obchádzanie obrancov,“ chválil ho Peters .

Amerického experta na Slafkovskom prekvapuje, ako ho už teraz rešpektujú aj starší hráči a ako mu na ľade dôverujú. Myslí si, že v
silnejšej konkurencii by hral ešte lepšie a jeho výkonnostný strop môže byť vyššie ako u Kanaďana Shana Wrighta, predpokladanej
jednotky draftu. „Veci, ktoré pri svojom vzraste dokáže, mi dodávajú omnoho väčšiu istotu o jeho celkovom potenciáli.“
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Doteraz najvyššie draftovaným Slovákom bol Marián Gáborík. V roku 2000 si ho Minnesota Wild vybrala z tretej pozície. Očakáva sa, že
tento rekord Juraj Slafkovský minimálne vyrovná. Draft sa koná 7. – 8. júla.

Odporúčame si prečítať:

Riaditeľom Horskej záchrannej služby je od januára tohto roka, predtým viedol Stredisko lavínovej prevencie. Marek Biskupič v rozhovore
opisuje, aký je priebeh záchrannej akcie od prvého telefonátu po pacienta v nemocnici alebo či nejde o konflikt záujmov, keď horský
záchranár podniká ako horský vodca. (Denník N)

Východoslovenským vodárňam hrozí prepadnutie eurofondov na vodovody a kanalizácie v obciach. Problémom sú sporné verejné
obstarávania a predlžovanie kontrol, čo možno neumožní vyčerpať schválené dotácie vo výške takmer 12 miliónov eur v stanovenom
termíne. (Denník Korzár)

Košice Milana Kolcuna: Presvedčte sa, ako architektúra harmonicky dotvára krajinu

Jeden z najvyššie položených bodov v Košiciach – kopec medzi Furčou a Košickou Novou Vsou – je vylepšený a vyvýšený o budovu
kostola. Kopec decentne zvýrazňuje svojím tvarom strecha v tvare klobúka huby, ktorej dominuje svetlík a na ňom kríž. Voči naľavo
stojacej hranatej budove kláštora sa kostol vyhraňuje svojím kruhovým pôdorysom. Po vstupe dnu je oko návštevníka priťahované
prírodným svetlom, ktoré prichádza predovšetkým zhora (zo svetlíka), čo veriacim pripomína, odkiaľ sa očakáva príchod Krista, ako aj to,
že Kristus je Svetlom sveta.

Svetlo je vnútri prítomné i vtedy, keď sa vonku zotmie, znázornené na prednej stene vertikálnym pásom zlatej farby, ktorá je symbolom
nebeského svetla. V poli zlatého pásu je umiestnený svätostánok a v inej miestnosti – podzemnej kaplnke – zasa relikviár sv. Rity. Ten je
rovnako pozlátený a má tvar ruže. (Architektom kostola je Ján Zajac, relikviár navrhol pápežský sakristinián Pavol Benedik.) Ruža je
symbolom lásky (jej krása) i bolesti (tŕne).

Kostol sv. Rity. Herlianska 52, Košická Nová Ves. Foto – Petr Lazár

Tento tip je úryvok z knihy Milana Kolcuna Košice na každý deň – 366 tipov na použitie mesta . Ak si knihu chcete kúpiť, napíšte email na
bezsepkara@gmail.com .

Ilustračné foto &#8211; Interport

Autor: Dušan Károlyi
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Janette Štefánková, moderátorka:

Sú farebné a tiché. Po vyliahnutí majú krídla, no ešte nevedia lietať. Po dvojročnej covidovej prestávke obnovili v košickej botanickej
záhrade motýliu šou.

Nikoleta Ferková, redaktorka:

Motýlí život je krátky. Hovoríme o dňoch, maximálne týždňoch. V jednom je však rovnaký - motýľom chutí nektár z rozkladajúceho sa
ovocia. Košická botanická záhrada si na 13. ročníku motýlej šou pripravila 4 800 motýlích kuklí. Z nich sa priamo pred očami
návštevníkov rodia dospelé jedince. No a môžeme tu vidieť aj tento najväčší motýlí druh, ktorého rozpätie krídel je až 27 centimetrov.

Robert Gregorek, vedúci oddelenia flóry, Botanická záhrada UPJŠ, Košice:

Niektoré druhy, práve ako spomínaný veľkostný rekordér, nemajú vôbec tráviaci trakt. Dospelé štádium motýľa neprijíma potravu a teda
celý jeho životný cieľ je zameraný len na to sa spáriť, naklásť vajíčka a založiť novú generáciu.

Nikoleta Ferková, redaktorka:

Liahne s kuklami umiestnili do špeciálnych boxov, na ktoré dozerajú botanici. Ďalšie motýle postupne prinesú zo zahraničia. Aj tento
naoko neškodný hmyz sa vie poriadne brániť. Niektoré druhy sú dokonca jedovaté.

Martin Suvák, vedúci odd. zoológie, Botanická záhrada UPJŠ, Košice:

Keďže viaceré z tých rastlín, ktoré tu máme sú toxické, tak aj tie húsenice musia sa tomu adaptovať a zhromažďujú v sebe toxické látky,
ktoré sa potom prenášajú po zakuklení aj na toho dospelého motýľa. Je to kvôli tomu, aby sa nejakým spôsobom chránili pred
predátormi, ktoré by tie jednak húsenice, jednak dospelé motýle chceli konzumovať.

návštevníčka:

Páči sa mi, že sú tu také tie pestrofarebné motýle, že ich tu krásne vidno, krásne lietajú. V prírode takto motýle zblízka nevidno, a ten
veľký je naozaj krásny a takého som fakt ešte nevidela.

Nikoleta Ferková, redaktorka:

Motýlia šou v Košiciach potrvá do 3. júla. Nikoleta Ferková, RTVS.
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