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Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu už štvrtý rok rozvíja projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, ktorého cieľom je
prepájanie akademických inštitúcií a výskumných organizácií so súkromným sektorom. Zámerom je podpora vedy, výskumu a inovácií,
vzdelanie študentov reflektujúce požiadavky trhu práce 21. storočia a zamedzenie odlivu mozgov zo Slovenska.

Výsledky 4. ročníka projektu priniesli významné nárasty oproti predošlým ročníkom, zapojilo sa vyše 80 firiem z rôznych odvetví a 9
akademických a vedeckých inštitúcií naprieč Slovenskom s vytvorením desiatok návrhov na spoluprácu.

Firmy a akademické inštitúcie sa stretávali na kooperačných podujatiach na konkrétnej katedre/fakulte/univerzite so zámerom
networkingu a naštartovania spoluprác.

Priebeh podujatí:

25.3.2022 kooperačné podujatie na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v Žiline - zúčastnilo sa ho 6 spoločností,
ktoré ponúkli 33 návrhov na spoluprácu. 5.4.2022 kooperačné podujatie Stavebnej fakulty TUKE v Košiciach – zúčastnených 9
spololočností, ktoré ponúkli 38 návrhov na spoluprácu. 11.4.2022 podujatie na Fakulte biotechnológií a potravinárstva SPU v Nitre –
zúčastnených 14 spoločností, ktoré ponúkli 80 ponúk na spoluprácu. 22.4.2022 podujatie Fakulty informatiky a informačných technológií
a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave – zúčastnených 32 spoločností, ktoré ponúkli 203 návrhov na spoluprácu.
26.4.2022 podujatie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – zúčastnených 9 spoločností, ktoré ponúkli 80 návrhov na
spoluprácu. 28.4.2022 II. online kolo podujatia Stavebnej fakultu TUKE v Košiciach –zúčastnených 5 spoločností, ktoré ponúkli 12
návrhov na spoluprácu. 29.4.2022 kooperačné podujatie Slovenskej akadémie vied v Bratislave – zúčastnených 12 spoločností, ktoré
ponúkli 82 návrhov na spoluprácu. 3.5.2022 kooperačné podujatie Fakulty podnikového manažmentu EUBA v Bratislave – zúčastnených
21 spoločností, ktoré ponúkli 178 návrhov na spoluprácu. V rámci Týždňa vedy a techniky (7.-11.11.2022) je naplánované kooperačné
podujatie Technickej fakulty TUZVO vo Zvolene.

Podujatia prebiehali podľa zaužívaného modelu – predstavenie akademickej inštitúcie a následné predstavenie zúčastnených spoločností
a ich návrhov na spolupráce, po ktorom nasledoval priamy networking.

Spoločnosti sa podujatí zúčastňovali prevažne prezenčnou formou, avšak v prípade potreby bola možnosť, aby sa k podujatiu pripojili aj
online.

Účasť zo strany študentov sa na podujatiach rôznila, podľa požiadaviek predstaviteľov akademickej obce.

ONLINE PLATFORMA PROJEKTU PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY

Pre urýchlenie hľadania informácií, potenciálnych študijných, alebo pracovných príležitosti, kontaktovanie a spoznanie nových ľudí,
spoluprác a vytvárania nových tímov, či iných rozvojových aktivít môžu záujemcovia využívať online platformu projektu Prax pre
univerzity, riešenia pre firmy, ktorá je interaktívna, moderná a umožnuje priamu komunikáciu medzi zaregistrovanými členmi. Platforma
ponúka možnosti vytvorenia záverečných prác, stáží pre študentov, case studies (aby sa firmy angažovali do procesov vzdelávania a
výučby na vysokých školách a ponúkli praktické zručnosti), výskumno-vývojových projektov s cieľom podpory inovácií a interných
programov firiem. Na druhej strane univerzity majú možnosť ponúknuť svoje služby pre súkromný sektor.

Momentálne máme na platforme vyše 500 členov a cieľom projektu ako aj vytvorenia platformy je čo najväčšie rozšírenie portfólia
zaregistrovaných firiem, študentov a univerzít.

Pevne veríme, že prvotné kontakty, ktoré priniesli kooperačné podujatia sa pretavia do úspešných spoluprác a vytvoria podmienky pre
transfer informácií, technológií a podporu výskumu s cieľom ďalšieho rastu slovenského ekosystému.

Autor: petruskova
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Košický samosprávny kraj opäť prerozdelí 100-tisíc eur. Východniari, ktorí majú chuť rozhýbať svoj región, budú môcť za jednotlivé
projekty hlasovať v termíne od 21. 7. 2022 do 22. 8. 2022.

Finančné prostriedky zo župnej kasy aj tento rok pomôžu východniarom zrealizovať zaujímavé projekty. Kým vlani bola výzva v rámci
participatívneho rozpočtu orientovaná na šport, tento rok mohli žiadateľa predkladať svoje inovatívne nápady z oblasti regionálneho
rozvoja, kultúry, školstva, ľudských práv, zdravotníctva, životného prostredia či sociálnej oblasti. Košický samosprávny kraj sa aj týmto
spôsobom snaží stransparentniť rozhodovanie o verených financiách. Východniari môžu zahlasovať za projekt, ktorý pomôže v rozvoji ich
obce či mesta cez formulár, ten nájdu na webovej stránke rozhybanykraj.hlasobcanov.sk, pričom hlasovanie prebieha termíne od 21. 7.
do 22. 8. 2022. Peniaze z krajskej kasy už v minulosti putovali napríklad judistom do Michaloviec na rekonštrukciu posilňovne. So svojím
projektom uspel aj Futbalový klub v Spišskej Novej Vsi, ktorý sa môže tešiť z novej tréningovej plochy. Verejnosť dala zelenú aj
rekonštrukcii športového areálu kúpaliska v Rožňave či ďalším dvom projektom v Košiciach a v obci Ižkovce.

Rozdelí sa 100 000 eur

„ Participatívny rozpočet umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov. Cieľom projektu
je zlepšiť kvalitu života ľudí v Košickom kraji. Župa rozdelí na projekty dokopy 100-tisíc eur. O tom, aké nápady sa stanú skutočnosťou,
rozhodnú samotní východniari v hlasovaní, čím pomôžu rozhodnúť o verejných peniazoch transparentne. Na výber je 16 kvalitných
projektov od rôznych žiadateľov. Či už ide o samosprávy alebo organizácie, ktoré podali projekty, je z čoho vyberať. Verím, že
východniari budú aktívni a využijú unikátnu príležitosť rozhodnúť o rozvoji miesta, v ktorom žijú alebo pracujú,“ informoval predseda
Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vybrať si môžu zo 16 projektov

Obyvatelia župy si môžu vybrať zo 16 projektov, avšak podporiť môžu tri z nich. Hlasujúci vo veku nad 15 rokov sa na webovej stránke
rozhybanykraj.hlasobcanov.sk verifikuje kódom, ktorý mu príde v bezplatnej SMS správe na číslo zadané do formulára. Zapojiť sa je
možné z akéhokoľvek slovenského telefónneho čísla, a to len raz. Po ukončení hlasovania budú projekty automaticky zverejnené.
Minimálna výška pomoci je 25 000 eur, maximálna 100 000 eur. Dotáciou kraj prispeje až do výšky 90 percent celkových oprávnených
výdavkov projektu, pričom nápady, ktoré získajú od obyvateľov najviac hlasov, by mali byť zrealizované do 31. 10. 2022. V rámci výzvy
môže župa poskytnúť dotáciu na projekty realizované len na území Košického kraja.

Projekty, za ktoré môže verejnosť hlasovať:

Košice – Obnova prvkov záhradnej architektúry v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach Veľké Kapušany – Zvyšovanie infraštruktúry
nabíjacích stojanov pre obyvateľov Košice – Dravce z rastlinnej ríše Ždaňa – Soľná jaskyňa-soľno–inhalačná komora v centre PAREZKA
Košice – „2.0“ Obec Stanča – Obnova kamenného sokla, strešnej krytiny a výstavba oddychovo-náučného chodníka a pri
gréckokatolíckom chráme sv. Michala Archanjela v Stanči Trnava pri Laborci – Svet bádania a dobrodružstva Zbudza – Fasáda
rímsko-katolíckeho kostola Sedembolestnej Panny Márie v Zbudzi Košice- Technológie v športe Michalovce – Dajme potravinám druhú
šancu Košice – Nová vlaková súprava Košickej detskej historickej železnice Košice Sídlisko KVP – Športový a zábavný areál Koliby Zlatá
podkova Klokočov – Organizovanie koncertov klasickej hudby v spojení s prírodou ako unikátna forma podpory kultúry v regióne
Rožňava – Modernizácia útulku a nocľahárne Diecéznej charity Rožňava Košice Sídlisko KVP – Workoutové ihrisko v Aréne Sršňov
Košice – Detské ihrisko na KVP

Popis jednotlivých projektov sa nachádza na webovej stránke rozhybanykraj.hlasobcanov.sk.

Zdroj: KSK, ilustračné foto: Košice Aktuálne, NN

Autor: no vo
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O tehotenské štipendium môžu požiadať aj vysokoškoláčky z Ukrajiny.

Aj keď sa priemerný vek prvorodičiek na Slovensku pohybuje okolo 28 rokov, nie je výnimkou, že niektoré ženy otehotnejú ešte počas
štúdia na vysokej škole. Tehotenstvo im však nemusí nabúrať študijné plány a ukončiť štúdium.

Tehotné študentky môžu v štúdiu pokračovať ďalej bez zmeny, požiadať o individuálny študijný plán alebo štúdium prerušiť. Pri prerušení
a pri prechode na individuálny študijný plán však treba komunikovať so študijným oddelením, pretože na jednotlivých školách sú odlišné
podmienky.

Študentka Prešovskej univerzity v Prešove Martina Miklošková študovala tehotná v čase, keď ešte bola povinná domáca karanténa.
Dodáva, že keby bola znova tehotná v prezenčnej forme vyučovania, rozhodne by neprerušila štúdium. Podľa nej sa to totiž neoplatí,
pretože by si musela spájať ročníky, aby neplatila za štúdium.

„Keď si niekto štúdium na rok preruší, má možnosť spojiť si ročníky, čo je psychicky aj fyzicky náročné, alebo si zaplatiť štúdium o rok
naviac, čo je na našej univerzite za oba semestre 700 eur,“ vysvetľuje s tým, že študent bakalárskeho štúdia musí zvládnuť štúdium
riadne za tri roky.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokObjav českej vedkyne môže pomôcť budúcim mamičkám. Presnejšie odhalí rizikové tehotenstvo Čítajte

Na univerzite jej poskytli namiesto individuálneho študijného plánu náhradné plnenie povinností, akými sú úlohy naviac či konzultácie s
vyučujúcim. V rámci administratívy musela ísť za každým vyučujúcim zvlášť a dať mu podpísať papier o náhradnom plnení povinností. To
sa jej podarilo vyriešiť cez mail. Hovorí, že vyučujúci boli zhovievaví a ochotní pomôcť.

Od apríla 2021 majú študentky navyše nárok na tehotenské štipendium. Umožnila im to novela zákona o vysokých školách. Miklošková
vníma tento príspevok pozitívne, keďže im pomohol v rodinnom rozpočte.

Po splnení potrebných náležitostí študentke každý mesiac počas tehotenstva pribudne na účte 200 eur. Príspevok sa vypláca aj za
mesiace júl a august. Žiadateľkou môže byť aj študentka, ktorá má prerušené štúdium z dôvodu tehotenstva.

V texte sa dočítate: Kto má nárok na tehotenské štipendium? Na aké štipendia má študentka nárok? Na ako dlho sa dá prerušiť štúdium
Kto rozhoduje o individuálnom študijnom pláne? Aké príspevky môže očakávať študentka po narodení dieťaťa? Kto má nárok na
tehotenské štipendium?

Študentka k svojej písomnej žiadosti o tehotenské štipendium potrebuje priložiť lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 27. týždeň pred
očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (13. týždeň tehotenstva).

Tehotenské štipendium môže získať tá študentka, ktorá má trvalý pobyt na Slovensku a nemá nárok na výplatu tehotenského.

Hovorca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) Juraj Rybanský dodáva, že žiadateľkou môže byť aj tehotná študentka, ktorá
je ukrajinskou štátnou občiankou alebo rodinnou príslušníčkou štátneho občana Ukrajiny a je odídencom. K žiadosti potrebuje priložiť
doklad o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na Slovensku.

„V prípade tehotnej študentky, ktorá je štátnou občiankou Ukrajiny alebo rodinnou príslušníčkou štátneho občana Ukrajiny a je
odídenkyňou, sa počas trvania mimoriadnej situácie považuje na účely priznávania tehotenského štipendia za študentku s trvalým
pobytom na Slovensku,“ vysvetľuje.

Finančná podpora slúži na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s
prípravou na narodenie dieťaťa.

Kedy nárok na tehotenské štipendium zaniká? pri vzniku nároku na výplatu rodičovského príspevku na dieťa, na ktoré študentka poberala
tehotenské štipendium; skončením tehotenstva; skončením štúdia.

Na tehotenské štipendium nemá počas prázdnin nárok tá študentka, ktorá je prijatá na magisterský či doktorandský stupeň štúdia.

Ako objasňuje Rybanský, v zmysle zákona o vysokých školách má nárok na štipendium len študentka, a tou sa stáva až od momentu
zapísania na štúdium, nie prijatia.

Simona Šintalová z Oddelenia pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského (UK) v Bratislave dodáva, že u nich študentka podáva
žiadosť rektorovi cez úsek pre vzdelávanie a sociálne veci Rektorátu UK.

https://monitora.sk/
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Rektor o priznaní štipendia rozhoduje v lehote 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Rybanský z STU uvádza, že od apríla 2021 poskytli tehotenské štipendium 34 študentkám v celkovej výške 35 200 eur. Dana Straková z
referátu marketingovej komunikácie Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici dopĺňa, že vyplácali a vyplácajú tento príspevok 77
študentkám. Na UK vyplatili tehotenské štipendiá 140 študentkám.

Prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach Ervin Lumnitzer poskytol SME iba údaje za minulý rok. Univerzita
evidovala 15 študentiek, poberajúcich tehotenské štipendiá a 49 študentiek, poberajúcich tehotenské štipendiá v osobomesiacoch.
Dohromady vyplatili 9800 eur.

Pôžička, motivačné aj sociálne štipendium

Rybanský uvádza, že okrem tehotenského štipendia si môže študentka na STU požiadať aj o študentskú pôžičku. Navyše, ak spĺňa
podmienky kladené Štipendijným poriadkom STU, vie k tehotenskému štipendiu dostávať aj motivačné.

Rovnaké je to aj v Košiciach, kde je schému poskytovania štipendií upravuje legislatíva TUKE. „Ak študentka spĺňa požiadavky, môže jej
byť udelené aj iné štipendium - prospechové, preferenčné alebo štipendium z vlastných zdrojov,“ odpovedá Lumnitzer.

Straková z UMB dopĺňa, že ich vysoká škola vie poskytnúť aj sociálne štipendium. Pre jeho priznanie je dôležitý príjem študenta a tiež
príjmy s ním posudzovaných osôb.

Štúdium sa dá prerušiť aj na tri roky

Na STU môže študentka pre tehotenstvo požiadať o prerušenie štúdia, a to na dva roky. O prerušenie môže požiadať opakovane, najviac
však dvakrát. Druhé prerušenie môže trvať najviac rok. V prípade, že je jeho dôvodom rodičovská dovolenka, môže trvať aj tri roky. Platí
to aj pre študentov-otcov.

Lumnitzer približuje, že na TUKE si študentka o individuálny študijný plán žiada na študijnom oddelení príslušnej fakulty. Ide podľa neho
o štandardnú žiadosť, ktorú schvaľuje dekan fakulty. „Bežná požiadavka je jeden rok,“ dopĺňa.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPo čase môžete zmeniť vysokú školu, fakultu alebo len program Čítajte

Študentka UK môže v zmysle študijného poriadku UK alebo príslušnej fakulty požiadať o prerušenie štúdia najviac na tri roky alebo o
individuálny harmonogram štúdia.

Podľa študijného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa môže z dôvodu tehotenstva alebo materských
povinností, rovnako ako aj iných dôvodov, štúdium prerušiť na dva roky.

Individuálny študijný plán povoľuje spravidla dekan

Študentka si však môže namiesto prerušenia štúdia vybrať aj individuálny študijný plán, ktorý jej na STU povoľuje dekan fakulty na
základe písomnej žiadosti.

Rybanský podotýka, že po schválení sa študentka dohodne najmä s príslušnými učiteľmi predmetov na spôsobe návštevy prednášok či
cvičení a vykonávaní študijných povinností v rámci jednotlivých predmetov zapísaných v príslušnom období štúdia.

Medzi dôvody pre udelenie povolenia patrí aj dlhotrvajúca choroba alebo zdravotné problémy (na základe lekárskej správy) či zdravotné
problémy počas tehotenstva. Radia sem aj trvalú starostlivosť o vlastné alebo osvojené dieťa vo veku do šesť rokov.

V prípade UMB sa študentka v danej veci obracia na študijné oddelenie príslušnej fakulte a doloží lekárske potvrdenie o tehotenstve.

Hovorkyňa UPJŠ v Košiciach Laura Hoľanová podotýka, že pre prvý a druhý stupeň, ani pre spojené stupne štúdia nemajú v študijnom
poriadku možnosť individuálneho plánu.

„V prípade, že sa študentka nemôže pravidelne zúčastňovať na dennej výučbe z relevantných dôvodov (zdravotné ťažkosti, návštevy
lekára a pod.), má možnosť individuálnej dohody s vyučujúcim na podmienkach absolvovania predmetu,“ uvádza.

Ak sa však študentke nedá spojiť denné štúdium s materskými povinnosťami, môže prestúpiť na externé štúdium, ktoré je flexibilnejšie.

Študentka si môže namiesto prerušenia štúdia vybrať aj individuálny študijný plán. (zdroj: Adobe Stock)Príspevky po narodení dieťaťa

Po narodení dieťaťa má žena nárok na jednorazovú štátnu sociálnu dávku – príspevok pri narodení dieťaťa. Príspevok sa vypláca vo
výške 829,86 eur pri prvom až treťom dieťati.

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 10

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na svojom webe upozorňuje, že nárok na príspevok nevzniká, ak žena od štvrtého
mesiaca tehotenstva do pôrodu aspoň raz do mesiaca nebola na preventívnej prehliadke u gynekológa.

V prípade, že žena pred nástupom na materskú dovolenku nepracovala a ani nebola nemocensky poistená, má stále nárok na
rodičovský príspevok. Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na zaistenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku
alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Žena alebo jej partner vie o tento príspevok požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V tomto roku je výška príspevku 280 eur
mesačne.

Ak je študentka poberateľkou dávky v hmotnej núdzi, môže požiadať aj o ochranný príspevok v hodnote 15,10 eura mesačne.

Podmienkou je, že musí od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva pravidelne raz do mesiaca absolvovať preventívnu prehliadku u
gynekológa. O tento príspevok môže žiadať aj rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku
dieťaťa.

Autor: Michaela Džomeková
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Doplnený prehľad udalostí na nedeľu 24. júla  
  22. 7. 2022, 11:16, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúca vydania: R. Turoňová

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

E - mail: domred@tasr.sk, dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

Majstrovstvá horného Šariša v kosení ručnou kosou

Mlynky, chata U3G

10.00 Včelárska nedeľa v Pribyline

V rámci programu vyhodnotia 4. ročník detskej výtvarnej súťaže Včely očami detí a 4. ročník súťaže o Najlepší pribylinský med a
medovina.

10.30 h - odborná prednáška Ladislava Balvana na tému Všeobecné včelárstvo

15.00 h - organový koncert rodákov zo zaniknutej obce Ruskinovce. Počas celého podujatia budú pripravené zábavné aktivity pre deti,
predaj včelárskych potrieb a včelích produktov a sprievodné výstavy.

Pribylina, Múzeum liptovskej dediny

Text, Zvuk

15.00 Zlatovský festival

Trenčín, Zlatovce, park pri kultúrnom dome

18.30 Vystúpenie skupiny Modus

Košice, Botanická záhrada UPJŠ

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt

Autor: LT
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Týždenný prehľad udalostí v SR na 30. týždeň  
  22. 7. 2022, 12:27, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

25. júla - pondelok

11.00 Minister obrany SR Jaroslav Naď prijme ministra obrany Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Bena Wallacea

11.00 h - privítanie ministra obrany Bena Wallacea

- plné pocty

- fototermín

13.00 h - tlačové vyhlásenie ministrov (v rámci tlačového vyhlásenia bude zabezpečené simultánne tlmočenie)

Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8

26. júla - utorok

Informatívna správa ŠÚ SR o:

- demografii - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v júni 2022

26. júla - utorok

08.30 Denný tábor Lekárskej fakulty UPJŠ v rámci projektu Univerzita bez hraníc na UPJŠ

Košice, Univerzita P. J. Šafárika

26. júla - utorok

09.00 Výstava a prehliadka experimentálnych parceliek genetických zdrojov marhúľ, broskýň, liečivých rastlín a strukovín. Súčasťou bude
aj degustácia ovocia a bylinkových čajov, poradenstvo v oblasti pestovania týchto plodín.

Piešťany, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122

26. júla - utorok

10.30 Novinárska projekcia českej komédie Striedavka

Projekcia bude bez účasti tvorivého tímu a hercov.

Bratislava, kino Lumiére, kinosála K4, Špitálska ulica 4

26. júla - utorok

14.00 Privítanie ovečiek v meste - ekologické kosačky

Verejnoprospešné služby v meste obohatia ovce, o ktoré sa starajú klienti zariadenia sociálnych služieb Jasanima - DSS.

Rožňava, park vedľa Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8

27. júla - streda

11.00 Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a občianskym združením Bona Fide, ktoré je
prevádzkovateľom kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik

Košice, Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2

27. júla - streda

17.00 Odrazy slávností - stretnutie fotografov a verejnosti s kurátorom výstavy

Vstup je voľný.

Martin, Turčianske kultúrne stredisko, Divadelná 3
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27. júla - streda

17.00 Vernisáž Pozeraj sa! Mariupoľ!

Bratislava, Bratislavský hrad, výstavný priestor pod Čestným nádvorím

27. júla - streda

20.00 Jánošíkove dni (27. - 31. júla)

20.00 h - Čože je to šesťdesiatka! - slávnostné otvorenie festivalu spojené s premietnutím filmového dokumentu, dražbou historickej
repliky Jánošíkovej čiapky, ohňovou šou a zbojníckou vatrou

Terchová

28. júla - štvrtok

10.00 Rada Rozhlasu a televízie Slovenska

Bratislava, SRo, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1

28. júla - štvrtok

16.00 Vernisáž: Naša a svetová Klára Jarunková + uvedenie knihy

Výstava k 100. výročiu narodenia najprekladanejšej slovenskej autorky kníh pre deti a mládež potrvá do 11. septembra.

- uvedenie nového vydania knihy Horehronský talizman

Bratislava, Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, Galéria Dušana Rolla, Panská 41

28. júla - štvrtok

16.00 Pietna spomienka na obete leteckých nešťastí v Poprade

Pietna spomienka na obete leteckých nešťastí záchranárskych vrtuľníkov na Slovensku spojená so svätou omšou. Spomienka sa koná
pri príležitosti oslavy mena Krištof, ktoré je ako volací znak vrtuľníka alebo základne vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Online vysielanie aj na FB - IG stránke Air - Transport Europe, letecká záchranná služba.

Poprad, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

28. júla - štvrtok

17.00 Národné stretnutie mládeže (28. - 31. júla)

- otvárací ceremoniál

Trenčín, Mestská športová hala

28. júla - štvrtok

19.30 Katedrálny organový festival Bratislava (28. júla - 15. septembra)

Bratislava, Katedrála sv. Martina

29. júla - piatok

00.00 Medzinárodný novohradský folklórny festival (29. - 31. júla)

Lučenec

29. júla - piatok

00.00 Hornotoryský folklórny festival Jána Lazoríka (29. - 30. júla)

https://monitora.sk/
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Krivany, amfiteáter

29. júla - piatok

09.00 Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska

Svidník

29. júla - piatok

14.00 Otvorenie výstavy Ladislava Cupera: Fotografie a makrofotografie

Podujatie sa koná v rámci 68. slávností kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenska.

Svidník, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Ul. centrálna 258

29. júla - piatok

17.00 Bratislavské korunovačné dni (29. - 31. júla)

– prehliadka Po stopách korunovácií v slovenčine

Bratislava

29. júla - piatok

18.00 Benefičný koncert na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike

Na koncerte vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková.

Ladce, hora Butkov, Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva

29. júla - piatok

19.00 Na badínskych vŕškach a 15. ročník súťaže vo varení Holbánskej fučky

Badín, ihrisko ŠK Badín

29. júla - piatok

20.30 Jánošíkove dni (27. - 31. júla)

20.30 h - ..."Hrajže mi muzička, pekné je to"

Terchová, Nad bôrami, amfiteáter

30. júla - sobota

00.00 Mevedie dni (30. - 31. júla)

Vysoké Tatry, Hrebienok

30. júla - sobota

09.00 Medzinárodné majstrovstvá SR v strihaní oviec

Liptovská Lúžna, SPDP Lúžňan

30. júla - sobota

09.30 Dragon baot 2022 Senica - 7. ročník pretekov dračích lodí

Senica, Kunovská priehrada

30. júla - sobota
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10.00 Vitanovský kerman - súťaž traktorov

Vitanová

30. júla - sobota

10.00 Mengusovské rodeo Memoriál Jána Galla

Mengusovce, za areálom PD

30. júla - sobota

11.00 Rezbársky deň a Táborák fest

Štiavnické Bane

30. júla - sobota

13.00 Bratislavské korunovačné dni (29. - 31. júla)

13.00 h - Slávnostný sprievod z Bratislavského hradu

Bratislava, Bratislavský hrad

14.00 h - Odovzdanie Zlatej zberateľskej euromince k 450. výročiu korunovácie cisára Rudolfa II.

Bratislava, Hlavné námestie

16.30 h - Rytiersky turnaj a sprievodný program. Stredovekému turnaju rytierov budú predchádzať sokoliarske vystúpenia, ukážky
dobového tanca a šermiarske súboje.

Bratislava, Tyršovo nábrežie, Petržalka

30. júla - sobota

14.00 Deň Sásovskej uhorky 2022

150. výročia vzniku názvu Sásovská uhorka (1872 - 2022)

Banská Bystrica, futbalové ihrisko ŠK Sásová, Na zábave 3

30. júla - sobota

15.00 Na badínskych vŕškach a 15. ročník súťaže vo varení Holbánskej fučky

15.30 h - Hlobánska fučka, otvorenie majstrovstiev vo varení fučky

16.00 h - Badínski heligonkári

16.30 h - Hlobánska fučka, vyhodnotenie majstrovstiev

18.30 h - Galaprogram - vystúpenie Slovenského ľudového umeleckého súboru

Badín, ihrisko ŠK Badín

30. júla - sobota

15.00 Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou (30. - 31. júla)

13.00 h - Alegorický sprievod obcou

Liptovská Teplička

30. júla - sobota

20.00 Beseda s trojicou astrofyzikov: Rozhovory o vesmíre

https://monitora.sk/
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Beseda s Norbertom Werner, Michalom Zajačkom a Samuelom Kováčikom.

Trenčianskych Tepliciach, amfiteáter pri ZŠ A. Bagara

31. júla - nedeľa

00.00 Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov Veľká Javorina

Lubina

31. júla - nedeľa

09.30 Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou (30. - 31. júla)

Liptovská Teplička

31. júla - nedeľa

10.00 Jánošíkove dni (27. - 31. júla)

10.00 h - "A veru pošibaj koníčka ve voze..." - 55. konský vozový sprievod

Terchová, pred obecným úradom

14.30 h - Záverečný galaprogram - Variácie silnej tradície alebo Jánošíkovská tradícia v Reprezentatívnom zozname nehmotného
kultúrneho dedičstva Slovenska

Terchová, Nad bôrami, amfiteáter

31. júla - nedeľa

11.00 Národné stretnutie mládeže (28. - 31. júla)

- záverečná svätá omša

Skalka nad Váhom, Diecézna svätyňa sv. Andreja - Svorada a Benedikta

31. júla - nedeľa

20.00 Trnavské organové dni (31. júla - 11. septembra)

Úvodný koncert.

Trnava, Bazilika sv. Mikuláša

lt

Autor: LT
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Letné koncerty v botanickej záhrade 2022  
  23. 7. 2022, 0:11, Zdroj: kamdomesta.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 30 862 GRP: 0,69 OTS: 0,01 AVE: 325 Eur 

Kúpiť lístok Iné termíny

Toto leto sme pre Vás pripravili bohatý kultúrny program pozostávajúci zo štyroch koncertov. Spojenie kvalitnej hudby a krásneho
prostredia rozkvitnutej záhrady zaručí nevšedný zážitok. V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom programe.
Predaj lístkov už teraz na https://tootoot.fm/sk

LETNÉ KONCERTY V BOTANICKEJ ZÁHRADE:

10.7. o 18:00│ Chorus Universitatis Šafarikianae – Od baroka po filmové melódie v podaní univerzitného zboru. 24.7. o 18:30│ MODUS
- Nové a staré hity legendárnej slovenskej skupiny. 07.8. o 18:30│ Norbert Daniš - Slávne aj autorské klavírne skladby v podaní
vynikajúceho klaviristu. 14.8. o 18:30│ 7.P.M. - Finalista súťaže Košický zlatý poklad 2021.

Predaj lístkov už teraz na https://tootoot.fm/sk

V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom programe - sledujte FB: Botanická záhrada UPJŠ

Zdroj: Botanická záhrada UPJŠ
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Majstrovstvá horného Šariša v kosení ručnou kosou

Mlynky, chata U3G

10.00 Včelárska nedeľa v Pribyline

V rámci programu vyhodnotia 4. ročník detskej výtvarnej súťaže Včely očami detí a 4. ročník súťaže o Najlepší pribylinský med a
medovina.

10.30 h - odborná prednáška Ladislava Balvana na tému Všeobecné včelárstvo

15.00 h - organový koncert rodákov zo zaniknutej obce Ruskinovce. Počas celého podujatia budú pripravené zábavné aktivity pre deti,
predaj včelárskych potrieb a včelích produktov a sprievodné výstavy.

Pribylina, Múzeum liptovskej dediny

Text, Zvuk

15.00 Zlatovský festival

Trenčín, Zlatovce, park pri kultúrnom dome

18.30 Vystúpenie skupiny Modus

Košice, Botanická záhrada UPJŠ

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
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V Košiciach videli bobra. Prvý zelený ostrov v meste okupuje kačacia rodina  
  23. 7. 2022, 17:45, Zdroj: kosice.korzar.sme.sk , Vydavateľ: Petit Press, a.s., Autor: Daniela Marcinová, Judita

Čermáková, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Robert Gregorek
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Negatívom sú komáre, pozitívom teplota.

Ostrovčeky na Mlynskom náhone v lete (8 fotografií)

KOŠICE. Podpora biodiverzity či vytvorenie podmienok pre hodnotnú faunu a flóru. S týmto zámerom vznikol v koryte Mlynského náhonu
v októbri 2021 nový ostrovček.

Dvanásť metrov dlhý a päť metrov široký útvar z prefabrikovaných dielcov a kameniva sa nachádza neďaleko mosta na Hlinkovej ulici.

Z vody však z neho vidieť len tri neveľké výbežky, obložené okruhliakmi a rastlinami.

Pod novinku sa podpísali členovia občianskeho združenia (OZ) Mlynský náhon, ktorí ho vystavali za pomoci dobrovoľníkov, aktivistov a
svojich podporovateľov.

Finančnú stránku zabezpečilo mesto Košice príspevkom vyše 7 000 eur, z čoho združenie pokrylo všetky náklady, vrátane technických
úprav náhonu či rastlinného materiálu.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokV Košiciach vzniká prvý zelený ostrov. Mlynský náhon sa výrazne zmení Čítajte

Jeho členovia očakávali, že nový prvok sa stane „ostrovom života“, zázemím pre vtáctvo a zároveň aj ich ochranou pred predátormi.

Prvú flóru na ňom vysádzali ešte na jeseň, na jar ostrovček čakala finálna výsadba.

Tá prebiehala za asistencie Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorá sa podieľala na výbere a zabezpečení
špecifického zloženia sadeníc.

Pozreli sme sa na to, ako sa projektu počas leta darí.

Mlynský náhon - stavba ostrova (9 fotografií) Náhon prilákal i bobra

Botanik a člen OZ Mlynský náhon Róbert Gregorek potvrdzuje, že ostrovček skvalitňuje život pre organizmy, ktoré sa v jeho okolí
zdržujú.

Najviac to je podľa neho vidieť v súvislosti s vtáctvom.

„Počas tejto sezóny sme mali možnosť sledovať (kačaciu) rodinu, ktorá úspešne vyviedla a vychovala 14 mláďat. Okrem najbežnejších
druhov, ako vrabce, sýkorky, viaceré druhy drozdov a podobne, sa príležitostne zastaví aj volavka alebo kalužníček malý. K najčastejším
návštevníkom ostrova patrí aj holub hrivnák,“ menuje botanik.

Náhon prilákal aj vážky a šidlá, ktoré pomáhajú udržiavať kontrolu nad hmyzom, považovaným za obťažujúci.

Na dne sa zas rozrástol počet lastúrnikov a viac je aj druhov rýb.

Zábery z okolia mosta na ulici Slovenskej jednoty dokonca zachytili návštevu bobra.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokNa mape Košíc sú tri nové ostrovčeky. Zazelenajú sa na jar Čítajte

Pri ostrovčeku, ale častejšie pri prehrádzke pri Čárskeho ulici, bola spozorovaná i užovka fŕkaná.

Gregorek však vysvetľuje, že ide o čisto vodný druh, ktorý sa živí vodnými živočíchmi a rybami a na súš nevylieza ani za chladnejšieho
počasia.

Rozvoju biodiverzity v náhone však okrem samotného ostrova prispela i zmena v manipulácii s vodou.

Keďže sa koryto tak často nevypúšťa, život v ňom a jeho okolí sa stabilizoval, vysvetľuje botanik.

„Samotné vybudovanie ostrova bez zmeny v manipulačnom poriadku Mlynského náhonu by nedokázalo odstrániť najväčší rozpor.”

Operení vandali

Na ostrovčeku sa postupne rozmáha i flóra.
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Kým sa však jedným druhom na ostrovčeku darí, iné je ťažko ochrániť pred devastáciou.

„Vandalmi“ sú v tomto prípade vodné vtáky, pre ktoré sú viaceré druhy flóry zároveň i potravou.

Ako však Gregorek objasnil, mierna devastácia rastlinstva je v norme, pričom väčšia hustota výsadby zabezpečí prežitie tých chutných
druhov.

„Dnes už vieme predpokladať, že niektoré druhy musia byť vysádzané naozaj v rozsahu početného porastu, aby sa vedeli regenerovať.
Iné zasa nie sú pre konzumentov atraktívne. Leknovec štítnatý vtáctvu nezachutil, lebo je silne horkej chuti. Zato lekná a leknice sa nám
pri doterajšom snažení nepodarilo dlhodobo uchrániť pred spásaním,“ priznáva.

Tak trocha stalkeri

Aktuálne si však ostrovček už, takpovediac, žije vlastným životom.

Členovia OZ Mlynský náhon ho v súčasnosti najmä pozorujú. Pomáha im k tomu i nainštalovaná fotopasca.

Okrem života, ktorý sa v okolí ostrovčeka rozmáha, mapujú, čo funguje podľa predstáv a čo by sa ešte dalo vylepšiť.

V horúcich dňoch venujú pozornosť skôr novovysadeným stromom na brehoch, ktoré musia byť dostatočne polievané.

V časti s vybudovaným ostrovčekom pribudli napríklad smútočné vŕby a staré jelše boli doplnené o jeden mladý exemplár.

„Ak organizujeme výsadbu, alebo akékoľvek zmeny v dosahu vody, komunikujeme so Správou verejnej zelene, ktorá je správcom
Mlynského náhonu. Rešpektujeme určené mantinely v našej kreativite a predovšetkým nevykonávame úpravy, ktoré by boli v rozpore s
krajinárskou štúdiou vypracovanou autorským kolektívom architekta Hanáčka,” podotýka botanik.

Výsledky súťaže na premenu Mlynského náhonu (5 fotografií) Na časti pri Rokoku sa pracuje

Ostrovček je však zatiaľ len jednou z častí revitalizácie Mlynského náhonu.

Na premenu 14-hektárovej zóny v širšom centre mesta, ktorá sa má zmeniť na oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom, je
vypracovaná urbanisticko-krajinárska štúdia.

Víťazný návrh od architekta Tomáša Hanáčka s kolektívom vidí Mlynský náhon ako prvok identity mesta a ráta s jeho obnovou po
etapách.

Na jeho jednotlivé časti vznikajú podrobné cieľové vykonávacie projekty.

Aktuálne najrozpracovanejšou časťou je podľa Gregoreka tá pri Rokoku. Štúdia tam ráta s vodnou záhradou, promenádou od zastávky
MHD Mlynská bašta, predĺžením samotného toku náhonu i ikonickým kruhovým premostením koryta.

Na realizáciu plánov je však nutné vyriešiť veľké technické úlohy, ako prekládku horúcovodu a viacerých sietí či odstránenie takzvanej
„zhybky“, ktorá bráni plnohodnotnej prevádzke Mlynského náhonu.

Na mieste kruhového premostenia by mala vzniknúť sústava ďalších ostrovčekov, do ktorých budú kotvené nosné prvky lávky.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokZmeny v centre Košíc. Mlynský náhon oživí peší kruháč nad vodou Čítajte

Ráta sa pri nich s výsadbou trvaliek typických pre vlhké a podmáčané stanovištia.

Toto riešenie má podľa Gregoreka skĺbiť užívateľskú atraktívnosť s potrebou vytvoriť predpoklad na fungovanie živého vodného toku,
ktorý bude odolávať klimatickým zmenám a fungovať aj v prostredí s civilizačnými záťažami.

Botanik tiež pripomína, že pri Rokoku sa už stihlo vybudovať nové dopravné pripojenie na parkovisko.

„Táto úloha je už splnená a závisí od odhodlania mesta a jeho ekonomických možností, kedy a v akej podobe sa podarí jadro
atraktívneho návrhu zrealizovať. Výsledok má vyriešiť potrebu skultúrnenia a zatraktívnenia prostredia pre ľudí a skĺbiť tieto základné
požiadavky s rešpektovaním potrieb živej zdravej rieky. Náročná, ale reálna úloha,” konštatuje.

Biologické čistenie ešte tento rok

Občianske združenie Mlynský náhon sa okrem spomínaných projektov aktívne podieľa i na čistení koryta a okolia. Prispieť k zdravšiemu
ekosystému majú aj zóny biologického čistenia vody.

https://monitora.sk/
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Základy koreňovej čistiarne by mali vzniknúť na hornom úseku vodného toku ešte tento rok.

Úpravy síce podľa Gregoreka nezlikvidujú všetok zákal pritekajúci z Hornádu po búrkach z povodia riečky Svinka, no mali by vodu zbaviť
aspoň jeho časti, aby sa v koryte náhonu neprejavoval tak výrazne.

“Odkalenie vody v tomto úseku je základným predpokladom pre zlepšenie senzorických vlastností vody a podporí aj hodnotné biologické
procesy. Je to beh na dlhé trate a až rozvoj správnej vodnej vegetácie v tejto zóne spolu s technickou úpravou dokáže plniť poslanie
akejsi koreňovej čističky.”

Mlynský náhon (15 fotografií) Aj o štyri stupne menej

Mlynský náhon ako vodný prvok v meste má okrem oddychovo-rekreačnej funkcie zároveň zmierňovať dopady klímy na mestské
prostredie - v zime zmierňovať mrazy a v lete zas ochladzovať vzduch.

Jeho význam sa potvrdil aj v júni, keď východné Slovensko, rovnako ako v týchto dňoch, atakovali vysoké denné teploty.

„Počas júnových horúčav sme mali potvrdené údaje, keď bola teplota v rovnakom čase v poludňajších hodinách pri Mlynskom náhone o
2 dva stupne Celzia nižšia ako na križovatke pred Národnou bankou Slovenska a až o štyri stupne Celzia nižšia ako na Festivalovom
námestí. To hovorí za všetko,” udáva botanik.

Kde je voda, sú aj komáre

Živá voda v meste však so sebou okrem pozitívnych dopadov prináša aj niekoľko nevýhod.

V lete to neraz býva i riziko premnoženia nepríjemného hmyzu.

Gregorek potvrdzuje, že obavy z komárov sú jednou zo základných tém a je potrebné vysvetľovať, ako je v tejto súvislosti nutná rozumná
manipulácia s vodou.

„Komáre, ktorých larvy sa vyvíjajú vo vode, reagujú na príležitosť rozmnožiť sa veľmi rýchlo. Najúspešnejšie sa vedia premnožiť v
dočasne zaplavených mlákach a mŕtvych nádržiach, kde na nich nestriehne žiadny konzument,” vysvetľuje.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokMlynský náhon vopchali do rúry, opravujú most nad ním Čítajte

Aj nedávno zaplavené koryto Mlynského náhonu po predchádzajúcom vypustení sa nedokáže invázii komárov samo ubrániť.

Čiastočne za to môže následné odsťahovanie vtákov, netopierov a iných prirodzených lovcov hmyzu z jeho okolia.

Ak sa teda chceme vyhnúť extrémom, je nevyhnutné udržať v prírode prirodzenú a dlhodobú rovnováhu, pripomína Gregorek.

„Na regulovanie množstva komárov má obrovský vplyv aj prevrstvovanie a aktívny pohyb vody. Larvy komára dýchajú špecifickým
spôsobom a prepad vody cez prehrádzku neprežijú – doslova sa utopia.”

Podotýka tiež, že v tomto prípade je odstránenie vody z krajiny len teoretickou možnosťou, za ktorú by sme pre dopady zmien klímy
zaplatili postupnou neobývateľnosťou krajiny.

„Pre úplnosť ešte dodám, že komárov, ktoré by nás mohli potenciálne obťažovať, je niekoľko druhov. Okrem vodného prostredia je vývoj
larvy pri niektorých druhoch viazaný na obyčajné vlhké prostredie. Poslúžia k tomu aj naše pivnice, rôzne zemné priestory, šachty ale aj
hlbšie húštiny. Aj preto nestačí len vypustiť vodu, ale je potrebné rátať s podporou fungujúceho ekosystému. Tie umelé totiž žiadnu
dlhodobú stabilitu nedokážu poskytnúť,” uzatvára.

Autor: Daniela Marcinová, Judita Čermáková
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Majstrovstvá horného Šariša v kosení ručnou kosou

Mlynky, chata U3G

10.00 Včelárska nedeľa v Pribyline

V rámci programu vyhodnotia 4. ročník detskej výtvarnej súťaže Včely očami detí a 4. ročník súťaže o Najlepší pribylinský med a
medovina.

10.30 h - odborná prednáška Ladislava Balvana na tému Všeobecné včelárstvo

15.00 h - organový koncert rodákov zo zaniknutej obce Ruskinovce. Počas celého podujatia budú pripravené zábavné aktivity pre deti,
predaj včelárskych potrieb a včelích produktov a sprievodné výstavy.

Pribylina, Múzeum liptovskej dediny

Text, Zvuk

15.00 Zlatovský festival

Trenčín, Zlatovce, park pri kultúrnom dome

18.30 Vystúpenie skupiny Modus

Košice, Botanická záhrada UPJŠ

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
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Košice: Študentský domov UPJŠ na Medickej rekonštruujú

Košice 24. júla (TASR) – Aktuálne prechádza rekonštrukciou jeden blok Študentského domova Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (ŠD
UPJŠ) v Košiciach na Medickej ulici. Pozostáva z úpravy interiéru a výmeny nábytku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa univerzity Laura
Hoľanová. Práce majú trvať do konca augusta, ukončené tak majú byť ešte pred začiatkom nového akademického roka. "Cena aktuálne
prebiehajúcej rekonštrukcie je približne 250.000 eur. Časť uvedenej sumy je hradená zo štátnej dotácie a časť z vlastných zdrojov
univerzity," spresnila. Študentské domovy UPJŠ v Košiciach na Medickej ulici prešli podľa jej slov kompletnou rekonštrukciou sociálnych
zariadení, zateplením celej budovy a výmenou okien, rozvodov vody a elektriny. Približne 1700 klasických žiaroviek bolo nahradených
úspornými LED žiarovkami s fotobunkou. "Plánovaná je kompletná výmena interiéru všetkých izieb a parkovo-sadové úpravy v exteriéri
študentských domovov," doplnila Hoľanová. Študentské domovy UPJŠ v Košiciach disponujú ubytovacou kapacitou približne 1400 miest.
sem tur
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Košice: Študentský domov UPJŠ na Medickej rekonštruujú

Košice 24. júla (TASR) – Aktuálne prechádza rekonštrukciou jeden blok Študentského domova Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (ŠD
UPJŠ) v Košiciach na Medickej ulici. Pozostáva z úpravy interiéru a výmeny nábytku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa univerzity Laura
Hoľanová.

Práce majú trvať do konca augusta, ukončené tak majú byť ešte pred začiatkom nového akademického roka. "Cena aktuálne
prebiehajúcej rekonštrukcie je približne 250.000 eur. Časť uvedenej sumy je hradená zo štátnej dotácie a časť z vlastných zdrojov
univerzity," spresnila.

Študentské domovy UPJŠ v Košiciach na Medickej ulici prešli podľa jej slov kompletnou rekonštrukciou sociálnych zariadení, zateplením
celej budovy a výmenou okien, rozvodov vody a elektriny. Približne 1700 klasických žiaroviek bolo nahradených úspornými LED
žiarovkami s fotobunkou. "Plánovaná je kompletná výmena interiéru všetkých izieb a parkovo-sadové úpravy v exteriéri študentských
domovov," doplnila Hoľanová.

Študentské domovy UPJŠ v Košiciach disponujú ubytovacou kapacitou približne 1400 miest.

sem tur
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Študentský domov UPJŠ na Medickej ulici v Košiciach rekonštruujú

Študentské domovy UPJŠ v Košiciach disponujú ubytovacou kapacitou približne 1400 miest.

Košice 24. júla (TASR) – Aktuálne prechádza rekonštrukciou jeden blok Študentského domova Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (ŠD
UPJŠ) v Košiciach na Medickej ulici. Pozostáva z úpravy interiéru a výmeny nábytku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa univerzity Laura
Hoľanová.

Práce majú trvať do konca augusta, ukončené tak majú byť ešte pred začiatkom nového akademického roka. " Cena aktuálne
prebiehajúcej rekonštrukcie je približne 250.000 eur. Časť uvedenej sumy je hradená zo štátnej dotácie a časť z vlastných zdrojov
univerzity, " spresnila.

Študentské domovy UPJŠ v Košiciach na Medickej ulici prešli podľa jej slov kompletnou rekonštrukciou sociálnych zariadení, zateplením
celej budovy a výmenou okien, rozvodov vody a elektriny. Približne 1700 klasických žiaroviek bolo nahradených úspornými LED
žiarovkami s fotobunkou. " Plánovaná je kompletná výmena interiéru všetkých izieb a parkovo-sadové úpravy v exteriéri študentských
domovov, " doplnila Hoľanová.

Študentské domovy UPJŠ v Košiciach disponujú ubytovacou kapacitou približne 1400 miest.
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TASR 24.7.2022 15:00 Pridajte komentár

Zdroj:TASR / Erika Ďurčová

KOŠICE – Aktuálne prechádza rekonštrukciou jeden blok Študentského domova Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na
Medickej ulici. Pozostáva z úpravy interiéru a výmeny nábytku. Uviedla to hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Práce majú trvať do konca augusta, ukončené tak majú byť ešte pred začiatkom nového akademického roka. “Cena aktuálne
prebiehajúcej rekonštrukcie je približne 250.000 eur. Časť uvedenej sumy je hradená zo štátnej dotácie a časť z vlastných zdrojov
univerzity,” spresnila. Študentské domovy univerzity v Košiciach na Medickej ulici prešli podľa jej slov kompletnou rekonštrukciou
sociálnych zariadení, zateplením celej budovy a výmenou okien, rozvodov vody a elektriny. Približne 1700 klasických žiaroviek bolo
nahradených úspornými LED žiarovkami s fotobunkou. “Plánovaná je kompletná výmena interiéru všetkých izieb a parkovo-sadové
úpravy v exteriéri študentských domovov,” doplnila Hoľanová. Študentské domovy v Košiciach disponujú ubytovacou kapacitou približne
1400 miest.
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Študentský domov UPJŠ na Medickej rekonštruujú

Obnova pozostáva z úpravy interiéru a výmeny nábytku.

Aktuálne prechádza rekonštrukciou jeden blok Študentského domova Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (ŠD UPJŠ) v Košiciach na
Medickej ulici. Pre TASR to uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Práce majú trvať do konca augusta, ukončené tak majú byť ešte pred začiatkom nového akademického roka. „Cena aktuálne
prebiehajúcej rekonštrukcie je približne 250.000 eur. Časť uvedenej sumy je hradená zo štátnej dotácie a časť z vlastných zdrojov
univerzity," spresnila.

Študentské domovy UPJŠ v Košiciach na Medickej ulici prešli podľa jej slov kompletnou rekonštrukciou sociálnych zariadení, zateplením
celej budovy a výmenou okien, rozvodov vody a elektriny. Približne 1700 klasických žiaroviek bolo nahradených úspornými LED
žiarovkami s fotobunkou. „Plánovaná je kompletná výmena interiéru všetkých izieb a parkovo-sadové úpravy v exteriéri študentských
domovov," doplnila Hoľanová.

Študentské domovy UPJŠ v Košiciach disponujú ubytovacou kapacitou približne 1400 miest.

Martin Turček investigatívny novinár Aktuality.sk

Každá minúta čítania investigatívneho článku nás stojí desiatky hodín redakčnej práce. Aj vďaka vašej podpore môžeme tvoriť nezávislú
a faktami overenú žurnalistiku. Pozrite si 3-dielny dokumentárny seriál z prostredia redakcie a investigatívneho tímu pri odhaľovaní
zásadných káuz.

Pozrieť Príbeh investigatívy
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Vysokoškolský život si vyskúša 56 mladých študentov a študentiek

Zdielať na Facebook Zdielať na Twitter

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) štartuje 12. ročník Univerzity bez hraníc. Jej program bude realizovaný
formou denného tábora v dňoch 25. až 29. júla. Do projektu určeného pre žiakov piateho a šiesteho ročníka základných škôl bolo tento
rok prijatých 56 detí, pričom päť z nich je z Centier pre rodiny a deti. UPJŠ o tom informuje v tlačovej správe.

Podobné články

24. júla 2022

Detská univerzita sa začne otvorením v Historickej aule rektorátu UPJŠ. Študentstvo navštívi Múzeum letectva v Košiciach-Barci a
zvyšok prvého dňa strávi na Fakulte verejnej správy, kde sa dozvie niečo o tom, ako by malo vyzerať inteligentné a udržateľné mesto, ale
napríklad aj o Košiciach v budúcnosti. V utorok svoje brány pre účastníkov Lekárska fakulta, kde napríklad zaostria na respiračné infekcie
alebo sa pozrú do virtuálneho sveta medicíny. Uprostred týždňa si na Právnickej fakulte mladí študenti a študentky vyskúšajú simulovaný
súdny spor a dozvedia sa niečo o našich základných právach. Neskôr budú v Botanickej záhrade spoznávať rastliny.

Štvrtok bude patriť Prírodovedeckej fakulte, kde zistia niečo plazoch, kovoch, ale uniknú aj z matematickej pasce a budú konštruovať
tepelný stroj. Od utorka do štvrtka zavŕšia deň aktivitami na Ústave telesnej výchovy a športu. V posledný deň detskej univerzity na jej
účastníkov čaká Filozofická fakulta, kde sa okrem iného pozrú do historikovej dielne alebo sa dozvedia aj niečo o digitálnom priestore. Po
poslednej prednáške na nich čaká slávnostná promócia v Aule prof. Prasličku, za účasti rodinných príslušníkov i priateľov.

„Mozaika ponúkaných aktivít je odrazom poctivej prípravy zanietených pedagógov, lektorov či animátorov, za čo im patrí úprimné
poďakovanie. Dvanásty ročník detskej univerzity potvrdil skutočnosť, že unikátne vysokoškolské prostredie má svoje čaro, dokáže u detí
neustále vzbudzovať túžbu po vedomostiach, podporovať samostatnosť ich myslenia a vytvárať priestor na diskusiu,“ vyjadrila sa
koordinátorka projektu Univerzita bez hraníc a vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou Mgr. Adriana Sabolová.

Univerzita bez hraníc sa usiluje u detí vzbudiť záujem o vzdelanie a vedu a rozvíjať ich talent a schopnosti tak, aby sa z nich v budúcnosti
vďaka štúdiu mohli stať odborníci v rôznych odboroch. Do programu a kolektívu sú zapájané aj deti z Centier pre rodiny a deti. Vďaka
tomu sa pre všetky deti, bez ohľadu na ich zázemie a životnú situáciu, vytvárajú rovnaké podmienky na vzdelávanie.
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