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08.10 Univerzita bez hraníc

Podujatie Lekárskej fakulty vo forme denného tábora. Fakultu navštívia deti zo základných škôl.

Košice, UPJŠ, Lekárska fakulta

Text, Zvuk

09.00 Výstava genetických zdrojov rastlín

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

Text

09.00 Brífingy pri príležitosti odovzdania projektov sokolovne a ihriska

Brífingy k odovzdaniu projektu „Revitalizácia exteriéru Sokolovne – park“ a odovzdávaniu rozšíreného detského ihriska na Kunovskej
priehrade.

09.00 h - brífing k projektu parku

Senica, areál Múzea Senica

10.00 h - prestrihnutie pásky pri ihrisku

Senica, Kunovská priehrada

Text, Zvuk

10.30 Novinárska projekcia českej komédie Striedavka

Novinárska projekcia bude bez účasti tvorivého tímu a hercov.

Bratislava, kino Lumiére, kinosála K4, Špitálska ulica 4

Text

14.00 Privítanie ovečiek v meste - ekologické kosačky

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

Rožňava, park vedľa Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8
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Text

17.00 Rokovanie ministrov ZV SR I. Korčoka a Nemecka A. Baerbockovej + TK o 17.30 h

17.00 h - ministerku Annalenu Baerbockovú privíta minister Ivan Korčok

- fototermín

17.30 h - podpísanie Deklarácie o prehĺbenom dialógu medzi SR a NSR

17.30 h - TK ministerky Annaleny Baerbockovej a ministra Ivana Korčoka

Bratislava, MZVaEZ SR, Palugyayov palác, pivnica, Pražská ulica 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

Informatívna správa ŠÚ SR o:

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

Text

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt kh

Autor: KH
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Správy  
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Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

[strojový prepis] … hravou formou vzbudiť u nich záujem a podporiť nadšenie pre vedu a vzdelanie. Včera začal 12. ročník univerzity bez
hraníc, ktorú pripravila univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 56 žiakov, pričom päť z nich
je z centra pre deti a rodiny. Hovorkyňa UK je, že Laura ho lanová pre rádio Košice uviedla, že časť včerajšieho…
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Deti na Lekárskej fakulte UPJŠ skúmali vírusy a ošetrovali rany

Košice Zaujímavosti

Vyskúšali si aj prístroje virtuálnej medicíny.

Účastníci Univerzity bez hraníc dnes navštívili Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. V rámci
dopoludňajšieho programu skúmali záhady fluorescencie, teda svetielkujúcich molekúl vyskytujúcich sa bežne v prírode. Venovali sa aj
výskumu vírusov a baktérií a na Ústave ošetrovateľstva sa naučili zásady správnej dezinfekcie rúk a následného ošetrovania rán.

„Popoludní sa dozvedia, ako sa majú stravovať tak, aby predišli vážnym chorobám vrátane obezity a taktiež sa naučia aj po praktickej, aj
teoretickej stránke niečo o ústenej hygiene,“ uviedla hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Súčasťou programu bola aj prehliadka Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktoré v tomto akademickom roku začalo slúžiť na
teoretickú a praktickú výučbu študentov univerzity. Deti si mohli vyskúšať viaceré prístroje vrátane virtuálnej učebne anatómie, ktorá
ponúkla pohľad na rôzne štruktúry ľudského tela.

Deti sa venovali aj výskumu vírusov a baktérií / UPJŠ

Cieľom projektu je vzbudiť u detí záujem o vedu a vzdelanie, rozvíjať ich talent, schopnosti a zručnosti.

„Dôležité je, samozrejme, aj zapojenie detí z centier pre deti a rodiny do programu a kolektívu všetkých účastníkov Univerzity bez hraníc,
čím sa vytvárajú rovnaké podmienky na vzdelanie pre všetky deti, bez ohľadu na ich životnú situáciu, zázemie, finančné možnosti. Túto
myšlienku naznačuje aj samotný názov projektu,“ povedala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.

Program detskej univerzity, ktorá má formu denného tábora, prebieha celý týždeň aj na ostatných fakultách UPJŠ.
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Košice: Univerzita bez hraníc UPJŠ pokračovala aktivitami na lekárskej fakulte

Košice 26. júla (TASR) - Päťdňový program Univerzity bez hraníc (UBH), organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v
Košiciach, pokračoval v utorok aktivitami na lekárskej fakulte (LF). Celkovo na tento ročník UBH prijali 56 detí, z toho päť z centier pre
deti a rodiny. Pre školákov si pripravili rôzne prednášky aj praktické činnosti. "Na Ústave lekárskej a klinickej biochémie sme odhalili s
deťmi mystérium fluorescencie – popísali sme im svetielkujúce molekuly, s ktorými sa môžu aj bežne stretnúť v prírode," priblížila
hovorkyňa LF Jaroslava Oravcová s tým, že pozorovali aj rôzne svetielkujúce predmety. Deti navštívili aj Centrum simulátorovej a
virtuálnej medicíny UPJŠ, kde im vysvetlili, ako sa využíva táto technológia v zdravotníctve. Podľa jej slov ich najviac zaujala virtuálna
učebňa anatómie. Hovorili tiež o vírusoch a baktériách. "Urobili si navzájom výtery z hrdla či stery z rúk a vzorky preniesli na živnú pôdu v
petriho miske, ktorú si najprv pripravili pre kultiváciu mikróbov a videli tiež, ako vyzerajú na agare už vykultivované baktérie," spresnila.
Na ďalších pracoviskách LF si pre účastníkov UBH pripravili aj témy týkajúce sa ošetrovania rán, zdravej stravy či starostlivosti o chrup.
Dvanásty ročník UBH na UPJŠ v Košiciach, do ktorého sa zapájajú jednotlivé fakulty, otvorili v pondelok (25. 7.). Projekt pre absolventov
5. a 6. ročníka ZŠ prebieha formou denného detského tábora. Ako uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, cieľom je hravou
formou vzbudiť záujem a podporiť nadšenie pre vedu a vzdelanie u detí, rozvíjať ich talent, schopnosti a zručnosti už v mladom veku.
Účasť detí z centier pre deti a rodiny považuje za dôležitú vzhľadom na vytvorenie rovnakých podmienok na vzdelanie pre všetky deti.
UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. sem liv

Autor: TASR
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Košice: Univerzita bez hraníc UPJŠ pokračovala aktivitami na lekárskej fakulte

Košice 26. júla (TASR) - Päťdňový program Univerzity bez hraníc (UBH), organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v
Košiciach, pokračoval v utorok aktivitami na lekárskej fakulte (LF). Celkovo na tento ročník UBH prijali 56 detí, z toho päť z centier pre
deti a rodiny. Pre školákov si pripravili rôzne prednášky aj praktické činnosti.

"Na Ústave lekárskej a klinickej biochémie sme odhalili s deťmi mystérium fluorescencie – popísali sme im svetielkujúce molekuly, s
ktorými sa môžu aj bežne stretnúť v prírode," priblížila hovorkyňa LF Jaroslava Oravcová s tým, že pozorovali aj rôzne svetielkujúce
predmety.

Deti navštívili aj Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ, kde im vysvetlili, ako sa využíva táto technológia v zdravotníctve.
Podľa jej slov ich najviac zaujala virtuálna učebňa anatómie.

Hovorili tiež o vírusoch a baktériách. "Urobili si navzájom výtery z hrdla či stery z rúk a vzorky preniesli na živnú pôdu v petriho miske,
ktorú si najprv pripravili pre kultiváciu mikróbov a videli tiež, ako vyzerajú na agare už vykultivované baktérie," spresnila.

Na ďalších pracoviskách LF si pre účastníkov UBH pripravili aj témy týkajúce sa ošetrovania rán, zdravej stravy či starostlivosti o chrup.

Dvanásty ročník UBH na UPJŠ v Košiciach, do ktorého sa zapájajú jednotlivé fakulty, otvorili v pondelok (25. 7.). Projekt pre absolventov
5. a 6. ročníka ZŠ prebieha formou denného detského tábora. Ako uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, cieľom je hravou
formou vzbudiť záujem a podporiť nadšenie pre vedu a vzdelanie u detí, rozvíjať ich talent, schopnosti a zručnosti už v mladom veku.
Účasť detí z centier pre deti a rodiny považuje za dôležitú vzhľadom na vytvorenie rovnakých podmienok na vzdelanie pre všetky deti.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

sem liv

Autor: SEM
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Univerzita bez hraníc UPJŠ pokračovala aktivitami na lekárskej fakulte

110

Košice: Päťdňový program Univerzity bez hraníc (UBH), organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, pokračoval
v utorok aktivitami na lekárskej fakulte (LF). Celkovo na tento ročník UBH prijali 56 detí, z toho päť z centier pre deti a rodiny. Pre
školákov si pripravili rôzne prednášky aj praktické činnosti. „Na Ústave lekárskej a klinickej biochémie sme odhalili s deťmi mystérium
fluorescencie – popísali sme im svetielkujúce molekuly, s ktorými sa môžu aj bežne stretnúť v prírode,“ priblížila hovorkyňa LF Jaroslava
Oravcová s tým, že pozorovali aj rôzne svetielkujúce predmety.

Deti navštívili rôzne pracoviská fakulty

Deti navštívili aj Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ, kde im vysvetlili, ako sa využíva táto technológia v zdravotníctve.
Podľa jej slov ich najviac zaujala virtuálna učebňa anatómie.

Hovorili tiež o vírusoch a baktériách. „Urobili si navzájom výtery z hrdla či stery z rúk a vzorky preniesli na živnú pôdu v petriho miske,
ktorú si najprv pripravili pre kultiváciu mikróbov a videli tiež, ako vyzerajú na agare už vykultivované baktérie,“ spresnila. Na ďalších
pracoviskách LF si pre účastníkov UBH pripravili aj témy týkajúce sa ošetrovania rán, zdravej stravy či starostlivosti o chrup.

Cieľom je hravou formou vzbudiť záujem a podporiť nadšenie pre vedu a vzdelanie u detí

Dvanásty ročník UBH na UPJŠ v Košiciach, do ktorého sa zapájajú jednotlivé fakulty, otvorili v pondelok (25. 7.). Projekt pre absolventov
5. a 6. ročníka ZŠ prebieha formou denného detského tábora. Ako uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, cieľom je hravou
formou vzbudiť záujem a podporiť nadšenie pre vedu a vzdelanie u detí, rozvíjať ich talent, schopnosti a zručnosti už v mladom veku.
Účasť detí z centier pre deti a rodiny považuje za dôležitú vzhľadom na vytvorenie rovnakých podmienok na vzdelanie pre všetky deti.

Zdroj: TASR, foto: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, NN

Autor: no vo
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Košice Spravodajstvo

Plánovaná je oprava interiéru aj exteriéru.

Blok Študentského domova Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach na Medickej ulici prechádza rekonštrukciou. Tá
pozostáva z úpravy interiéru a výmeny nábytku.

„Cena aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie je približne 250.000 eur. Časť uvedenej sumy je hradená zo štátnej dotácie a časť z vlastných
zdrojov univerzity,“ uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Rekonštrukčné práce majú trvať do konca augusta, ukončené tak majú byť ešte pred začiatkom nového akademického roka.

Študentské domovy UPJŠ na Medickej ulici, ktoré disponujú ubytovacou kapacitou približne 1400 miest, prešli kompletnou
rekonštrukciou sociálnych zariadení, zateplením celej budovy a výmenou okien, rozvodov vody a elektriny. Klasické žiarovky boli
nahradené úspornými LED žiarovkami s fotobunkou. Zároveň je plánovaná kompletná výmena interiéru všetkých izieb a parkovo-sadové
úpravy v exteriéri.

Zdroj: TASR
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Andrej Bálint, moderátor:

Aj napriek rastúcim cenám sa vo Vranove nad Topľou pustili do opravy škôl.

Janette Štefánková, moderátorka:

V Košiciach sa deti učili ošetrovať rany aj pozorovať vírusy. Správy pokračujú.

Viktória Macková, redaktorka RTVS:

Ceny energií pre samosprávy vzrastú o státisíce eur. Vo Vranove začínajú teda šetriť ich spotrebu na budovách. Opravujú napríklad
základnú umeleckú školu, ktorej budova má 70 rokov.

Zuzana Joneková, riaditeľka ZUŠ Vranov nad Topľou:

Ten únik tepla bol neskutočný, nedalo sa to už nijako utesniť a izolovať, takže toto je asi to gro tohto projektu, že vlastne ušetríme nejaké
finančné prostriedky v rámci zatepľovania.

Viktória Macková, redaktorka RTVS:

Škola bola takmer v havarijnom stave. Pol milióna eur na opravy dostalo mesto Vranov dotáciu z envirorezortu. Pre opravy museli upraviť
aj vyučovanie.

Tomáš Saloky, zhotoviteľ rekonštrukcie:

Meškajú nejaké dodávky technologických celkov, ale snažíme sa. Mali by sme stihnúť minimálne stavebnú časť. Tá vzduchotechnická
jednotka neviem, kedy príde, to znamená, že je možné, že ju osadíme až v septembri.

Nikoleta Ferková, redaktorka RTVS:

V rámci projektu Univerzity bez hraníc dnes Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívilo 56 detí zo
základných škôl. Naučili sa rôzne veci - napríklad pod mikroskopom pozorovať vírusy a baktérie alebo si svojpomocne urobiť výter z
hrdla.

Jaroslava Oravcová, hovorkyňa Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach:

Na Ústave ošetrovateľstva sa deti učili ošetrovať rany, čomu ale predchádzala v prvom rade dezinfekcia rúk, takže sa naučili celý ten
proces, ako si dezinfikujú ruky, ako sa pripravujú na to, aby mohli vôbec rany ošetrovať, a potom také jednotlivé postupy, ošetrovateľské
techniky.
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Chránené zviera sa správalo podozrivo.

Záchrana vydry v Košiciach (4 fotografie)

KOŠICE. V koryte Mlynského náhonu v centre Košíc spozorovali pred časom bobra, kačaciu rodinu a iné vtáky.

To podľa odborníkov svedčí o tom, že sa na roky zanedbávané miesto vracia život.

Uplynulú stredu tam zachraňovali zákonom chráneného živočícha – vydru riečnu.

Dezorientovaného malého cicavca spozorovali neďaleko miestnej reštaurácie jej zamestnanci.

Na miesto dorazil kynológ mestskej polície.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokV Košiciach videli bobra. Prvý zelený ostrov v meste okupuje kačacia rodina Čítajte

Ten zistil, že vydra sa nespráva ako zdravé voľne žijúce divé zviera.

„Už na prvý pohľad nebola v poriadku. Bola vychudnutá a mala nekoordinované pohyby. Pred zasahujúcim policajtom neušla, ale,
naopak, ľahla si na zem. Za iných okolností by zdravá vydra v prípade ohrozenia ušla,“ opísala mestská polícia.

Neprirodzený jav

Policajt unavené zviera chytil za chvost, umiestnil do prepravky a odviezol na Kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

„Podľa našich informácii, žiaľ, vydra neskôr na spomínanej klinike uhynula,“ dodali mestskí policajti.

Botanik, zástupca riaditeľa pre prevádzku Botanickej záhrady Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a člen Občianskeho združenia
Mlynský náhon Róbert Gregorek potvrdzuje, že vidieť vydru počas dňa na frekventovanom mieste nie je prirodzené.

„Dokazuje to, že tento jedinec naozaj trpel vážnymi zdravotnými problémami. Nie som zoológ a naozaj nedokážem posúdiť, čo spôsobilo
vydre jej žalostný stav. Nedostatok potravy to určite nebol. Mlynský náhon v súčasnosti podobným tvorom ponúka hojnosť rýb a vodného
živočíšstva.“

Súvisiaci článok Súvisiaci článokNa mape Košíc sú tri nové ostrovčeky. Zazelenajú sa na jar Čítajte Asi ju zrazilo auto

Z univerzity veterinárneho lekárstva spresnili, že vydra zahynula ešte počas prijímania na kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich
zvierat.

„Príčinou úmrtia bola trauma. Zviera malo vonkajšie poškodenia, pravdepodobne ho zrazilo auto,“ uviedla Zuzana Bobriková, hovorkyňa
univerzity.

Doplnila, že v dôsledku vysokých teplôt a nedostatku zrážok klesajú hladiny potokov a riek, vypúšťa sa vodná nádrž Ružín.

„Poklesy hladín tokov spôsobujú, že ryby si hľadajú prijateľné životné podmienky nižšie po prúde a za rybami sa mohla pustiť aj vydra.“

Vydra chodí do botanickej záhrady

Gregorek vysvetľuje, že vydra zvyčajne žije na horných tokoch riek a potokov.

Na Mlynskom náhode zatiaľ oficiálne nezdokumentovali tohto živočícha, ale je potvrdené, že vydra sa v Košiciach udomácnila na inom
mieste.

„Môžem potvrdiť, že ich výskyt v meste naozaj už niekoľko rokov vieme preukázať nočnými zábermi z Botanickej záhrady UPJŠ.
Minimálne v posledných troch rokoch sa objavujú vydry pri vodných prvkoch v našom areáli.“

Odborník pokračuje, že doterajšie návštevy vydier v meste boli viazané najmä na jesenné obdobie, o niečo zriedkavejšie v jarnom čase.

„V prípade botanickej záhrady to boli mláďatá sprevádzané matkou a obyčajne sa to končilo silným úbytkom najväčších rýb z našich 
jazierok. Po niekoľkých nočných návštevách zostáva vo vode len najmladšia generácia rýb, ktorých lov sa asi zdá vydrám už málo
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efektívny.“

Ohrozený potravinový turista

Gregorek tiež vraví, že tieto zvieratká majú neuveriteľný apetít a patria určite k najobratnejším lovcom vo vodnom prostredí.

„Vydra je podľa dostupných informácií ´veľký turista´. Pri hľadaní potravy je schopná v nočných hodinách prekonávať aj vzdialenosti
niekoľkých desiatok kilometrov. Po tom, čo vyloví osádku väčších exemplárov rýb v povodí nejakého potoka, presťahuje sa pokojne do
iného rajónu a nasýti sa rovnako obratne aj na novom mieste.“

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

Pre tieto cicavce môže byť súčasné obdobie horúčav a sucha veľmi rizikové. Keďže sa z vodných tokov stráca voda, zmenšuje sa tým
životný priestor vydier.

A to podľa Gregoreka do takej miery, že je zviera nútené vyhľadávať aj netypické miesta pre život, čo im môže spôsobiť rôzne
komplikácie.

„Ak chceme podporiť vydru, aby zostala súčasťou stabilizovanej krajinnej biosféry, musíme sa postarať o lepšie hospodárenie s vodou.
Vrátiť chýbajúcu vlahu do prostredia okolo nás, obnoviť život v riekach, jazerách, mokradiach a stabilizovať ich celoročný vodný stav,“
doplnil Gregorek.

Na ostrove vychovali kačaciu rodinku

Občianske združenie Mlynský náhon sa snaží práve o to, aby sa do Mlynského náhonu vrátil život, a to tak rastlinný, ako aj živočíšny.

Aj preto v jednom z úsekov koryta vznikol 12 metrov dlhý a 5 metrov široký útvar z prefabrikovaných dielcov a kameniva.

Ostrovček sa nachádza neďaleko mosta na Hlinkovej ulici.

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

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

Členovia občianskeho združenia očakávali, že nový prvok sa stane „ostrovom života“, zázemím pre vtáctvo a zároveň aj ich ochranou
pred predátormi, čo sa napokon aj podarilo.

Usadilo sa tam vtáctvo rôzneho druhu, kačacia rodina tam vychovala 14 mláďat, objavil sa i bobor. Na dne sa zas rozrástol počet
lastúrnikov a viac je aj druhov rýb.

Autor: Katarína Gécziová, Daniela Marcinová
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