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Historicky prvý projekt pre seniorov, vďaka ktorému dostane viac ako 170 000 seniorov šancu získať digitálne zručnosti a zlepšiť svoju
bezpečnosť a ochranu v online priestore, je spustený. Pilotnú fázu školení oficiálne otvorila vicepremiérka Veronika Remišová spolu s
Valériou Pokornou z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá je jedným z hlavných partnerov pilotnej fázy projektu.

„V prvom rade by som sa chcela poďakovať za všetko, čo dôchodcovia pre tento štát urobili, vďaka ich práci dnes ďalšie generácie môžu
tvoriť hodnoty a prosperitu Slovenska. Vyspelé krajiny sveta, vrátane Slovenska, dnes čelia starnutiu obyvateľstva, ktoré mení štruktúru
našej spoločnosti a ekonomiky. Niektorí politici vykresľujú starších ľudí ako záťaž pre spoločnosť, pre sociálny alebo zdravotný systém.
Odmietam takýto pohľad, pretože práve v poznaní a nadobudnutých skúsenostiach dôchodcov je nezaplatiteľný prínos pre súdržnosť a
odolnosť našej spoločnosti a pre pokračovanie tradícii, ktoré sú neviditeľným putom medzi generáciami. Často sú to práve seniori, ktorí z
dôchodku pomáhajú svojim deťom. Mnohokrát sú to práve starí rodičia, ktorí sa starajú o vnúčatá, pomáhajú zvládnuť svojim deťom
starostlivosť o rodinu a pracovný život. Venujú sa dobrovoľníckej činnosti vo svojej komunite a často sú to práve oni, ktorí investujú
najviac času a peňazí do zlepšovania spoločnosti. Hodnota ich neplatenej práce pre spoločnosť je v miliónoch eur. Štát aj spoločnosť má
voči nim dlh a je našou povinnosťou im zabezpečiť plnohodnotný život, kvalitnú zdravotnú starostlivosť a jednoduchší prístup k službám.
Základným predpokladom pre to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti sú dnes digitálne zručnosti. Bez
digitálnych zručností je mnoho vecí ťažších, komplikovanejších a nákladnejších. Prejavuje sa to napríklad vo filozofii bankových služieb,
kedy každý prevod fyzicky na pobočke banky je spoplatnený, zatiaľ čo online prevody sú zdarma. Digitálne zručnosti sú nevyhnutnosťou
aj pre bezpečnosť v online priestore. Narastá počet prípadov, kedy seniori kvôli podvodníkom na sociálnych sieťach prišli o celoživotné
úspory. Podvodníci cielia často práve na seniorov, pretože vedia, že sú zraniteľní a sú ľahkou obeťou. Digitálne zručnosti umožňujú
lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie služieb, z ktorých mnohé sú už dostupné len online. Aj z
tohto dôvodu v rámci agendy, ktorú má na starosti naše ministerstvo informatizácie, sme pre seniorov pripravili projekt, ktorý možno
označiť za prelomový a historicky prvý na Slovensku. Až vyše 170 000 slovenských seniorov bezplatne vyškolíme v digitálnych
zručnostiach a pomôžeme im tak vstúpiť do digitálnej doby, lepšie sa chrániť, nadobudnúť sebaistotu v digitálnom priestore, s ktorým, na
rozdiel od našich detí, nevyrastali a súčasťou ich životov sa stal relatívne nedávno. Chcem sa poďakovať Jednote dôchodcov na
Slovensku, s ktorou spúšťame úspešne pilotnú fázu tohto projektu, ktorý sme pripravili v rámci Plánu obnovy. Jednota zastupuje takmer
100 000 seniorov na Slovensku, má silnú základňu a smerom k svojim členom je veľmi aktívna. Aj preto patrila k prvým partnerom, na
ktorých sme sa pri príprave tohto projektu obrátili. Jednota dôchodcov nám bude môcť poskytnúť aj užitočnú spätnú väzbu, aby sme v
samotnej realizačnej fáze projektu zlepšili všetko potrebné,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová po podpise memoranda o
spolupráci medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku.

V rámci pilotnej fázy projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“ sa už v týchto dňoch postupne spúšťajú v takmer šesťdesiatich
mestách a obciach po celom Slovensku školenia digitálnych zručností pre prvých tisíc účastníkov nad 65 rokov.

„Seniori dnes majú veľmi veľa problémov, ktoré sa ešte vyostrili v čase pandémie, vojny na Ukrajine a vysokej inflácie. Najmä v čase
koronakrízy boli seniori ohrození izoláciou a digitálny svet, vďaka ktorému komunikovali a fungovali všetci ostatní, bol pre mnohých z nich
nedostupný. Či už preto, lebo nemali technické zariadenia, alebo ich nevedeli používať. Veľmi si ceníme, že vďaka tomuto projektu aj
slovenskí seniori ohrození digitálnou chudobou konečne dostanú šancu naplno využívať výhody digitalizácie. Aj seniori majú právo na
aktívny život a chcú byť plnohodnotnou súčasťou sveta, ktorý sa digitalizuje čoraz viac,“ povedala poverená predsedníčka JDS Valéria
Pokorná.

Dôležitým míľnikom pre prípravu tohto ambiciózneho a unikátneho projektu bolo vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Štúdia podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny, odporúča kľúč k
výberu vhodných účastníkov, určuje spôsob a metodiku školení aj zohľadňuje možné riziká. UPJŠ pre seniorov zároveň vypracovala
školiace materiály pre prácu s počítačom a s tabletom.

Samotné školenia budú pozostávať zo 4 častí:

základná práca s digitálnym zariadením (získanie základných digitálnych zručností ako používať digitálne technológie pri práci s dátami,
informáciami a digitálnym obsahom)

vyhľadávanie informácií (lepšia orientácia vo svete internetu)

komunikácia online (zoznámenie sa s rôznymi možnosťami komunikácie cez internet písomnou formou a videoformou)

informačná bezpečnosť (všetko o nástrahách pri práci s digitálnymi technológiami)
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„Školiace príručky sú prehľadné a pre seniorov zrozumiteľné – to je pre úspech celého projektu veľmi dôležité. V pilotnej fáze si ich
otestujeme, podobne ako samotné praktické cvičenia, ktoré účastníci školení absolvujú,“ uviedla ministerka Remišová.

Školenia v rámci pilotnej fázy budú prebiehať v približne 60 školiacich miestach v krajských a okresných mestách po celom Slovensku.
Zapojené sú základné a stredné školy, knižnice, obecné a mestské úrady, denné centrá a centrá voľného času, ktoré poskytli svoje
priestory na vzdelávanie. Ministerstvo informatizácie uzavrelo dohodu so 64 lektormi, ktorí budú školiť seniorov v menších skupinách.

„Vďaka tomuto projektu pomôžeme našim seniorom úspešne vstúpiť do digitálneho sveta – naučíme ich nielen používať technické
zariadenia a softvér, ale aj to, ako sa bezpečne pohybovať v online priestore. Žijeme dobu hoaxov a dezinformácií, ale aj podvodníkov,
ktorí sa snažia vylákať od ľudí peniaze či prístupové heslá. Seniori sú v tomto smere veľmi zraniteľní, preto ich naši lektori naučia
informácie rozlišovať a správne vyhodnocovať,“ doplnila ministerka.

Projekt je teraz v pilotnej fáze, aby sme si pre realizačnú časť preverili, aký postup najefektívnejšie pomôže zvýšiť digitálne zručnosti
seniorov. Po skončení a vyhodnotení pilotu príde na jeseň na rad plná realizačná fáza, do ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci seniori s
rôznymi úrovňami digitálnych zručností bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, prípadne iných
združení.

Absolventi školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas výuky a tiež dátový balíček, vďaka ktorému budú
mať zabezpečené internetové pripojenie.

„ Opozícia sa snaží dehonestovať tento projekt vyhláseniami, že seniori nepotrebujú tablety, ale tabletky. Toto rozpráva politik, ktorý bol
najprv ministrom zdravotníctva a neskôr digitálnym lídrom. Po sebe zanechal len rozkradnuté a zdevastované zdravotníctvo a
predražené IT projekty, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra. Ja odmietam taký pohľad, že starší ľudia už majú len sedieť doma a jesť
tabletky. Seniori potrebujú pomoc vo viacerých oblastiach. Za oblasť digitalizácie, za ktorú som zodpovedná, sme sa rozhodli seniorom
pomôcť práve týmto projektom, aby mohli plnohodnotne a bezpečne využívať výhody, ktoré digitalizácia spoločnosti prináša. My si
dôchodcov a starších ľudí vážime, chceme aby mali kvalitný život a vďaku, ktorú si zaslúžia za všetko, čo pre nás urobili, ” uzavrela
vicepremiérka Remišová.
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Historicky prvý projekt pre seniorov, vďaka ktorému dostane viac ako 170 000 seniorov šancu získať digitálne zručnosti a zlepšiť svoju
bezpečnosť a ochranu v online priestore, je spustený. Pilotnú fázu školení oficiálne otvorila vicepremiérka Veronika Remišová spolu s
Valériou Pokornou z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá je jedným z hlavných partnerov pilotnej fázy projektu.

„V prvom rade by som sa chcela poďakovať za všetko, čo dôchodcovia pre tento štát urobili, vďaka ich práci dnes ďalšie generácie môžu
tvoriť hodnoty a prosperitu Slovenska. Vyspelé krajiny sveta, vrátane Slovenska, dnes čelia starnutiu obyvateľstva, ktoré mení štruktúru
našej spoločnosti a ekonomiky. Niektorí politici vykresľujú starších ľudí ako záťaž pre spoločnosť, pre sociálny alebo zdravotný systém.
Odmietam takýto pohľad, pretože práve v poznaní a nadobudnutých skúsenostiach dôchodcov je nezaplatiteľný prínos pre súdržnosť a
odolnosť našej spoločnosti a pre pokračovanie tradícii, ktoré sú neviditeľným putom medzi generáciami. Často sú to práve seniori, ktorí z
dôchodku pomáhajú svojim deťom. Mnohokrát sú to práve starí rodičia, ktorí sa starajú o vnúčatá, pomáhajú zvládnuť svojim deťom
starostlivosť o rodinu a pracovný život. Venujú sa dobrovoľníckej činnosti vo svojej komunite a často sú to práve oni, ktorí investujú
najviac času a peňazí do zlepšovania spoločnosti. Hodnota ich neplatenej práce pre spoločnosť je v miliónoch eur. Štát aj spoločnosť má
voči nim dlh a je našou povinnosťou im zabezpečiť plnohodnotný život, kvalitnú zdravotnú starostlivosť a jednoduchší prístup k službám.
Základným predpokladom pre to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti sú dnes digitálne zručnosti. Bez
digitálnych zručností je mnoho vecí ťažších, komplikovanejších a nákladnejších. Prejavuje sa to napríklad vo filozofii bankových služieb,
kedy každý prevod fyzicky na pobočke banky je spoplatnený, zatiaľ čo online prevody sú zdarma. Digitálne zručnosti sú nevyhnutnosťou
aj pre bezpečnosť v online priestore. Narastá počet prípadov, kedy seniori kvôli podvodníkom na sociálnych sieťach prišli o celoživotné
úspory. Podvodníci cielia často práve na seniorov, pretože vedia, že sú zraniteľní a sú ľahkou obeťou. Digitálne zručnosti umožňujú
lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie služieb, z ktorých mnohé sú už dostupné len online. Aj z
tohto dôvodu v rámci agendy, ktorú má na starosti naše ministerstvo informatizácie, sme pre seniorov pripravili projekt, ktorý možno
označiť za prelomový a historicky prvý na Slovensku. Až vyše 170 000 slovenských seniorov bezplatne vyškolíme v digitálnych
zručnostiach a pomôžeme im tak vstúpiť do digitálnej doby, lepšie sa chrániť, nadobudnúť sebaistotu v digitálnom priestore, s ktorým, na
rozdiel od našich detí, nevyrastali a súčasťou ich životov sa stal relatívne nedávno. Chcem sa poďakovať Jednote dôchodcov na
Slovensku, s ktorou spúšťame úspešne pilotnú fázu tohto projektu, ktorý sme pripravili v rámci Plánu obnovy. Jednota zastupuje takmer
100 000 seniorov na Slovensku, má silnú základňu a smerom k svojim členom je veľmi aktívna. Aj preto patrila k prvým partnerom, na
ktorých sme sa pri príprave tohto projektu obrátili. Jednota dôchodcov nám bude môcť poskytnúť aj užitočnú spätnú väzbu, aby sme v
samotnej realizačnej fáze projektu zlepšili všetko potrebné,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová po podpise memoranda o
spolupráci medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku.

V rámci pilotnej fázy projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“ sa už v týchto dňoch postupne spúšťajú v takmer šesťdesiatich
mestách a obciach po celom Slovensku školenia digitálnych zručností pre prvých tisíc účastníkov nad 65 rokov.

„Seniori dnes majú veľmi veľa problémov, ktoré sa ešte vyostrili v čase pandémie, vojny na Ukrajine a vysokej inflácie. Najmä v čase
koronakrízy boli seniori ohrození izoláciou a digitálny svet, vďaka ktorému komunikovali a fungovali všetci ostatní, bol pre mnohých z nich
nedostupný. Či už preto, lebo nemali technické zariadenia, alebo ich nevedeli používať. Veľmi si ceníme, že vďaka tomuto projektu aj
slovenskí seniori ohrození digitálnou chudobou konečne dostanú šancu naplno využívať výhody digitalizácie. Aj seniori majú právo na
aktívny život a chcú byť plnohodnotnou súčasťou sveta, ktorý sa digitalizuje čoraz viac,“ povedala poverená predsedníčka JDS Valéria
Pokorná.

Dôležitým míľnikom pre prípravu tohto ambiciózneho a unikátneho projektu bolo vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Štúdia podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny, odporúča kľúč k
výberu vhodných účastníkov, určuje spôsob a metodiku školení aj zohľadňuje možné riziká. UPJŠ pre seniorov zároveň vypracovala
školiace materiály pre prácu s počítačom a s tabletom.

Samotné školenia budú pozostávať zo 4 častí:

základná práca s digitálnym zariadením (získanie základných digitálnych zručností ako používať digitálne technológie pri práci s dátami,
informáciami a digitálnym obsahom)

vyhľadávanie informácií (lepšia orientácia vo svete internetu)

komunikácia online (zoznámenie sa s rôznymi možnosťami komunikácie cez internet písomnou formou a videoformou)

informačná bezpečnosť (všetko o nástrahách pri práci s digitálnymi technológiami)

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/783236036/1e344da12eefc95edfb2?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTY0OTY4NjksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzgzMjM2MDM2LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.slMhHRw6uPAcKaKQ7BJOeGtmZWiK5yZ-W9ZDmZo7PkY
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„Školiace príručky sú prehľadné a pre seniorov zrozumiteľné – to je pre úspech celého projektu veľmi dôležité. V pilotnej fáze si ich
otestujeme, podobne ako samotné praktické cvičenia, ktoré účastníci školení absolvujú,“ uviedla ministerka Remišová.

Školenia v rámci pilotnej fázy budú prebiehať v približne 60 školiacich miestach v krajských a okresných mestách po celom Slovensku.
Zapojené sú základné a stredné školy, knižnice, obecné a mestské úrady, denné centrá a centrá voľného času, ktoré poskytli svoje
priestory na vzdelávanie. Ministerstvo informatizácie uzavrelo dohodu so 64 lektormi, ktorí budú školiť seniorov v menších skupinách.

„Vďaka tomuto projektu pomôžeme našim seniorom úspešne vstúpiť do digitálneho sveta – naučíme ich nielen používať technické
zariadenia a softvér, ale aj to, ako sa bezpečne pohybovať v online priestore. Žijeme dobu hoaxov a dezinformácií, ale aj podvodníkov,
ktorí sa snažia vylákať od ľudí peniaze či prístupové heslá. Seniori sú v tomto smere veľmi zraniteľní, preto ich naši lektori naučia
informácie rozlišovať a správne vyhodnocovať,“ doplnila ministerka.

Projekt je teraz v pilotnej fáze, aby sme si pre realizačnú časť preverili, aký postup najefektívnejšie pomôže zvýšiť digitálne zručnosti
seniorov. Po skončení a vyhodnotení pilotu príde na jeseň na rad plná realizačná fáza, do ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci seniori s
rôznymi úrovňami digitálnych zručností bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, prípadne iných
združení.

Absolventi školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas výuky a tiež dátový balíček, vďaka ktorému budú
mať zabezpečené internetové pripojenie.

„ Opozícia sa snaží dehonestovať tento projekt vyhláseniami, že seniori nepotrebujú tablety, ale tabletky. Toto rozpráva politik, ktorý bol
najprv ministrom zdravotníctva a neskôr digitálnym lídrom. Po sebe zanechal len rozkradnuté a zdevastované zdravotníctvo a
predražené IT projekty, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra. Ja odmietam taký pohľad, že starší ľudia už majú len sedieť doma a jesť
tabletky. Seniori potrebujú pomoc vo viacerých oblastiach. Za oblasť digitalizácie, za ktorú som zodpovedná, sme sa rozhodli seniorom
pomôcť práve týmto projektom, aby mohli plnohodnotne a bezpečne využívať výhody, ktoré digitalizácia spoločnosti prináša. My si
dôchodcov a starších ľudí vážime, chceme aby mali kvalitný život a vďaku, ktorú si zaslúžia za všetko, čo pre nás urobili, ” uzavrela
vicepremiérka Remišová.

https://monitora.sk/
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Vicepremiérka Remišová: Odštartovali sme pilotný projekt, ktorý zlepší digitálne zručnosti a bezpečnosť v online
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VK

Vicepremiérka Veronika Remišová podpísala memorandum o spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku

MIRRI |MM| Historicky prvý projekt pre seniorov, vďaka ktorému dostane viac ako 170 000 seniorov šancu získať digitálne zručnosti a
zlepšiť svoju bezpečnosť a ochranu v online priestore, je spustený. Pilotnú fázu školení oficiálne otvorila vicepremiérka Veronika
Remišová spolu s Valériou Pokornou z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá je jedným z hlavných partnerov pilotnej fázy
projektu.

„V prvom rade by som sa chcela poďakovať za všetko, čo dôchodcovia pre tento štát urobili, vďaka ich práci dnes ďalšie generácie môžu
tvoriť hodnoty a prosperitu Slovenska. Vyspelé krajiny sveta, vrátane Slovenska, dnes čelia starnutiu obyvateľstva, ktoré mení štruktúru
našej spoločnosti a ekonomiky. Niektorí politici vykresľujú starších ľudí ako záťaž pre spoločnosť, pre sociálny alebo zdravotný systém.
Odmietam takýto pohľad, pretože práve v poznaní a nadobudnutých skúsenostiach dôchodcov je nezaplatiteľný prínos pre súdržnosť a
odolnosť našej spoločnosti a pre pokračovanie tradícii, ktoré sú neviditeľným putom medzi generáciami. Často sú to práve seniori, ktorí z
dôchodku pomáhajú svojim deťom. Mnohokrát sú to práve starí rodičia, ktorí sa starajú o vnúčatá, pomáhajú zvládnuť svojim deťom
starostlivosť o rodinu a pracovný život. Venujú sa dobrovoľníckej činnosti vo svojej komunite a často sú to práve oni, ktorí investujú
najviac času a peňazí do zlepšovania spoločnosti. Hodnota ich neplatenej práce pre spoločnosť je v miliónoch eur. Štát aj spoločnosť má
voči nim dlh a je našou povinnosťou im zabezpečiť plnohodnotný život, kvalitnú zdravotnú starostlivosť a jednoduchší prístup k službám.
Základným predpokladom pre to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti sú dnes digitálne zručnosti. Bez
digitálnych zručností je mnoho vecí ťažších, komplikovanejších a nákladnejších. Prejavuje sa to napríklad vo filozofii bankových služieb,
kedy každý prevod fyzicky na pobočke banky je spoplatnený, zatiaľ čo online prevody sú zdarma. Digitálne zručnosti sú nevyhnutnosťou
aj pre bezpečnosť v online priestore. Narastá počet prípadov, kedy seniori kvôli podvodníkom na sociálnych sieťach prišli o celoživotné
úspory. Podvodníci cielia často práve na seniorov, pretože vedia, že sú zraniteľní a sú ľahkou obeťou. Digitálne zručnosti umožňujú
lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie služieb, z ktorých mnohé sú už dostupné len online. Aj z
tohto dôvodu v rámci agendy, ktorú má na starosti naše ministerstvo informatizácie, sme pre seniorov pripravili projekt, ktorý možno
označiť za prelomový a historicky prvý na Slovensku. Až vyše 170 000 slovenských seniorov bezplatne vyškolíme v digitálnych
zručnostiach a pomôžeme im tak vstúpiť do digitálnej doby, lepšie sa chrániť, nadobudnúť sebaistotu v digitálnom pristore, s ktorým, na
rozdiel od našich detí, nevyrastali a súčasťou ich životov sa stal relatívne nedávno. Chcem sa poďakovať Jednote dôchodcov na
Slovensku, s ktorou spúšťame úspešne pilotnú fázu tohto projektu, ktorý sme pripravili v rámci Plánu obnovy. Jednota zastupuje takmer
100 000 seniorov na Slovensku, má silnú základňu a smerom k svojim členom je veľmi aktívna. Aj preto patrila k prvým partnerom, na
ktorých sme sa pri príprave tohto projektu obrátili. Jednota dôchodcov nám bude môcť poskytnúť aj užitočnú spätnú väzbu, aby sme v
samotnej realizačnej fáze projektu zlepšili všetko potrebné,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová po podpise memoranda o
spolupráci medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku.

V rámci pilotnej fázy projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“ sa už v týchto dňoch postupne spúšťajú v takmer šesťdesiatich
mestách a obciach po celom Slovensku školenia digitálnych zručností pre prvých tisíc účastníkov nad 65 rokov.

„Seniori dnes majú veľmi veľa problémov, ktoré sa ešte vyostrili v čase pandémie, vojny na Ukrajine a vysokej inflácie. Najmä v čase
koronakrízy boli seniori ohrození izoláciou a digitálny svet, vďaka ktorému komunikovali a fungovali všetci ostatní, bol pre mnohých z nich
nedostupný. Či už preto, lebo nemali technické zariadenia, alebo ich nevedeli používať. Veľmi si ceníme, že vďaka tomuto projektu aj
slovenskí seniori ohrození digitálnou chudobou konečne dostanú šancu naplno využívať výhody digitalizácie. Aj seniori majú právo na
aktívny život a chcú byť plnohodnotnou súčasťou sveta, ktorý sa digitalizuje čoraz viac,“ povedala poverená predsedníčka JDS Valéria
Pokorná.

Dôležitým míľnikom pre prípravu tohto ambiciózneho a unikátneho projektu bolo vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Štúdia podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny, odporúča kľúč k
výberu vhodných účastníkov, určuje spôsob a metodiku školení aj zohľadňuje možné riziká. UPJŠ pre seniorov zároveň vypracovala
školiace materiály pre prácu s počítačom a s tabletom.

Samotné školenia budú pozostávať zo 4 častí:

základná práca s digitálnym zariadením (získanie základných digitálnych zručností ako používať digitálne technológie pri práci s dátami,
informáciami a digitálnym obsahom)

vyhľadávanie informácií (lepšia orientácia vo svete internetu)

komunikácia online (zoznámenie sa s rôznymi možnosťami komunikácie cez internet písomnou formou a videoformou)
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informačná bezpečnosť (všetko o nástrahách pri práci s digitálnymi technológiami)

„Školiace príručky sú prehľadné a pre seniorov zrozumiteľné – to je pre úspech celého projektu veľmi dôležité. V pilotnej fáze si ich
otestujeme, podobne ako samotné praktické cvičenia, ktoré účastníci školení absolvujú,“ uviedla ministerka Remišová.

Školenia v rámci pilotnej fázy budú prebiehať v približne 60 školiacich miestach v krajských a okresných mestách po celom Slovensku.
Zapojené sú základné a stredné školy, knižnice, obecné a mestské úrady, denné centrá a centrá voľného času, ktoré poskytli svoje
priestory na vzdelávanie. Ministerstvo informatizácie uzavrelo dohodu so 64 lektormi, ktorí budú školiť seniorov v menších skupinách.

„Vďaka tomuto projektu pomôžeme našim seniorom úspešne vstúpiť do digitálneho sveta – naučíme ich nielen používať technické
zariadenia a softvér, ale aj to, ako sa bezpečne pohybovať v online priestore. Žijeme dobu hoaxov a dezinformácií, ale aj podvodníkov,
ktorí sa snažia vylákať od ľudí peniaze či prístupové heslá. Seniori sú v tomto smere veľmi zraniteľní, preto ich naši lektori naučia
informácie rozlišovať a správne vyhodnocovať,“ doplnila ministerka.

Projekt je teraz v pilotnej fáze, aby sme si pre realizačnú časť preverili, aký postup najefektívnejšie pomôže zvýšiť digitálne zručnosti
seniorov. Po skončení a vyhodnotení pilotu príde na jeseň na rad plná realizačná fáza, do ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci seniori s
rôznymi úrovňami digitálnych zručností bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, prípadne iných
združení.

Absolventi školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas výuky a tiež dátový balíček, vďaka ktorému budú
mať zabezpečené internetové pripojenie.

„ Opozícia sa snaží dehonestovať tento projekt vyhláseniami, že seniori nepotrebujú tablety, ale tabletky. Toto rozpráva politik, ktorý bol
najprv ministrom zdravotníctva a neskôr digitálnym lídrom. Po sebe zanechal len rozkradnuté a zdevastované zdravotníctvo a
predražené IT projekty, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra. Ja odmietam taký pohľad, že starší ľudia už majú len sedieť doma a jesť
tabletky. Seniori potrebujú pomoc vo viacerých oblastiach. Za oblasť digitalizácie, za ktorú som zodpovedná, sme sa rozhodli seniorom
pomôcť práve týmto projektom, aby mohli plnohodnotne a bezpečne využívať výhody, ktoré digitaliztícia spoločnosti prináša. My si
dôchodcov a starších ľudí vážime, chceme aby mali kvalitný život a vďaku, ktorú si zaslúžia za všetko, čo pre nás urobili, ” uzavrela
vicepremiérka Remišová.

Autor: - || redakcia || | || | | redakcia | -
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Žiadne komentáre na Odštartovali sme pilotný projekt, ktorý zlepší digitálne zručnosti a bezpečnosť v online priestore pre seniorov

Vicepremiérka Veronika Remišová podpísala memorandum o spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku.

Zvolen – Historicky prvý projekt pre seniorov, vďaka ktorému dostane viac ako 170 000 seniorov šancu získať digitálne zručnosti a zlepšiť
svoju bezpečnosť a ochranu v online priestore, je spustený. Pilotnú fázu školení oficiálne otvorila vicepremiérka Veronika Remišová spolu
s Valériou Pokornou z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá je jedným z hlavných partnerov pilotnej fázy projektu.

„V prvom rade by som sa chcela poďakovať za všetko, čo dôchodcovia pre tento štát urobili, vďaka ich práci dnes ďalšie generácie môžu
tvoriť hodnoty a prosperitu Slovenska. Vyspelé krajiny sveta, vrátane Slovenska, dnes čelia starnutiu obyvateľstva, ktoré mení štruktúru
našej spoločnosti a ekonomiky. Niektorí politici vykresľujú starších ľudí ako záťaž pre spoločnosť, pre sociálny alebo zdravotný systém.
Odmietam takýto pohľad, pretože práve v poznaní a nadobudnutých skúsenostiach dôchodcov je nezaplatiteľný prínos pre súdržnosť a
odolnosť našej spoločnosti a pre pokračovanie tradícii, ktoré sú neviditeľným putom medzi generáciami. Často sú to práve seniori, ktorí z
dôchodku pomáhajú svojim deťom. Mnohokrát sú to práve starí rodičia, ktorí sa starajú o vnúčatá, pomáhajú zvládnuť svojim deťom
starostlivosť o rodinu a pracovný život. Venujú sa dobrovoľníckej činnosti vo svojej komunite a často sú to práve oni, ktorí investujú
najviac času a peňazí do zlepšovania spoločnosti. Hodnota ich neplatenej práce pre spoločnosť je v miliónoch eur. Štát aj spoločnosť má
voči nim dlh a je našou povinnosťou im zabezpečiť plnohodnotný život, kvalitnú zdravotnú starostlivosť a jednoduchší prístup k službám.
Základným predpokladom pre to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti sú dnes digitálne zručnosti. Bez
digitálnych zručností je mnoho vecí ťažších, komplikovanejších a nákladnejších. Prejavuje sa to napríklad vo filozofii bankových služieb,
kedy každý prevod fyzicky na pobočke banky je spoplatnený, zatiaľ čo online prevody sú zdarma. Digitálne zručnosti sú nevyhnutnosťou
aj pre bezpečnosť v online priestore. Narastá počet prípadov, kedy seniori kvôli podvodníkom na sociálnych sieťach prišli o celoživotné
úspory. Podvodníci cielia často práve na seniorov, pretože vedia, že sú zraniteľní a sú ľahkou obeťou. Digitálne zručnosti umožňujú
lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie služieb, z ktorých mnohé sú už dostupné len online. Aj z
tohto dôvodu v rámci agendy, ktorú má na starosti naše ministerstvo informatizácie, sme pre seniorov pripravili projekt, ktorý možno
označiť za prelomový a historicky prvý na Slovensku. Až vyše 170 000 slovenských seniorov bezplatne vyškolíme v digitálnych
zručnostiach a pomôžeme im tak vstúpiť do digitálnej doby, lepšie sa chrániť, nadobudnúť sebaistotu v digitálnom priestore, s ktorým, na
rozdiel od našich detí, nevyrastali a súčasťou ich životov sa stal relatívne nedávno. Chcem sa poďakovať Jednote dôchodcov na
Slovensku, s ktorou spúšťame úspešne pilotnú fázu tohto projektu, ktorý sme pripravili v rámci Plánu obnovy. Jednota zastupuje takmer
100 000 seniorov na Slovensku, má silnú základňu a smerom k svojim členom je veľmi aktívna. Aj preto patrila k prvým partnerom, na
ktorých sme sa pri príprave tohto projektu obrátili. Jednota dôchodcov nám môže poskytnúť aj užitočnú spätnú väzbu, aby sme v
samotnej realizačnej fáze projektu zlepšili všetko potrebné,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová po podpise memoranda o
spolupráci medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku.

V rámci pilotnej fázy projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“ sa už v týchto dňoch postupne spúšťajú v takmer šesťdesiatich
mestách a obciach po celom Slovensku školenia digitálnych zručností pre prvých tisíc účastníkov nad 65 rokov.

„Seniori dnes majú veľmi veľa problémov, ktoré sa ešte vyostrili v čase pandémie, vojny na Ukrajine a vysokej inflácie. Najmä v čase
koronakrízy boli seniori ohrození izoláciou a digitálny svet, vďaka ktorému komunikovali a fungovali všetci ostatní, bol pre mnohých z nich
nedostupný. Či už preto, lebo nemali technické zariadenia, alebo ich nevedeli používať. Veľmi si ceníme, že vďaka tomuto projektu aj
slovenskí seniori ohrození digitálnou chudobou konečne dostanú šancu naplno využívať výhody digitalizácie. Aj seniori majú právo na
aktívny život a chcú byť plnohodnotnou súčasťou sveta, ktorý sa digitalizuje čoraz viac,“ povedala poverená predsedníčka JDS Valéria
Pokorná.

Dôležitým míľnikom pre prípravu tohto ambiciózneho a unikátneho projektu bolo vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Štúdia podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny, odporúča kľúč k
výberu vhodných účastníkov, určuje spôsob a metodiku školení aj zohľadňuje možné riziká. UPJŠ pre seniorov zároveň vypracovala
školiace materiály pre prácu s počítačom a s tabletom.

Samotné školenia budú pozostávať zo 4 častí:

základná práca s digitálnym zariadením (získanie základných digitálnych zručností ako používať digitálne technológie pri práci s dátami,
informáciami a digitálnym obsahom)

vyhľadávanie informácií (lepšia orientácia vo svete internetu)

komunikácia online (zoznámenie sa s rôznymi možnosťami komunikácie cez internet písomnou formou a videoformou)

informačná bezpečnosť (všetko o nástrahách pri práci s digitálnymi technológiami)
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„Školiace príručky sú prehľadné a pre seniorov zrozumiteľné – to je pre úspech celého projektu veľmi dôležité. V pilotnej fáze si ich
otestujeme, podobne ako samotné praktické cvičenia, ktoré účastníci školení absolvujú,“ uviedla ministerka Remišová.

Školenia v rámci pilotnej fázy budú prebiehať v približne 60 školiacich miestach v krajských a okresných mestách po celom Slovensku.
Zapojené sú základné a stredné školy, knižnice, obecné a mestské úrady, denné centrá a centrá voľného času, ktoré poskytli svoje
priestory na vzdelávanie. Ministerstvo informatizácie uzavrelo dohodu so 64 lektormi, ktorí budú školiť seniorov v menších skupinách.

„Vďaka tomuto projektu pomôžeme našim seniorom úspešne vstúpiť do digitálneho sveta – naučíme ich nielen používať technické
zariadenia a softvér, ale aj to, ako sa bezpečne pohybovať v online priestore. Žijeme dobu hoaxov a dezinformácií, ale aj podvodníkov,
ktorí sa snažia vylákať od ľudí peniaze či prístupové heslá. Seniori sú v tomto smere veľmi zraniteľní, preto ich naši lektori naučia
informácie rozlišovať a správne vyhodnocovať,“ doplnila ministerka.

Projekt je teraz v pilotnej fáze, aby sme si pre realizačnú časť preverili, aký postup najefektívnejšie pomôže zvýšiť digitálne zručnosti
seniorov. Po skončení a vyhodnotení pilotu príde na jeseň na rad plná realizačná fáza, do ktorej sa môžu prihlásiť všetci seniori s rôznymi
úrovňami digitálnych zručností bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, prípadne iných združení.

Absolventi školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas výuky a tiež dátový balíček, vďaka ktorému budú
mať zabezpečené internetové pripojenie.

„Opozícia sa snaží dehonestovať tento projekt vyhláseniami, že seniori nepotrebujú tablety, ale tabletky. Toto rozpráva politik, ktorý bol
najprv ministrom zdravotníctva a neskôr digitálnym lídrom. Po sebe zanechal len rozkradnuté a zdevastované zdravotníctvo a
predražené IT projekty, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra. Ja odmietam taký pohľad, že starší ľudia už majú len sedieť doma a jesť
tabletky. Seniori potrebujú pomoc vo viacerých oblastiach. Za oblasť digitalizácie, za ktorú som zodpovedná, sme sa rozhodli seniorom
pomôcť práve týmto projektom, aby mohli plnohodnotne a bezpečne využívať výhody, ktoré digitalizácia spoločnosti prináša. My si
dôchodcov a starších ľudí vážime, chceme aby mali kvalitný život a vďaku, ktorú si zaslúžia za všetko, čo pre nás urobili,“ uzavrela
vicepremiérka Remišová.

Autor: MIRRI SR.

Autor: Autor článku | Autor: | Je uvedený priamo v článku || Autor: MIRRI SR. || Autor: | Je uvedený priamo v článku || Je uvedený priamo
v článku
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Pilotnú fázu projektu pre seniorov, vďaka ktorému dostane viac ako 170-tisíc seniorov šancu získať digitálne zručnosti a zlepšiť svoju
bezpečnosť a ochranu v online priestore, dnes spustili vo Zvolene.

Ako uviedla vicepremiérka Veronika Remišová po podpise memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (MIRRI SR) a Jednotou dôchodcov na Slovensku (JDS), základným predpokladom pre to, aby sa seniori mohli
plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti, sú digitálne zručnosti. Sú podľa nej aj nevyhnutnosťou aj pre bezpečnosť v online priestore.

„Digitálne zručnosti umožňujú lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie služieb, z ktorých mnohé
sú už dostupné len online. Aj z tohto dôvodu v rámci agendy, ktorú má na starosti naše ministerstvo informatizácie, sme pre seniorov
pripravili projekt, ktorý možno označiť za prelomový a historicky prvý na Slovensku. Až vyše 170 000 slovenských seniorov bezplatne
vyškolíme v digitálnych zručnostiach a pomôžeme im tak vstúpiť do digitálnej doby, lepšie sa chrániť, nadobudnúť sebaistotu v digitálnom
priestore, s ktorým, na rozdiel od našich detí, nevyrastali a súčasťou ich životov sa stal relatívne nedávno,“ povedala vicepremiérka.

Čítajte viac Remišová rozdá dôchodcom 170-tisíc tabletov. Ide ich učiť bojovať proti hoaxom

V rámci pilotnej fázy projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“ sa už v týchto dňoch postupne spúšťajú v takmer šesťdesiatich
mestách a obciach po celom Slovensku školenia digitálnych zručností pre prvých tisíc účastníkov nad 65 rokov.

„Vďaka tomuto projektu aj slovenskí seniori ohrození digitálnou chudobou konečne dostanú šancu naplno využívať výhody digitalizácie.
Aj seniori majú právo na aktívny život a chcú byť plnohodnotnou súčasťou sveta, ktorý sa digitalizuje čoraz viac,“ povedala poverená
predsedníčka JDS Valéria Pokorná.

Dôležitým míľnikom pre prípravu tohto ambiciózneho a unikátneho projektu bolo vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Štúdia podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny, odporúča kľúč k
výberu vhodných účastníkov, určuje spôsob a metodiku školení aj zohľadňuje možné riziká. UPJŠ pre seniorov zároveň vypracovala
školiace materiály pre prácu s počítačom a s tabletom.

Čítajte viac 25-tisíc nájomných bytov za rok, 200 eur za dvojizbový byt. Kollár sľuboval lacné bývanie, aká bude realita?

„Vďaka tomuto projektu pomôžeme našim seniorom úspešne vstúpiť do digitálneho sveta – naučíme ich nielen používať technické
zariadenia a softvér, ale aj to, ako sa bezpečne pohybovať v online priestore. Žijeme dobu hoaxov a dezinformácií, ale aj podvodníkov,
ktorí sa snažia vylákať od ľudí peniaze či prístupové heslá. Seniori sú v tomto smere veľmi zraniteľní, preto ich naši lektori naučia
informácie rozlišovať a správne vyhodnocovať,“ doplnila ministerka.

Projekt je teraz v pilotnej fáze, aby sa pre realizačnú časť preverilo, aký postup najefektívnejšie pomôže zvýšiť digitálne zručnosti
seniorov. Po skončení a vyhodnotení pilotu príde na jeseň na rad plná realizačná fáza, do ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci seniori s
rôznymi úrovňami digitálnych zručností bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, prípadne iných
združení. Absolventi školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas výuky a tiež dátový balíček, vďaka
ktorému budú mať zabezpečené internetové pripojenie.

Čítajte viac Nulová daň za plyn? Návrh SaS podporil premiér Heger

Autor: SITA
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MIRRI spustilo pilotnú fázu projektu digitálnych zručností seniorov  
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Zvolen 27. mája (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo v piatok pilotnú fázu projektu,
vďaka ktorému získa viac ako 170.000 seniorov digitálne zručnosti. Pilotnú fázu školení oficiálne otvorila vo Zvolene vicepremiérka a
ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) spolu s Valériou Pokornou z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá je
jedným z hlavných partnerov projektu.

"Základným predpokladom na to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti, sú dnes digitálne zručnosti. Bez nich
je mnoho vecí ťažších, komplikovanejších a nákladnejších. Sú tiež nevyhnutnosťou pre bezpečnosť v online priestore," uviedla Remišová.
"Digitálne zručnosti umožňujú lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie služieb, z ktorých mnohé
sú už dostupné len online," dodala.

"Partner projektu, ktorým je JDS, zastupuje takmer 100.000 seniorov na Slovensku a aj preto bude môcť ministerstvu poskytnúť užitočnú
spätnú väzbu, aby sa v samotnej realizačnej fáze projektu zlepšilo všetko potrebné," uviedla ďalej Remišová. V rámci pilotnej fázy
projektu sa už v týchto dňoch postupne spúšťajú v takmer 60 mestách a obciach po celom Slovensku školenia digitálnych zručností pre
prvých 1000 účastníkov nad 65 rokov.

"Seniori dnes majú veľmi veľa problémov, ktoré sa ešte vyostrili v čase pandémie, vojny na Ukrajine a vysokej inflácie. Najmä v čase
koronakrízy boli ohrození izoláciou a digitálny svet, vďaka ktorému komunikovali a fungovali všetci ostatní, bol pre mnohých z nich
nedostupný. Veľmi si preto ceníme, že vďaka tomuto projektu aj slovenskí seniori ohrození digitálnou chudobou konečne dostanú šancu
naplno využívať výhody digitalizácie," povedala poverená predsedníčka JDS Valéria Pokorná.

Dôležitým míľnikom na prípravu projektu bolo vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ) v Košiciach. Štúdia podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny, odporúča kľúč k výberu vhodných účastníkov, určuje
spôsob a metodiku školení a zohľadňuje aj možné riziká.

Po skončení a vyhodnotení pilotného projektu príde v septembri na rad realizačná fáza, do ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci seniori s
rôznymi úrovňami digitálnych zručností. "Už teraz je enormný záujem o účasť na školení," poznamenala Remišová. Predpokladá sa, že
školenia budú prebiehať na desiatkach miest po celom Slovensku, všade tam, kde o túto formu vzdelávania požiadajú.

Absolventi štyroch trojhodinových školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas školenia a tiež dátový
balíček, vďaka ktorému budú mať zabezpečené internetové pripojenie.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

jop liv

Autor: JOP
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Absolventi štyroch trojhodinových školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas školenia a tiež dátový
balíček.

Zvolen 27. mája (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo v piatok pilotnú fázu projektu,
vďaka ktorému získa viac ako 170.000 seniorov digitálne zručnosti. Pilotnú fázu školení oficiálne otvorila vo Zvolene vicepremiérka a
ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) spolu s Valériou Pokornou z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá je
jedným z hlavných partnerov projektu.

" Základným predpokladom na to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti, sú dnes digitálne zručnosti. Bez nich
je mnoho vecí ťažších, komplikovanejších a nákladnejších. Sú tiež nevyhnutnosťou pre bezpečnosť v online priestore, " uviedla
Remišová. " Digitálne zručnosti umožňujú lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie služieb, z
ktorých mnohé sú už dostupné len online, " dodala.

" Partner projektu, ktorým je JDS, zastupuje takmer 100.000 seniorov na Slovensku a aj preto bude môcť ministerstvu poskytnúť užitočnú
spätnú väzbu, aby sa v samotnej realizačnej fáze projektu zlepšilo všetko potrebné, " uviedla ďalej Remišová. V rámci pilotnej fázy
projektu sa už v týchto dňoch postupne spúšťajú v takmer 60 mestách a obciach po celom Slovensku školenia digitálnych zručností pre
prvých 1000 účastníkov nad 65 rokov.

" Seniori dnes majú veľmi veľa problémov, ktoré sa ešte vyostrili v čase pandémie, vojny na Ukrajine a vysokej inflácie. Najmä v čase
koronakrízy boli ohrození izoláciou a digitálny svet, vďaka ktorému komunikovali a fungovali všetci ostatní, bol pre mnohých z nich
nedostupný. Veľmi si preto ceníme, že vďaka tomuto projektu aj slovenskí seniori ohrození digitálnou chudobou konečne dostanú šancu
naplno využívať výhody digitalizácie," povedala poverená predsedníčka JDS Valéria Pokorná.

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Dôležitým míľnikom na prípravu projektu bolo vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ) v Košiciach. Štúdia podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny, odporúča kľúč k výberu vhodných účastníkov, určuje
spôsob a metodiku školení a zohľadňuje aj možné riziká.

Po skončení a vyhodnotení pilotného projektu príde v septembri na rad realizačná fáza, do ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci seniori s
rôznymi úrovňami digitálnych zručností. " Už teraz je enormný záujem o účasť na školení, " poznamenala Remišová. Predpokladá sa, že
školenia budú prebiehať na desiatkach miest po celom Slovensku, všade tam, kde o túto formu vzdelávania požiadajú.

Absolventi štyroch trojhodinových školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas školenia a tiež dátový
balíček, vďaka ktorému budú mať zabezpečené internetové pripojenie.

Autor: TASR
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Káva. Jej vôňa a chuť. Očarujúca zmysly, podnecujúca chuťové vnemy. Navodzujúca príjemnú atmosféru oddychu, posedenie s
priateľmi, úžasnú chvíľočku pre seba, relax. To všetko sa nám vynorí pri tomto zázračnom slovíčku. Bez šálky rannej kávy si niektorí z
nás nevedia predstaviť štart do nového dňa, iní doobedňajšie posedenie pri kávovare s kolegami, ďalší si vychutnávajú dúšok kávičky po
dobrom obede. Bez servírovania kvalitnej kávy sa neobíde väčšina priateľských či pracovných stretnutí. Jednoducho, káva sa nám
dostala „pod kožu“.

Čo o káve vieme a nevieme?

Ide pravdepodobne o najčastejšie konzumovaný nápoj na svete. Jeho pomenovanie je odvodené od názvu provincie Keffa, kde pastieri z
vtedajšieho Habeša, dnes Etiópie, objavili kávové zrná v šiestom storočí. Aj z tohto dôvodu sa o káve typu Etiópia hovorí ako o „matke
káv“. Má špecifickú chuť a vôňu. V 13. storočí sa káva rozšírila po celom islamskom svete. O dvesto rokov neskôr sa začala predávať v
Európe. Nový nepoznaný nápoj sme si obľúbili a postupne sa stal súčasťou nášho stolovania. Obľúbenosť kávy neustále rástla.

V nedávnej minulosti sa pitie kávy často spájalo s nesprávnym životným štýlom, s fajčením a nadmernou konzumáciou alkoholu,
nezdravou výživou a sedavým spôsobom života. Avšak nedávne poznatky postavili kávu do pozitívnejšieho svetla. Zistilo sa, že pitie
kávy má priaznivé účinky na ľudské zdravie. Spolu s čajom, kakaom a čokoládou patrí obľúbený nápoj s typickou arómou a výraznou
horkou chuťou medzi pochutiny. Obsahuje mnohé fyziologicky účinné látky, pôsobiace na sekrečnú a nervovú sústavu.

Zrnká kávy sú plodom kávovníka

Kávovník je ker rastúci do výšky takmer troch metrov. Plody sú červené kôstkovice, podobné našim čerešniam. Po zbere sa plody zbavia
dužiny a obalu, následne sa semená sušia a pražia. Týmto spôsobom sa získava nám všetkým bežne známa káva. Zelená káva je káva
z plodov toho istého kávovníka, ale zrná sa tepelne neupravujú. Ide o tzv. surovú kávu. V súčasnej dobe sa zelená káva stáva čoraz
obľúbenejšou aj preto, že má silný antioxidačný účinok a je dobrým pomocníkom v boji s nadváhou.

Najúčinnejšou zložkou kávy je kofeín (1 % až 2 %). V jednej šálke kávy je asi 0,04 až 0,1 g kofeínu. Z hygienického hľadiska je dôležité,
aby bola káva uskladnená v suchom prostredí, v pevne uzavretých obaloch. Na prípravu nápoja sa nesmie použiť káva napadnutá
plesňami a škodcami, zatuchnutá, s prekročeným obsahom cudzorodých látok, ale ani silne prepražená. Toľko informácie z odbornej
knihy o zdravotných rizikách stravovania, ktorá vyšla na pôde LF UPJŠ v Košiciach.

Druhy káv

Všeobecne známe sú dva typy kávy, arabica a robusta. Najkvalitnejšia je arabica, oproti robuste má nižší obsah kofeínu a väčšie,
plochejšie zrnko.

Robusta má zrnko menšie, okrúhle. Jednodruhová káva z robusty je ťažšia, bežne sa nepoužíva. Robusta sa primiešava do tzv.
blendovaných káv – zvyčajne pozostávajúcich z troch až štyroch rôznych druhov káv. Mieša sa arabica s robustou, nájdeme tu rôzne
percentuálne podiely druhov káv s rôznym obsahom kofeínu ako napr. Brazília, Etiópia, India, Peru či Venezuela a pod.

I keď všeobecne má arabica nižší obsah kofeínu, predsa medzi týmto druhom kávy nájdeme výnimky. Napríklad káva Burundi má jeden
z najvyšších obsahov kofeínu, India najnižší.

Najkvalitnejšia je káva z tzv. zlatých zŕn veľkých ako fazuľa, známa ako Maragogype (čítaj marakokype). Atraktívne obrie zrná produkujú
krajiny ako Burundi, Mexiko a Guatemala. Z tejto trojice najmenšie zrnká, ale s vyšším obsahom kofeínu, sú z Burundi.

Nie je nad dobrú šálku kávy

Špeciálne kávy

Patrí k nim napr. káva Kopi Luwak – cibetková káva. Slovo kopi znamená po indonézsky káva, luwak je miestny názov mačkovitej šelmy
(lat. Paradoxurus hermaphroditus ), ktorá žije v pralesoch Indonézie. Zviera požiera celé plody kávovníka. Dužina sa v tráviacom
systéme strávi a zrnká sa z tela vylúčia. Na kávové zrnká v tráviacom trakte cibetky pôsobí enzým proteáza, v dôsledku čoho získajú
vylúčené zrná jemnejšiu, špecifickú chuť, sú menej horkasté. Kopi Luwak patrí medzi najdrahšie kávy. Zbieranie trusu spomínaných
zvierat v pralese je veľmi náročná práca. Okrem produkcie cibetkovej kávy z voľnej prírody sa začali zakladať aj farmy na umelý chov
týchto šeliem v klietkach. Táto praktika je kontroverzná z hľadiska ochrany zvierat a môže vykazovať charakteristiky ich týrania, keďže
konzumácia kávových plodov pre cibetky žijúce vo voľnej prírode predstavuje len doplnok ich jedálnička. V súčasnosti naďalej platí, že
produkcia cibetkovej kávy z fariem je vyššia ako z voľnej prírody.
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Je však pravdou, že najkvalitnejšie a najchutnejšie sú zrná, ktoré prešli tráviacim traktom divokých „luwakov“, ktoré intuitívne v prírode
vyhľadávajú a konzumujú najlepšie dozreté zrná kávy.

Medzi znalcov kávy prenikli neoficiálne informácie o ďalších alternatívnych druhoch káv. Podobne ako cibetky, ich skonzumovali iné
zvieratá (papagáj, slon) a následne sa natrávili v ich tráviacich traktoch

Ďalšou „hviezdou“ medzi kávami je Jamaica Blue Mountain. Zrná tejto kávy sa získavajú z kra rastúceho v nadmorskej výške nad 2000
metrov, na pôde sopečného pôvodu. Je to jediná káva, ktorá nie je zelená, sfarbenie má do modra. Piť ju je gurmánsky zážitok. Je to
jedna z najdrahších káv – jednak kvôli stúpajúcemu dopytu a tiež nedostatku na svetových trhoch.

Novinka Cascara

Tento nápoj je spolovice káva a spolovice čaj. Ako samotná káva i Cascara obsahuje kofeín a antioxidanty (najmä polyfenoly a
melanoidy), pričom Cascaru môžeme charakterizovať ako nízkotučný nápoj s vysokým obsahom vlákniny. Na prípravu sa používajú
sušené červené šupky pochádzajúce z kávových plodov, z červených kôstkovíc. Obsahujú kofeín, ale chutia ako ovocie. Hoci Etiópčania
popíjali osviežujúcu Cascaru pred tisíckami rokov, do povedomia sa dostáva až teraz. Ako zdroj povzbudenia mozgovej činnosti a
imunitného systému je vítaným každodenným spestrením pitného režimu. Nápoj sa môže obohatiť ovocím alebo korením. Kávové šupky
obsahujú množstvo cenných látok (draslík, magnézium, vitamín C a iné).

„Čaj“ z kávových šupiek je dostupný už aj na Slovensku. Kávové šupky sú vzácne a z krajín, kde sa pestuje káva, sa vyvážajú len v
obmedzenom množstve. Farmári ich používajú ako ekologické hnojivo a krmivo pre dobytok. Z usušených kávových šupiek sa dokonca
pripravuje aj múka, z ktorej sa pečie bezlepkové pečivo.

A čo ďalšie poznatky o káve?

Známa látka nachádzajúca sa v káve – kofeín, je purínový alkaloid bohato obsiahnutý v celom rade rastlín, ako sú kávovník, čajovník,
cesmína paraguajská či paulínia nápojná (známa pod označením guaranín). Je známe, že kofeín pôsobí psychostimulačne, diureticky,
zvyšuje tvorbu kyseliny chlorovodíkovej, dilatuje (rozširuje) priedušničky a stimuluje srdcovú činnosť. Prevažná časť vedeckých dôkazov
naznačuje, že priemerná konzumácia kávy (tri až päť šálok denne) môže byť spojená s redukciou určitých chorobných stavov. Jedna z
oblastí výskumu kávy je jej možná ochranná úloha proti rakovine, súvisiaca s jej prirodzene sa vyskytujúcimi polyfenolovými
antioxidantmi (tanínmi) a inými látkami s antioxidačným účinkom, ako sú napríklad diterpény (kafestol a kahweol), trigonelín a
chlorogénové kyseliny. Mnohé štúdie ukazujú, že kávu možno považovať za dobrý zdroj prirodzených antioxidantov, ktoré prijímame v
potrave (prekonáva víno, čaj, čokoládu, ako aj určité druhy ovocia a zeleniny). Kofeín obsiahnutý v káve má tiež antioxidačné účinky –
dokáže zohrávať významnú úlohu pri oxidačnom strese v boji s voľnými radikálmi, v prevencii chronických ochorení. Je síce návykovou
látkou, mierne pitie kávy však ani pri dlhodobom užívaní neohrozuje zdravie človeka.

Spôsob prípravy kávy ovplyvňuje zdravie

I keď sme popísali niektoré informácie o káve, predsa len, nespomenuli sme to najdôležitejšie. Pre naše telo, naše zdravie. A to je
spôsob prípravy a tiež množstvo vypitej kávy.

Popri druhoch kávy a obsahu kofeínu v nich sú práve spôsob prípravy tohto lahodného nápoja a jeho skonzumované množstvo
zodpovedné za to, či voňavá omamná šálka kávy prospeje nášmu zdraviu, alebo ho naopak poškodí.

O tom viac nabudúce.

Autor: prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.

Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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MIRRI spustilo pilotnú fázu projektu digitálnych zručností seniorov

Pridajte názor Zdroj: TASR

dnes 12:31 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo v piatok pilotnú fázu projektu, vďaka
ktorému získa viac ako 170.000 seniorov digitálne zručnosti.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo v piatok pilotnú fázu projektu, vďaka ktorému získa viac
ako 170.000 seniorov digitálne zručnosti. Pilotnú fázu školení oficiálne otvorila vo Zvolene vicepremiérka a ministerka informatizácie
Veronika Remišová (Za ľudí) spolu s Valériou Pokornou z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá je jedným z hlavných partnerov
projektu.

"Základným predpokladom na to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti, sú dnes digitálne zručnosti. Bez nich
je mnoho vecí ťažších, komplikovanejších a nákladnejších. Sú tiež nevyhnutnosťou pre bezpečnosť v online priestore," uviedla Remišová.
"Digitálne zručnosti umožňujú lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie služieb, z ktorých mnohé
sú už dostupné len online," dodala.

"Partner projektu, ktorým je JDS, zastupuje takmer 100.000 seniorov na Slovensku a aj preto bude môcť ministerstvu poskytnúť užitočnú
spätnú väzbu, aby sa v samotnej realizačnej fáze projektu zlepšilo všetko potrebné," uviedla ďalej Remišová. V rámci pilotnej fázy
projektu sa už v týchto dňoch postupne spúšťajú v takmer 60 mestách a obciach po celom Slovensku školenia digitálnych zručností pre
prvých 1000 účastníkov nad 65 rokov.

"Seniori dnes majú veľmi veľa problémov, ktoré sa ešte vyostrili v čase pandémie, vojny na Ukrajine a vysokej inflácie . Najmä v čase
koronakrízy boli ohrození izoláciou a digitálny svet, vďaka ktorému komunikovali a fungovali všetci ostatní, bol pre mnohých z nich
nedostupný. Veľmi si preto ceníme, že vďaka tomuto projektu aj slovenskí seniori ohrození digitálnou chudobou konečne dostanú šancu
naplno využívať výhody digitalizácie," povedala poverená predsedníčka JDS Valéria Pokorná.

Dôležitým míľnikom na prípravu projektu bolo vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ) v Košiciach. Štúdia podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny, odporúča kľúč k výberu vhodných účastníkov, určuje
spôsob a metodiku školení a zohľadňuje aj možné riziká.

Po skončení a vyhodnotení pilotného projektu príde v septembri na rad realizačná fáza, do ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci seniori s
rôznymi úrovňami digitálnych zručností. "Už teraz je enormný záujem o účasť na školení," poznamenala Remišová. Predpokladá sa, že
školenia budú prebiehať na desiatkach miest po celom Slovensku, všade tam, kde o túto formu vzdelávania požiadajú.

Absolventi štyroch trojhodinových školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas školenia a tiež dátový
balíček, vďaka ktorému budú mať zabezpečené internetové pripojenie.

Autor: TASR
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Lukáš Kosno

Školenia pre seniorov zahŕňajú online komunikáciu, vyhľadávanie informácií aj bezpečnosť. Do pilotnej fázy sa zapojí tisícka účastníkov.

Cieľom nového projektu je naučiť seniorov pracovať s technológiami.

Po Slovensku má byť až 60 školiacich miest.

Teraz odštartovala pilotná fáza, ktorú pripravil štát spolu s s Jednotou dôchodcov Slovenska.

Neskôr sa bude môcť zapojiť ktokoľvek aj bez členstva v organizácii.

Vzdelávanie je rozdelené do štyroch tematických oblastí.

Mnohé podrobnosti o projekte zatiaľ nie sú známe. Štát nechce povedať aké tablety bude seniorom rozdávať ani či bude mať naň nárok
úplne každý.

Podoba projektu sa má ladiť na základe výsledkov úvodnej fázy s testovacou vzorkou účastníkov.

Štát oficiálne odštartoval pilotnú časť projektu na zlepšenie digitálnych zručností a bezpečnosti v online priestore pre seniorov. Realizuje
ho spolu s Jednotou dôchodcov Slovenska, s ktorou dnes podpísalo ministerstvo pre informatizáciu memorandum o spolupráci.

Absolventi majú dostávať po absolvovaní kurzu aj tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas výuky. Zatiaľ ministerstvo pre
informatizáciu (MIRRI) obstaralo 2-tisíc tabletov, ale nepovedalo, o aké zariadenia presne ide.

„Zariadenia budú predstavené v ďalšej časti kampane v priebehu júna,“ sľubuje ministerstvo v stanovisku pre Živé.sk. Otázne ostáva aj
to, koľko kusov hardvéru sa bude ďalej obstarávať a či sa nezmenia požiadavky.

Projekt by mal pokrývať aj náklady na prístup k mobilnému internetu, k tomu ale zatiaľ nie sú známe žiadne detaily a ani predstavitelia
MIRRI sa k téme podrobnejšie nevyjadrili. Spomína sa to už v investičnom pláne projektu a zámer štát potvrdzuje aj v aktuálnej tlačovej
správe s tým, že dátový balíček poskytne spolu s tabletmi.

Podrobnosti a možnosť prihlásenia až v júni

Tisícka účastníkov úvodnej časti projektu pochádza podľa štátu z radov Jednoty dôchodcov Slovenska. „Má silnú členskú základňu, z
ktorej čerpáme aj pri výbere prvých záujemcov o školenie,“ zdôvodňuje rezort pre IT.

Kritériá ohľadom výberu účastníkov a ako mohli prejaviť záujem, štát nepovedal. Známe je len to, že pilotná fáza má dať odpoveď na
otázku, ako projekt do budúcnosti nastaviť.

Zatiaľ sa vychádza z prípravnej štúdie z dielne tímu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá podľa štátu:

podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny

odporúča kľúč k výberu vhodných účastníkov

určuje spôsob a metodiku školení a zohľadňuje možné riziká

Dokument má vychádzať aj zo skúseností ďalších subjektov, medzi ktoré zaradil univerzity tretieho veku a odborníkov z oblasti
vzdelávania digitálnych zručností seniorov. Aj keď sme požiadali o poskytnutie materiálu, štát napísal len toľko, že ho zverejní podobne
ako detaily k nakúpenému hardvéru až v júni na webe ministerstva.

Plná realizácia vzdelávania je v pláne na jeseň. Až do nej sa budú môcť zapojiť všetci seniori s rôznymi úrovňami digitálnych zručností
bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, prípadne iných združení, uvádza ministerstvo pre
informatizáciu.

„V priebehu júna 2022 bude k projektu spustená podstránka na webe MIRRI, kde budú detailné informácie o projekte a aj možnosť
prihlásiť sa na školenia digitálnych zručností,“ avizuje MIRRI.

Vzdelávanie seniorov štát naplánoval až do roku 2026. Pilotná fáza má jeho priebeh zefektívniť. Zdroj: TASR
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Zatiaľ kúpili 2-tisíc kusov

Rozdávanie hardvéru by ale podľa pôvodného plánu nemalo byť pravidlom. „Tým, ktorí vlastným zariadením nedisponujú, by bol
distribuovaný Senior-tablet, aby mohli prakticky využívať nadobudnuté zručnosti a byť tak začlenení do digitálnej ekonomiky,“ píše sa v
popise projektu.

Zatiaľ štát nakúpil v štyroch čiastkových zákazkách 2-tisíc kusov tabletov a kritériom vyhodnocovania ponúk bola najnižšia cena. Trikrát
uspel Datalan a raz firma ims. Zo zverejňovaných objednávok MIRII vyplýva, že náklady dosiahli celkovo 435 540 eur.

Pôvodný popis projektu navyše nehovoril len o tabletoch, ale spomínal aj „alternatívy“. MIRRI vysvetľuje, že tablety vybrali na základe
odporúčaní v spomínanej a zatiaľ neverejnej štúdii. V hre je ale predsa len zmena.

„Vhodnosť [tabletov] pre seniorov s ohľadom na školenia aj ďalšie využívanie bude predmetom vyhodnocovania,“ pripúšťa ministerstvo.

Čo má ponúknuť senior-tablet

Pôvodne predstavený popis projektu hovorí, že senior-tablet má obsahovať:

aplikácie na uľahčenie prístupu na internet

multimediálne aplikácie pre zdieľanie s rodinou (prehrávanie hudby, videí, fotoalbum, kamera), obsahové aplikácie (správy, počasie,
cestovné informácie, integrované vyhľadávanie)

komunikačné nástroje (e-mail, jednoduché SMS a volacie rozhranie)

zdravotné aplikácie (denník liekov, kalendár návštev u lekára, prípadne prepojenie na reálne zdravotné databázy)

aplikáciu na jednoduché prihlásenie sa k vytvorenému technologickému nástroju „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a
znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ pre prístup k testovaniu a rozvoju digitálnych zručností

napojenie na vybrané elektronické služby štátu, ktoré riešia životné situácie dôchodcov

ovládanie hlasom a aplikačné rozhranie prispôsobené potrebám seniorov

Štyri oblasti výuky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vypracovala aj vzdelávacie materiály pre prácu s počítačom a s tabletom. Samotné školenia budú
pozostávať zo štyroch častí:

základná práca s digitálnym zariadením (získanie základných digitálnych zručností, ako používať digitálne technológie pri práci s dátami,
informáciami a digitálnym obsahom)

vyhľadávanie informácií (lepšia orientácia vo svete internetu)

komunikácia online (zoznámenie sa s rôznymi možnosťami komunikácie cez internet písomnou a video formou)

informačná bezpečnosť (všetko o nástrahách pri práci s digitálnymi technológiami)

Výučbový proces zabezpečia univerzity tretieho veku, ktoré štát oslovil na predloženie cenových ponúk na organizáciu školení digitálnych
zručností v jednotlivých krajoch. Okrem nich uzatvoril dohody so 64 školiteľmi, ktorí popri univerzitách pokryjú výuku v 55 okresných
mestách, popisuje pre Živé.sk.

Rezort však ešte pripúšťa pre riadnu fázu doladenia tak pre partnerov projektu, ako i celkové nastavenie školení.

„Pri organizácii školení počítame so zapojením širokého spektra subjektov, napríklad ďalšie organizácie spolupracujúce so seniormi,
základné a stredné školy, prípadne aj mestá a obce, ktoré budú mať záujem podieľať sa na organizácii školení,“ uvádza MIRRI.

Nabádanie seniorov do zapojenia sa do vzdelávania má podporiť ambasádor projektu, ktorého vyberú z radov staršej generácie
slovenských osobností. Ministerstvo pre Živé.sk avizuje, že bude priateľským spôsobnom sprevádzať seniorov celým projektom,
vysvetľovať tému v edukatívnych videách a propagovať dôležitosť nadobudnutia vedomostí.

Nevýhoda v banke, ohrození podvodníkmi

Ministerka Veronika Remišová projekt podporuje preto, lebo digitálne zručnosti sú základným predpokladom začlenenie seniorov do
chodu spoločnosti.
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„Bez digitálnych zručností je mnoho vecí ťažších, komplikovanejších a nákladnejších. Prejavuje sa to napríklad vo filozofii bankových
služieb, kedy každý prevod fyzicky na pobočke banky je spoplatnený, zatiaľ čo online prevody sú zdarma,“ porovnáva.

Poukazuje aj na dobu šírenia dezinformácií a hoaxov a tiež časté zameriavanie podvodníkov práve na zraniteľných seniorov. Od školení
preto očakáva, že zapojeným účastníkom pomôžu rozlišovať a správne a vyhodnocovať informácie.

„Narastá počet prípadov, kedy seniori kvôli podvodníkom na sociálnych sieťach prišli o celoživotné úspory,“ dodáva Remišová.

Financovanie z EÚ

Projekt vychádza z Plánu obnovy, ktorého financovanie zabezpečuje Európska únia v reakcii na ekonomické dopady pandémie
koronavírusu.

Náklady pilotnej časti nemajú prekročiť sedem percent celkového rozpočtu 69,4 milióna eur do konca roka 2026.

Cieľovou skupinou sú primárne seniori nad 70 rokov v rozsahu približne 172 800 osôb a sekundárne zdravotne znevýhodnení, osamelí
jednotlivci vo vyššom veku a sociálne znevýhodnení.

Autor: Lukáš Kosno

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 43

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 44
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Ale milióny z plánu obnovy vedia využiť.

Košické vysoké školy (7 fotografií)

KOŠICE. Podiel mladých Slovákov, ktorí získajú vysokoškolský diplom, sa za poslednú dekádu zdvojnásobil.

Kvalita niektorých vysokých škôl je však na nižšej úrovni a aj preto má Slovensko v Európskej únii druhý najvyšší podiel mladých ľudí
študujúcich v zahraničí.

Medzi tisíckou najlepších svetových vysokých škôl sa slovenské univerzity umiestňujú len sporadicky, pričom žiadna nemá miesto v
rebríčku 500 najlepších. Slovensko sa v tejto štatistike radí na chvost Európy.

Nelichotivé fakty o slovenských univerzitách

Systém financovania našich univerzít v súčasnej podobe produkuje neudržateľne vysoký podiel magistrov a inžinierov a nepodporujeme
prílev nových študentov, profesorov a odborníkov.

Iba 10 percent doktorandov pochádza zo zahraničia, v prípade akademikov sú to len dve percentá. Pre porovnanie, na najlepších
vysokých školách v zahraničí tento podiel dosahuje 50 percent.

Tieto nelichotivé fakty vyplývajú zo štátneho dokumentu k plánu obnovy. Práve v ňom si vláda kladie za cieľ dostať aspoň jednu
slovenskú vysokú školu v najbližších rokoch medzi top univerzity sveta.

Dopomôcť by k tomu mohli peniaze z Európskej únie, ktoré majú oživiť štáty po pandémii covidu-19.

Odhadované náklady na modernizáciu slovenského vysokého školstva majú byť 213,3 milióna eur.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVysoké školy rušia stovky programov. Chýbajú garanti aj študenti Čítajte Čo bude so zlučovaním našich
vysokých škôl

V pláne obnovy sa ako jeden z míľnikov uvádza aj spájanie vysokých škôl.

Napríklad dokument zverejnený na webe ministerstva školstva obsahuje harmonogram krokov, ktoré by mali viesť k spojeniu Trnavskej
univerzity a Univerzity Cyrila a Metoda.

Zlúčená vysoká škola má vzniknúť v roku 2026 a volať sa bude Trnavská univerzita v Trnave.

Ako však poukázal denník SME, spájanie vysokých škôl sa nakoniec môže skončiť fiaskom, samotné školy s ním totiž nesúhlasia.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok120 miliónov z plánu obnovy má ísť na zlučovanie univerzít. Tie to však nechcú Čítajte

Zmena, ktorá sa čiastočne už začala, no doposiaľ úplne nesúvisela s plánom obnovy, sa má dotknúť aj troch vysokých škôl v Košiciach,
a to Technickej univerzity (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF).

UPJŠ: Nečakane rýchlo, nevhodné načasovanie

Z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika otvorene hovoria, že predstava ministerstva školstva dosiahnuť integráciu tak, že súčasné univerzity
vytvoria nový právny subjekt a stratia svoju právnu subjektivitu, prišla neočakávane rýchlo a nie je vhodne načasovaná.

„Univerzity musia riešiť celý rad legislatívnych úloh po novelizácii a implementácii vnútorného systému kvality. Integrácia otvára mnohé
otázky, ktoré je potrebné vydiskutovať s ministerstvom i vládou,“ uvádza hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.

Ak však ministerstvo zotrvá na vytvorení nového subjektu, radi si podľa Hoľanovej sadnú s partnermi za rokovací stôl.

Cieľom integrácie vysokých škôl však podľa nej nemá byť redukcia, ale predovšetkým zvýšenie kvality.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVysoké školy protestujú proti novele zákona. Podľa jednej však mala byť ešte tvrdšia Čítajte Spoločný
klaster už vytvorili

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/783590954/9aa0aa466f2103d1db83?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTY0OTY4NzIsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzgzNTkwOTU0LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.nv8mjlNZeBf895oQoi8oILDzm0LzcbgVEI9_sR8GQ3s
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22920312/kosicke-univerzity-sa-inspiruju-brnom-finskom-i-francuzskom-spajat-sa-nechcu.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 45

Z odpovede košickej UPJŠ zároveň vyplýva, že by boli radšej, ak by rezort školstva financie z plánu obnovy uvoľnil do projektu, ktorý je
už v Košiciach rozbehnutý a podľa ich skúseností funguje.

Prvé seriózne úvahy lídrov košických univerzít o celkovej integrácii totiž siahajú minimálne do roku 2017.

Proces integrácie začali košické univerzity jeho prvou fázou od roku 2018 až po súčasnosť, a to spojením svojho potenciálu pre oblasť
transferu technológií založením Košického klastra nového priemyslu v auguste 2021.

Tri univerzitné parky sú súčasťou vedeckej infraštruktúry, ktorá je už v súčasnosti ponúkaná pre priemyselných partnerov. Spoločný
klaster je pritom podľa nich prirodzeným vyústením doterajšej dlhoročnej spolupráce.

„Prostredníctvom úzkej spolupráce medzi univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a súkromnou sférou by sa v klastri malo rozvíjať a
formovať nové kreatívne prostredie,“ vysvetľuje hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

UVLF: Splynutie s inou školou neprichádza do úvahy

Košická veterina je jedným zo zakladajúcich členov projektu, ktorý by mal stáť približne 300 miliónov eur.

Rezort školstva však hovorí, že tento projekt nebol podporený z Plánu obnovy a odolnosti SR, ale zo štátneho rozpočtu.

Plán obnovy si totiž vyžaduje, aby výsledkom integrácie bolo spojenie vysokých škôl tak, aby na konci tohto procesu vznikla jedna jediná
vysoká škola.

„Nebude možné z plánu obnovy podporiť projekty, ktoré nevedú k splneniu tohto míľnika. Košický projekt, pokiaľ nebude viesť k zlúčeniu
vysokých škôl, nebude z plánu obnovu podporený,“ odkazujú z rezortu.

V tomto projekte však nejde o spojenie univerzít formou zlúčenia, ale o zastrešenie výskumných a vývojových aktivít.

Na veterine majú na prípadné spájanie košických univerzít jasný názor.

Hovorkyňa pripomína, že košická UVLF je jediná škola na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie, a druhá v oblasti
farmácie, preto neprichádza do úvahy splynutie s inou školou.

„Znamenalo by to stratu identity a právnej subjektivity a ohrozilo by to naše postavenie v medzinárodnom vzdelávacom priestore a našu
zahraničnú akreditáciu,“ vysvetľuje.

Podobne to vidia aj na UPJŠ, kde má podľa nich strata právnej subjektivity aj emotívny rozmer.

Víziu čerpajú aj v Brne

Spoločný klaster má mať vybudovaný areál, na ktorý univerzity dostali v roku 2021 podporu od ministerstva školstva.

V praxi by malo ísť o moderné univerzitné kampusy, pričom inšpiráciou má byť Masarykova univerzita v Brne.

Expertka na vysoké školstvo Renáta Hall, ktorá je aj poradkyňou premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), vysvetľuje, že pre vysoké školy
mimo hlavného mesta - podobne, ako je aj Brno - je dobré sa spájať či vytvoriť spoluprácu kvôli väčšej viditeľnosti v zahraničí. „Tú inak
majú najmä vysoké školy v hlavnom meste,“ pripomína.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokOcenená učiteľka: Tri roky učím inovatívne, no potom prídu prijímačky na vysoké školy Čítajte

„Keď vysoké školy v Brne začali bližšie spolupracovať, tak si súčasne vytvorili medzinárodnú značku Brno universities, pod ktorou sa
propagovali napríklad na medzinárodných veľtrhoch vzdelávania a takto sa viac dostali do povedomia,“ vysvetľuje expertka.

V Brne je šesť verejných, respektíve štátnych vysokých škôl a päť súkromných.

Nižšiu konkurencieschopnosť si uvedomuje aj košická UPJŠ, keď hovorí, že v súčasnosti nemajú šancu konkurovať v medzinárodnej
súťaži univerzitám s počtom študentov 30- až 50-tisíc primeraným personálnym zázemím a vedeckou infraštruktúrou.

Hall však pripomína, že klaster by sa mal sústrediť najmä na riešenie problémov regiónu, kde sa nachádza.

UVLF sa bude napríklad v tomto klastri orientovať predovšetkým na biomedicínsky výskum, výskum a vývoj nových materiálov, ale aj na
oblasti súvisiace s ochranou a tvorbou životného prostredia a zelenou energetikou.

TUKE chce napríklad prostredníctvom spolupráce komercionalizovať výsledky vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti.
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Vo Fínsku spojili tri školy

Okrem inšpirácie z Brna hovorí košická UPJŠ aj o modeloch univerzít vo Fínsku či vo Francúzsku, kde už prebehla ich úspešná
integrácia.

„Máme konkrétne poznatky zo strany týchto univerzít, že mala zmysel,“ uvádza Hoľanová.

Vo Fínsku je najznámejším príkladom Aalto univerzita, kde prebehlo úplné spojene troch vysokých škôl.

„Išlo o veľmi komplexný proces a ak by sa niekto chcel vydať touto cestou, podľa odborníkov z Aalta je dôležité, aby bolo spájanie dobre
komunikované a aby členovia akademickej obce boli vtiahnutí do procesu a stali sa jeho súčasťou,“ opisuje expertka Renáta Hall.

Vysvetľuje, že v Aalte urobili spojením vysokých škôl nové interdisciplinárne predmety, ktoré ťažia z expertízy každej z pôvodných škôl.
„Čiže dôraz bol na to, aby vzniklo viac spolupráce medzi pôvodne nezávislými inštitúciami.“

V praxi spolupráca košických vysokých škôl napríklad znamená, že študijný program farmácia poskytovaný UVLF sa študuje ako
spoločný študijný program UPJŠ a UVLF.

Inšpiráciou podľa rezortu školstva bolo, aby sa slovenské univerzity zlúčili do väčších celkov, čím by sa stali viditeľnejšími v európskom
univerzitnom priestore, ako aj v medzinárodných rebríčkoch.

Školy si vytvoria lepšie väzby

Ak by košické vysoké školy išli cestou voľnejšej integrácie, mohli by sa podľa Hall inšpirovať vo Francúzsku, kde bol toto jeden z prvých
krokov k neskoršiemu spájaniu.

„Niektoré projekty zlúčenia vo Fínsku a Francúzsku boli veľmi úspešné, napríklad zlúčenie vysokých škôl v Toulouse, Montpellieri alebo
aj v Paríži," spresňujú.

Pozitívom takéhoto prístupu podľa expertky je, že zúčastnené školy sa lepšie spoznajú a vytvoria si väzby, na základe ktorých by mohli
stavať pri potenciálnom budúcom úplnom spájaní.

„Toto prinesie aj krátkodobé prínosy, napríklad v efektívnejšom využívaní kapacít, keď napríklad služby pre študentov v oblasti
psychologického či kariérneho poradenstva budú zdieľané a nemusí si každá škola tvoriť zvláštnu organizačnú jednotku pre ich
zabezpečenie,“ dodáva.

Francúzsky model je tak pre fungovanie troch košických univerzít zrejme najpravdepodobnejší, no skôr bez neskoršieho úplného
spájania.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPatrí k študentom bez maturity a prijímačiek: Bojím sa, že sa do normálu nevrátime Čítajte

UVLF sa totiž podľa Bobrikovej nebráni tvorbe spoločných projektov či študijných programov s inými univerzitami, no pripomínajú, že
takáto forma prepojenia je možná aj so zachovaním samostatnosti jednotlivých univerzít.

Hall dodáva, že aj takouto formou spolupráce môžu byť košické univerzity zaujímavejšie pre externý svet.

„Môže to byť aj predstupienok pre budúcu bližšiu spoluprácu aj v iných oblastiach tým, že sa školy vzájomne bližšie spoznajú a vytvoria si
väzby,“ uzatvára expertka.

Skúsenosti však podľa rezortu školstva ukazujú, že iba prepájanie niektorých činností a spolupráca bez zlúčenia nevedú k
požadovanému cieľu, teda vôbec nezvyšujú medzinárodnú viditeľnosť a nemajú dopad smerom navonok k externým aktérom.

Autor: Lenka Hanikova
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UniCup: Poznáme výsledky šiestej sezóny univerzitnej e-športovej ligy!  
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Ako sa darilo vysoškolským študentom v e-športovej lige?

Univerzitná e-športová liga UniCup má za sebou ďalšiu sezónu. Šikovní študenti si zmerali sily v dvoch ligách Prestige a Classic v dvoch
e-športových tituloch League of Legends a Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Kto zažiaril a triumfoval?

Trojicu výhercov UniCupu sme spoznali v minulom týždni a na rade tak ostala posledná zo štvorice líg. Najlepšiu trojicu v UniCup
Prestige League of Legends tvorili tímy UNIZA, UCM a UKF.

Práve študenti z Nitry, UKF E-sports, zavŕšili úspešný priebeh sezóny, keď si vo finále poradili s trnavskými UCM TEDI Bears. Tretie
miesto obsadil tím UNIZA Herolds.

Okrem toho sme sa pozreli na najlepšie univerzitné CS:GO, ktoré na domácej scéne máme. Dva najlepšie tímy z UniCupu a Esport ligy
sa postavili do československého superfinále, v ktorom napokon, podobne ako v UniCup Prestige, dominoval tím UCM TEDI Bears
Indigo.

Ten si najskôr poradil s českým súperom UJEP eSport v semifinálovom zápase a následne ho vo finále čakal tím Esport UPJŠ. Rematch
finálového boja z UniCupu tak mal jednoznačného favorita a o to jednoznačnejší bol aj jeho samotný priebeh.

Tweetni

Kopíruj link

Autor: Mediálne partnerstvo
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Vicepremiérka Veronika Remišová podpísala memorandum o spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku

Historicky prvý projekt pre seniorov, vďaka ktorému dostane viac ako 170 000 seniorov šancu získať digitálne zručnosti a zlepšiť svoju
bezpečnosť a ochranu v online priestore, je spustený. Pilotnú fázu školení oficiálne otvorila vicepremiérka Veronika Remišová spolu s
Valériou Pokornou z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá je jedným z hlavných partnerov pilotnej fázy projektu.

„V prvom rade by som sa chcela poďakovať za všetko, čo dôchodcovia pre tento štát urobili, vďaka ich práci dnes ďalšie generácie môžu
tvoriť hodnoty a prosperitu Slovenska. Vyspelé krajiny sveta, vrátane Slovenska, dnes čelia starnutiu obyvateľstva, ktoré mení štruktúru
našej spoločnosti a ekonomiky. Niektorí politici vykresľujú starších ľudí ako záťaž pre spoločnosť, pre sociálny alebo zdravotný systém.
Odmietam takýto pohľad, pretože práve v poznaní a nadobudnutých skúsenostiach dôchodcov je nezaplatiteľný prínos pre súdržnosť a
odolnosť našej spoločnosti a pre pokračovanie tradícii, ktoré sú neviditeľným putom medzi generáciami. Často sú to práve seniori, ktorí z
dôchodku pomáhajú svojim deťom. Mnohokrát sú to práve starí rodičia, ktorí sa starajú o vnúčatá, pomáhajú zvládnuť svojim deťom
starostlivosť o rodinu a pracovný život. Venujú sa dobrovoľníckej činnosti vo svojej komunite a často sú to práve oni, ktorí investujú
najviac času a peňazí do zlepšovania spoločnosti. Hodnota ich neplatenej práce pre spoločnosť je v miliónoch eur. Štát aj spoločnosť má
voči nim dlh a je našou povinnosťou im zabezpečiť plnohodnotný život, kvalitnú zdravotnú starostlivosť a jednoduchší prístup k službám.
Základným predpokladom pre to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti sú dnes digitálne zručnosti. Bez
digitálnych zručností je mnoho vecí ťažších, komplikovanejších a nákladnejších. Prejavuje sa to napríklad vo filozofii bankových služieb,
kedy každý prevod fyzicky na pobočke banky je spoplatnený, zatiaľ čo online prevody sú zdarma. Digitálne zručnosti sú nevyhnutnosťou
aj pre bezpečnosť v online priestore. Narastá počet prípadov, kedy seniori kvôli podvodníkom na sociálnych sieťach prišli o celoživotné
úspory. Podvodníci cielia často práve na seniorov, pretože vedia, že sú zraniteľní a sú ľahkou obeťou. Digitálne zručnosti umožňujú
lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie služieb, z ktorých mnohé sú už dostupné len online. Aj z
tohto dôvodu v rámci agendy, ktorú má na starosti naše ministerstvo informatizácie, sme pre seniorov pripravili projekt, ktorý možno
označiť za prelomový a historicky prvý na Slovensku. Až vyše 170 000 slovenských seniorov bezplatne vyškolíme v digitálnych
zručnostiach a pomôžeme im tak vstúpiť do digitálnej doby, lepšie sa chrániť, nadobudnúť sebaistotu v digitálnom pristore, s ktorým, na
rozdiel od našich detí, nevyrastali a súčasťou ich životov sa stal relatívne nedávno. Chcem sa poďakovať Jednote dôchodcov na
Slovensku, s ktorou spúšťame úspešne pilotnú fázu tohto projektu, ktorý sme pripravili v rámci Plánu obnovy. Jednota zastupuje takmer
100 000 seniorov na Slovensku, má silnú základňu a smerom k svojim členom je veľmi aktívna. Aj preto patrila k prvým partnerom, na
ktorých sme sa pri príprave tohto projektu obrátili. Jednota dôchodcov nám bude môcť poskytnúť aj užitočnú spätnú väzbu, aby sme v
samotnej realizačnej fáze projektu zlepšili všetko potrebné,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová po podpise memoranda o
spolupráci medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku.

V rámci pilotnej fázy projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“ sa už v týchto dňoch postupne spúšťajú v takmer šesťdesiatich
mestách a obciach po celom Slovensku školenia digitálnych zručností pre prvých tisíc účastníkov nad 65 rokov.

„Seniori dnes majú veľmi veľa problémov, ktoré sa ešte vyostrili v čase pandémie, vojny na Ukrajine a vysokej inflácie. Najmä v čase
koronakrízy boli seniori ohrození izoláciou a digitálny svet, vďaka ktorému komunikovali a fungovali všetci ostatní, bol pre mnohých z nich
nedostupný. Či už preto, lebo nemali technické zariadenia, alebo ich nevedeli používať. Veľmi si ceníme, že vďaka tomuto projektu aj
slovenskí seniori ohrození digitálnou chudobou konečne dostanú šancu naplno využívať výhody digitalizácie. Aj seniori majú právo na
aktívny život a chcú byť plnohodnotnou súčasťou sveta, ktorý sa digitalizuje čoraz viac,“ povedala poverená predsedníčka JDS Valéria
Pokorná.

Dôležitým míľnikom pre prípravu tohto ambiciózneho a unikátneho projektu bolo vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Štúdia podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny, odporúča kľúč k
výberu vhodných účastníkov, určuje spôsob a metodiku školení aj zohľadňuje možné riziká. UPJŠ pre seniorov zároveň vypracovala
školiace materiály pre prácu s počítačom a s tabletom.

Samotné školenia budú pozostávať zo 4 častí:

základná práca s digitálnym zariadením (získanie základných digitálnych zručností ako používať digitálne technológie pri práci s dátami,
informáciami a digitálnym obsahom)

vyhľadávanie informácií (lepšia orientácia vo svete internetu)

komunikácia online (zoznámenie sa s rôznymi možnosťami komunikácie cez internet písomnou formou a videoformou)

informačná bezpečnosť (všetko o nástrahách pri práci s digitálnymi technológiami)
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„Školiace príručky sú prehľadné a pre seniorov zrozumiteľné – to je pre úspech celého projektu veľmi dôležité. V pilotnej fáze si ich
otestujeme, podobne ako samotné praktické cvičenia, ktoré účastníci školení absolvujú,“ uviedla ministerka Remišová.

Školenia v rámci pilotnej fázy budú prebiehať v približne 60 školiacich miestach v krajských a okresných mestách po celom Slovensku.
Zapojené sú základné a stredné školy, knižnice, obecné a mestské úrady, denné centrá a centrá voľného času, ktoré poskytli svoje
priestory na vzdelávanie. Ministerstvo informatizácie uzavrelo dohodu so 64 lektormi, ktorí budú školiť seniorov v menších skupinách.

„Vďaka tomuto projektu pomôžeme našim seniorom úspešne vstúpiť do digitálneho sveta – naučíme ich nielen používať technické
zariadenia a softvér, ale aj to, ako sa bezpečne pohybovať v online priestore. Žijeme dobu hoaxov a dezinformácií, ale aj podvodníkov,
ktorí sa snažia vylákať od ľudí peniaze či prístupové heslá. Seniori sú v tomto smere veľmi zraniteľní, preto ich naši lektori naučia
informácie rozlišovať a správne vyhodnocovať,“ doplnila ministerka.

Projekt je teraz v pilotnej fáze, aby sme si pre realizačnú časť preverili, aký postup najefektívnejšie pomôže zvýšiť digitálne zručnosti
seniorov. Po skončení a vyhodnotení pilotu príde na jeseň na rad plná realizačná fáza, do ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci seniori s
rôznymi úrovňami digitálnych zručností bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, prípadne iných
združení.

Absolventi školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas výuky a tiež dátový balíček, vďaka ktorému budú
mať zabezpečené internetové pripojenie.

„ Opozícia sa snaží dehonestovať tento projekt vyhláseniami, že seniori nepotrebujú tablety, ale tabletky. Toto rozpráva politik, ktorý bol
najprv ministrom zdravotníctva a neskôr digitálnym lídrom. Po sebe zanechal len rozkradnuté a zdevastované zdravotníctvo a
predražené IT projekty, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra. Ja odmietam taký pohľad, že starší ľudia už majú len sedieť doma a jesť
tabletky. Seniori potrebujú pomoc vo viacerých oblastiach. Za oblasť digitalizácie, za ktorú som zodpovedná, sme sa rozhodli seniorom
pomôcť práve týmto projektom, aby mohli plnohodnotne a bezpečne využívať výhody, ktoré digitaliztícia spoločnosti prináša. My si
dôchodcov a starších ľudí vážime, chceme aby mali kvalitný život a vďaku, ktorú si zaslúžia za všetko, čo pre nás urobili, ” uzavrela
vicepremiérka Remišová.

Značky: Remišová

Autor: redakcia touchIT
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Odporúčanie lekára predstavuje najdôležitejší faktor pri rozhodovaní o nepovinnom očkovaní.

Pri príležitosti Európskeho týždňa verejného zdravia boli predstavené výsledky prieskumu Ako sa máte, Slovensko? zamerané na tri
témy – očkovanie ako kľúč k prevencii, duševné zdravie a klimatická zmena a zdravie. V spolupráci so Slovenskou asociáciou verejného
zdravia sa uskutočnili úvodné diskusné panely k novým dátam a zisteniam.

Prvýkrát od začiatku pandémie o nich spoločne diskutovali vedci, odborníci, politickí predstavitelia, novinári aj zamestnávatelia. Zaoberali
sa tiež možnosťami, ako pretaviť výsledky prieskumu do strategickej komunikácie, ktorá by lepšie zohľadňovala potreby a postoje ľudí.

Motivácia

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že Slováci sú si vo všeobecnosti vedomí významu preventívnych prehliadok a rovnako tak vnímajú aj
dôležitosť očkovania. V rámci komunikácie dôležitú úlohu zohrávajú lekári. „Jednak v súvislosti s upozorňovaním na možnosť
absolvovania preventívnych prehliadok a jednak v oblasti nepovinných očkovaní.

Ak to odporúčanie ide zo strany lekára, je to istý motivačný faktor v rozhodovaní,“ povedala MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., z Ústavu
sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a zo Slovenskej asociácie verejného zdravia.

Pre viac ako 75 % ľudí predstavuje odporúčanie od lekára najdôležitejší faktor pri rozhodovaní o nepovinnom očkovaní. Ako druhé
dôležité hľadisko je potreba vakcinácie pred cestou do krajín tretieho sveta. Odporúčania ministerstva zdravotníctva skončili na
poslednom mieste v rebríčku faktorov, ovplyvňujúcich rozhodovanie pre vakcínu.

Najnovšie dáta odhaľujú, že veľká časť populácie – takmer 70 % – nemá úplne vyhranený názor na očkovanie. „Je to pomerne veľká časť
populácie, s ktorou je potrebné pracovať. Či už s tou, ktorá je naklonená očkovaniu, ale má isté pochybnosti, alebo s tou, ktorá má zatiaľ
negatívne nastavenie. Dôležité je dať ľuďom také informácie, ktoré im pomôžu vyhraniť sa pozitívnym smerom. Ak sa bude s nimi dobre
komunikovať, je možné dosiahnuť, aby sa ich postoj zvrátil,“ vysvetľuje MUDr. Katreniaková, prečo je práve táto časť ľudí jednou z
dôležitých cieľových skupín v rámci ďalšej komunikácie.

Komunikácia

Dôležitá je rola lekára, ktorý je často prvým kontaktným zdravotníckym pracovníkom. MUDr. Katreniaková tlmočila skúsenosti
ambulantných pediatrov, podľa ktorých je účinné vysvetľovanie a trpezlivý postoj. „Dôležité je, keď lekár nechá rodičom čas na
rozhodnutie. Pri mnohých očkovaniach priestor je. V detskej pediatrickej starostlivosti sa to osvedčilo,“ hovorí.

Rodičov maloletých detí, ktorí majú pozitívny postoj k očkovaniu detí, ale nemajú vyhranený postoj pri očkovaní dospelých, považuje za
jednu z cieľových skupín, kde by mohla byť úspešná komunikácia so všeobecným lekárom a zvyšovanie informovanosti.

„Veľa sme diskutovali o tom, že úlohu by mohli zohrávať príklady dobrých skúseností konkrétnych ľudí v súvislosti s očkovaním aj väčší
dôraz na zdieľanie dostupných dát, ktoré máme za desiatky rokov k dispozícii. To, že sme zvládli mnohé infekčné ochorenie, bolo
predovšetkým vďaka očkovaniu. Veľa sme diskutovali o tom, že je to potrebná vyvážená informovanosť, aby sme dokázali komunikovať
jasné, vyvážené a pravdivé informácie,“ zdôrazňuje MUDr. Katreniaková.

Vplyv pandémie

Prieskum ukázal, že u 46,8 % sa postoj vplyvom pandémie vo vzťahu k očkovaniu nezmenil. „No máme skupinu okolo 28 %
respondentov, u ktorých je postoj negatívny. Takmer 60 % tých, ktorí v súčasnosti deklarujú skôr negatívny alebo negatívny postoj k
očkovaniu, boli v posune smerom k negatívnemu postoju ovplyvnení pandémiou,“ konštatovala MUDr. Katreniaková.

„Trend, ktorý sme pozorovali posledných 15 rokov – teda narastajúci počet ľudí, ktorí očkovanie úplne odmietali alebo spochybňovali –,
sa zhoršil. Obávame sa, že aj po eventuálnom skončení pandémie bude u mnohých ľudí pretrvávať nepriaznivý postoj k očkovaniu,“
hovorí prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, prednostka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Otázka, ako zlepšiť situáciu, je zložitá. „Verím, že nám, medicínskym pracovníkom, v tomto pomôžu odborníci na ľudské správanie,
psychológia, sociológovia a ďalší odborníci. Vieme, že očkovanie je najúčinnejší nástroj na prevenciu mnohých ochorení. Je žiaduce, aby
bolo v dostatočnej miere zabezpečené a dostatočná časť populácie bola chránená očkovaním. Poučili sme sa, že to nestačí komunikovať
z odborného hľadiska. Nestačí, aby odborník – epidemiológ hovoril ľuďom, aby sa dali zaočkovať, lebo je to pre nich dobré. Je potrebné k
tomu prizvať odborníkov na ľudské správanie,“ tvrdí prof. Bražinová.

Autor: Monika Toporcerová
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Výsledky 6. sezóny UniCup – Spoznali sme najlepší československý univerzitný CS:GO tím  
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Adam Martiš

Mám 22 rokov, študujem masmediálnu komunikáciu a som milovníkom filmov, seriálov, hier a popkultúrneho obsahu. Zaujímam sa aj o
technológie, hudbu, módu či šport - celkový rozhľad je u mňa na prvom mieste.

Posledný týždeň šiestej sezóny nás čakalo vyvrcholenie v UniCup Prestige League of Legends a taktiež sme spoznali najlepší
československý univerzitný CS:GO tím.

Výsledky 6. sezóny UniCup

UniCup Prestige League of Legends; Zdroj: lancraft.cz

Trojicu výhercov UniCupu sme spoznali v minulom týždni a na rad tak ostala posledná zo štvorice líg. Najlepšiu trojicu v UniCup Prestige
League of Legends tvorili tímy UNIZA, UCM a UKF.

Práve študenti z Nitry, UKF E-sports, zavŕšili úspešný priebeh sezóny, kedy si vo finále poradili s trnavskými UCM TEDI Bears. Tretie
miesto obsadil tím UNIZA Herolds.

Zdroj: lancraft.cz

Okrem toho sme sa pozreli na najlepšie univerzitné CS:GO, ktoré na domácej scéne máme. Dva najlepšie tímy z UniCupu a Esport ligy
sa postavili do československého superfinále, v ktorom napokon podobne ako v UniCup Prestige dominoval tím UCM TEDI Bears Indigo.

Ten si najskôr poradil s českým súperom UJEP eSport v semifinálovom zápase a následne ho vo finále čakal tím Esport UPJŠ. Rematch
finálového boja z UniCupu tak mal jednoznačného favorita a o to jednoznačnejší bol aj jeho samotný priebeh.

Zdroj: lancraft.cz

ZNAČKY

Autor: Adam Martiš
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Simona Simanová, moderátorka:

Vysoké školy rušia stovky študijných programov, do septembra ich má skončiť zhruba 1900, čo predstavuje tretinu z celkového počtu.
Dôvodom je nedostatok garantov aj študentov, ktorí by o ne mali záujem.

Martina Genčúrová, redaktorka:

Podľa odborníkov zníženie počtu študijných odborov skvalitní vysokoškolské vzdelávanie. Na technickej univerzite v Košiciach rušia
neperspektívne programy ktoré boli veľmi úzko zamerané. Konkrétne programy však odmietli uviesť.

Ervin Lumnitzer, prorektor Technickej univerzity v Košiciach:

Jeden študijný program v budúcnosti môže zahrnúť niekoľko súčasných programov, keďže boli zrušené tie študijné programy, ktoré boli
pozastavené, tie o ktoré bol nízky záujem tak ten proces bol u nás veľmi jednoduchý, samozrejme ak tam na tom študijnom programe
nejakí študenti boli, bola im ponúknutá adekvátna náhrada.

Martina Genčúrová, redaktorka:

V registri ministerstva školstva bude oproti roku 2020, keď ich bolo najviac v histórii zrušená asi jedna tretina študijných programov.

písomné stanovisko, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo:

"Presné číslo zrušených študijných programov bude známe až na jeseň tohto roku, keďže vysoké školy ich môžu postupne rušiť až do
tridsiateho prvého augusta. Ak by sa stalo, že škola oznámi študentom, že nemôžu doštudovať musí im ponúknuť možnosť študovať na
podobnom programe alebo sprostredkovať takúto možnosť na inej vysokej škole.

Martina Genčúrová, redaktorka:

Všetky študijné programy ponúkané vysokými školami majú vyhovovať novým akreditačných požiadavkám.

Laura Hoľanová, hovorkyňa Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach:

Došlo k modernizácii a optimalizácii študijných programov. V praxi to znamená že UPJ v Košiciach nemusela pristúpiť k rušeniu
študijných programov. V niektorých prípadoch došlo k ich integrácii čím vlastne bola ponúknutá flexibilita.

Martina Genčúrová, redaktorka:

Na prešovskej univerzite rušia napríklad program kultúrne dedičstvo, environmentálny manažment či fyzikálne inžinierstvo progresívnych
materiálov.

Ivana Cimermanová, prodekánka pre vzdelávanie Prešovskej univerzity:

Samozrejme nejde len o programy, o ktoré je nižší záujem, ale máme akreditované v súčasnosti aj programy, ktoré podľa nových
pravidiel akreditácie nedokážeme zagarantovať.

Martina Genčúrová, redaktorka:

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo preto vyzýva študentov overiť si či ich program bude na jeseň pokračovať. Martina
Genčúrová, RTVS.
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Posledný týždeň UniCup League je za nami: Poznáme mená výherných tímov!  
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Poznáme výhercov UniCUp League (Zdroj: L'ancraft)

#Posledný týždeň šiestej sezóny nás čakalo vyvrcholenie v UniCup Prestige League of Legends a taktiež sme spoznali najlepší
československý univerzitný CS:GO tím.

Trojicu výhercov UniCupu sme spoznali v minulom týždni a na rad tak ostala posledná zo štvorice líg. Najlepšiu trojicu v UniCup Prestige
League of Legends tvorili tímy UNIZA, UCM a UKF.

Práve študenti z Nitry, UKF E-sports, zavŕšili úspešný priebeh sezóny, kedy si vo finále poradili s trnavskými UCM TEDI Bears. Tretie
miesto obsadil tím UNIZA Herolds.

Okrem toho sme sa pozreli na najlepšie univerzitné CS:GO, ktoré na domácej scéne máme. Dva najlepšie tímy z UniCupu a Esport ligy
sa postavili do československého superfinále, v ktorom napokon podobne ako v UniCup Prestige dominoval tím UCM TEDI Bears Indigo.

Ten si najskôr poradil s českým súperom UJEP eSport v semifinálovom zápase a následne ho vo finále čakal tím Esport UPJŠ. Rematch
finálového boja z UniCupu tak mal jednoznačného favorita a o to jednoznačnejší bol aj jeho samotný priebeh.

Ešte viac zaujímavých noviniek, rozhovorov, módy, kvízov, vtipov a inšpirácie? Poď k nám na Instagram!

Zdroj: Tlačová správa/Lancraft

Autor: #Laura || Design | | kennymax | , Coding | | Webikon || Webikon.sk
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