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S4 E3: Spoznajte buddies / Meet the buddies  
  29. 11. 2022, 8:28, Zdroj: UNIPOkeC , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Naša prvá dvojjazyčná epizóda! BUDDY program funguje na UPJŠ v Košiciach už druhý semester, kto sú však študenti, ktorých úlohou
je, aby ste sa na univerzite cítili dobre a mali jednoduchší prístup k informáciám a službám univerzity? Vypočujte si túto epizódu a
spoznajte Silviu, Marieke a Tomáša, ich motiváciu a skúsenosti s BUDDY programom. Viac o programe tu:
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/buddy-program/.

Our first bilingual episode! The BUDDY program works at UPJŠ in Košice for the second semester, but who are the students whose task
is to make you feel good at the university and have easier access to information and services of the university? Listen to this episode and
get to know Silvia, Marieke, and Tomáš, their motivation and experience with the BUDDY program. More about the program here:
https://www.upjs.sk/en/departments/university-counselling-center/buddy-program/

02:25 Silvia (slovensky)

09:00 Marieke (English)

15:05 Tomáš (slovensky)

.

.

.

Skladba Bounce Ball od interpreta Twin Musicom je zahrnutá do licencie Creative Commons Attribution
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zdroj: http://www.twinmusicom.org/song/255/bounce-ball

Interpret: http://www.twinmusicom.org

Autor: UNIPOC
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Hosť Rádia Regina - Východ  
  29. 11. 2022, 11:10, Relácia: Hosť Rádia Regina - Východ, Stanica: Rádio Regina (východ), Vydavateľ: Rozhlas a televízia

Slovenska, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 11 836 GRP: 0,26 OTS: 0,00 AVE: 11598 Eur 

[strojový prepis] … vlastne máme možnosť aj komunikovať s našimi poslucháčmi, pretože dúfam teda, že oni sa neskôr zapoja do tejto
debaty, tak znova to otvára, ako keby tie ďalšie dvere a diskutovať budú. Market a Ondrejčíková. Adriana Šimková. Sú to obe
pedagogičky a vedecké pracovníčky z univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to je zaujímavé. Také filozofickú literárna…
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V provizórnych skleníkoch prečkajú až do jari. Vtedy zo zeme vyrastú prvé lístky a kolobeh starostlivosti ochranárov pokračuje ďalej.

Vysoké Tatry 29. novembra (TASR) - Expozíciu tatranskej prírody vo Vysokých Tatrách sa ochranárom nedávno podarilo úspešne
zazimovať. Správa Tatranského národného parku (TANAP-u) na svojej stránke uviedla, že semená rastlín sú už v črepníkoch.

" Zimu už tradične prežijú v pareniskách. Pred vrtochmi počasia ich ochránia sklíčka, ktoré zabránia predovšetkým ich vyplaveniu zo
zeme pri výdatných dažďoch. Sneh a mráz im neprekážajú. Práve naopak. Semienka potrebujú, aby premrzli, presne tak, ako v prírode ,"
objasnila Správa TANAP-u.

V provizórnych skleníkoch prečkajú až do jari. Vtedy zo zeme vyrastú prvé lístky a kolobeh starostlivosti ochranárov pokračuje ďalej.
Zamestnanci botanickej záhrady rastliny rozsadia, aby mali dostatok miesta, chrániť ich musia aj pred ostrým jarným slnkom. Keď nadíde
ten správny čas, rastliny presadia do jednotlivých alpín, vybrané druhy si počas sezóny môžu návštevníci expozície dokonca aj kúpiť. "
Semienka vysievame s tým zámerom, aby sme rastlinky mohli vysadiť v záhrade. Prvoradé je totiž zachovanie genofondu, na predaj
ponúkame len prebytky, " upozornila vedúca expozície Janka Černická.

Dodala, že časť vyzbieraných semienok pravidelne putuje spod Tatier do sveta, a to vďaka programu medzinárodnej výmeny semien, do
ktorého je zapojená aj Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na zozname, z ktorého si môže vyberať
približne 350 spolupracujúcich subjektov, sa v roku 2022 ocitlo celkovo 246 vzoriek semien, z nich 58 pochádzalo práve z Expozície
tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici.

Autor: TASR
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Vysoké Tatry 29. novembra (TASR) - Expozíciu tatranskej prírody vo Vysokých Tatrách sa ochranárom nedávno podarilo úspešne
zazimovať. Správa Tatranského národného parku (TANAP-u) na svojej stránke uviedla, že semená rastlín sú už v črepníkoch. "Zimu už
tradične prežijú v pareniskách. Pred vrtochmi počasia ich ochránia sklíčka, ktoré zabránia predovšetkým ich vyplaveniu zo zeme pri
výdatných dažďoch. Sneh a mráz im neprekážajú. Práve naopak. Semienka potrebujú, aby premrzli, presne tak, ako v prírode," objasnila
Správa TANAP-u. V provizórnych skleníkoch prečkajú až do jari. Vtedy zo zeme vyrastú prvé lístky a kolobeh starostlivosti ochranárov
pokračuje ďalej. Zamestnanci botanickej záhrady rastliny rozsadia, aby mali dostatok miesta, chrániť ich musia aj pred ostrým jarným
slnkom. Keď nadíde ten správny čas, rastliny presadia do jednotlivých alpín, vybrané druhy si počas sezóny môžu návštevníci expozície
dokonca aj kúpiť. "Semienka vysievame s tým zámerom, aby sme rastlinky mohli vysadiť v záhrade. Prvoradé je totiž zachovanie
genofondu, na predaj ponúkame len prebytky," upozornila vedúca expozície Janka Černická. Dodala, že časť vyzbieraných semienok
pravidelne putuje spod Tatier do sveta, a to vďaka programu medzinárodnej výmeny semien, do ktorého je zapojená aj Botanická
záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na zozname, z ktorého si môže vyberať približne 350 spolupracujúcich
subjektov, sa v roku 2022 ocitlo celkovo 246 vzoriek semien, z nich 58 pochádzalo práve z Expozície tatranskej prírody v Tatranskej
Lomnici. aan pop

Autor: TASR
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Vysoké Tatry: Expozíciu tatranskej prírody ochranári úspešne zazimovali  
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Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vysoké Tatry 29. novembra (TASR) - Expozíciu tatranskej prírody vo Vysokých Tatrách sa ochranárom nedávno podarilo úspešne
zazimovať. Správa Tatranského národného parku (TANAP-u) na svojej stránke uviedla, že semená rastlín sú už v črepníkoch.

"Zimu už tradične prežijú v pareniskách. Pred vrtochmi počasia ich ochránia sklíčka, ktoré zabránia predovšetkým ich vyplaveniu zo
zeme pri výdatných dažďoch. Sneh a mráz im neprekážajú. Práve naopak. Semienka potrebujú, aby premrzli, presne tak, ako v prírode,"
objasnila Správa TANAP-u.

V provizórnych skleníkoch prečkajú až do jari. Vtedy zo zeme vyrastú prvé lístky a kolobeh starostlivosti ochranárov pokračuje ďalej.
Zamestnanci botanickej záhrady rastliny rozsadia, aby mali dostatok miesta, chrániť ich musia aj pred ostrým jarným slnkom. Keď nadíde
ten správny čas, rastliny presadia do jednotlivých alpín, vybrané druhy si počas sezóny môžu návštevníci expozície dokonca aj kúpiť.
"Semienka vysievame s tým zámerom, aby sme rastlinky mohli vysadiť v záhrade. Prvoradé je totiž zachovanie genofondu, na predaj
ponúkame len prebytky," upozornila vedúca expozície Janka Černická.

Dodala, že časť vyzbieraných semienok pravidelne putuje spod Tatier do sveta, a to vďaka programu medzinárodnej výmeny semien, do
ktorého je zapojená aj Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na zozname, z ktorého si môže vyberať
približne 350 spolupracujúcich subjektov, sa v roku 2022 ocitlo celkovo 246 vzoriek semien, z nich 58 pochádzalo práve z Expozície
tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici.

aan pop

Autor: AAN

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/957281561/75697643cae9fedfa869?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzI1NzExOTgsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTU3MjgxNTYxLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.Mg4bCLFzj7MmzSDFZcHS5eFx8iUImegaUsPeGE6GnrA


Monitora s. r. o. | monitora.sk 7

UPJŠ v Košiciach plánovala reagovať na výzvu MŠVVaŠ SR, nenašla však spojenca  
  29. 11. 2022, 14:26, Zdroj: slovenskyreporter.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: UPJŠ, vedenie UPJŠ OR vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Dosah: 1 394 GRP: 0,03 OTS: 0,00 AVE: 257 Eur 

UPJŠ v Košiciach plánovala reagovať na výzvu MŠVVaŠ SR, nenašla však spojenca

226

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánovala reagovať na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
(MŠVVaŠ) SR, v rámci ktorej by súčasné univerzity vytvorili nový právny subjekt, a oslovila partnerov v Košiciach a v Bratislave. Na
vyhlásenú výzvu však v aktuálnej situácii nenašla spojenca. Vyplýva to z vyjadrenia vedenia univerzity, ktoré pre TASR sprostredkovala
jej hovorkyňa Laura Hoľanová. „Integrácia otvára mnohé otázky, ktoré je potrebné vydiskutovať s ministerstvom i vládou. Skúsenosti
zahraničných univerzít jasne ukazujú, že tento proces má byť plánovaný v širšom časovom intervale a má byť súčasťou udržateľného
strategického zámeru,“ vyplýva zo stanoviska. Za hlavný nedostatok procesu integrácie v SR považuje UPJŠ to, že predstava tvorcov
fondu obnovy i MŠVVaŠ SR dosiahnuť integráciu slovenských univerzít prišla neočakávane rýchlo a nebola pripravená „roadmap
integrácie“ v spolupráci s reprezentáciami vysokých škôl.

Pre UVLF v Košiciach je toto zlúčenie neprijateľné

Hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Zuzana Bobriková pre TASR uviedla, že nejde o spojenie v
zmysle, že by vznikla jedna Košická univerzita, do ktorej by sa včlenili existujúce univerzity. „Takéto zlúčenie je neprijateľné a v tomto
zmysle to aj prezentujeme. Našim zámerom je zastrešenie výskumných a vývojových aktivít v spoločnom projekte,“ povedala.

Všetky tri košické univerzity sú zapojené do spoločného projektu Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster
(CNIC), ktorého cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko i zahraničie. V
tomto projekte podľa jej slov nejde o spojenie univerzít formou zlúčenia, ale o zastrešenie výskumných a vývojových aktivít, ktoré by
viedli k rozvoju regiónu, vytvárali atraktívne prostredie pre študentov a absolventov, ponúkali nové pracovné príležitosti a priťahovali
investorov z podnikateľského sektora. „UVLF je jediná škola na Slovensku, poskytujúca veterinárne vzdelávanie a druhá v oblasti
farmácie, preto neprichádza do úvahy splynutie s inou školou, ktoré by znamenalo stratu identity a právnej subjektivity. Ohrozilo by to
naše postavenie v medzinárodnom vzdelávacom priestore a našu zahraničnú akreditáciu,“ poznamenala Bobriková. UVLF je však
otvorená spolupráci pri tvorbe spoločných projektov, výskumných tímov, spoločných študijných programov s inými univerzitami.

Pre UPJŠ v Košiciach je myšlienka silnej virtuálnej európskej univerzity témou ďalšieho rozvoja a smerovania

UPJŠ v Košiciach chápe snahu MŠVVaŠ SR o integračný proces vysokých škôl na Slovensku, „avšak za predpokladu, že sa splnia tie
ciele integrácie, ktoré boli motiváciou v integračných procesoch vo viacerých krajinách EÚ.“ Cieľom integrácie vysokých škôl podľa UPJŠ
nemá byť ich redukcia, ale predovšetkým zvýšenie ich kvality a medzinárodnej prestíže.

„UPJŠ si je vedomá skutočnosti, že malé, respektíve stredne veľké univerzity v súčasnosti nemajú šancu konkurovať v medzinárodnej
súťaži univerzitám s počtom študentov 30.000 až 50.000 primeraným personálnym zázemím a vedeckou infraštruktúrou,“ uvádza sa v
stanovisku vedenia UPJŠ. V týchto dňoch hľadá univerzita možnosť úzkej spolupráce v medzinárodných alianciách európskych
univerzít, ktoré majú ambíciu vytvoriť medzinárodný subjekt. „Myšlienka silnej virtuálnej európskej univerzity je pre nás témou ďalšieho
rozvoja a smerovania,“ dodali z univerzity.

Zdroj: TASR, foto: www.upjs.sk, NN

Autor: no vo
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