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V osobnej automobilovej doprave má vodík značné limity. V priemysle, energetike či nákladnej preprave môže mať budúcnosť. Aké plány
má s vodíkom Slovensko?

Pred pár rokmi sa vodík ukazoval ako jedna z alternatív fosílnych palív, do vývoja technológií sa pustilo viacero veľkých automobiliek.
Dnes je všetko inak. Volkswagen, Daimler, Renault a Honda výskum vodíka pri pohone automobilov zastavili, sústreďujú sa len na
elektromobily. Šéf Volkswagenu Herbert Diess otvorene priznal, že vodík v osobných autách je stratou času a falošnou nádejou.
Argumentoval, že krokov, ktoré prebehnú medzi výrobou vodíka a jeho využitím v aute, je výrazne viac než pri elektrobatérii: „Je príliš
drahé, neefektívne, pomalé a náročné vodík spracovať a prevážať.“ Výroba vodíka elektrolýzou vody je energeticky náročný proces.
Komplikovaná je aj jeho distribúcia, jeho masívne využitie na cestách by si vyžiadalo rozsiahlu infraštruktúru, ktorá v Európe (azda s
výnimkou Nemecka) neexistuje. Najbližšie vo Viedni. Budúcnosti vodíka veria len dve relevantné automobilky. Hyundai, ktorý má v tomto
segmente modelom Nexo a dojazdom 770 kilometrov, a Toyota, ktorá vo februári na Slovensku predstavila model Mirai s dojazdom 650
kilometrov. Predaje vodíkového auta nechce PR manažérka Toyoty Petra Tomová konkretizovať, no pripúšťa, že do rozhodnutí
kupujúcich vstupujú „externé faktory“. Okrem cenovky od 63- do 74-tisíc eur ide najmä o absenciu vodíkovej infraštruktúry. Mirai ukazuje,
že Toyota je na vodíkovú éru osobných áut pripravená, ale Slovensko ešte nie. Najbližšia vodíková stanica sa nachádza vo Viedni, ďalšie
dve súkromné vodíkové stanice sú v Česku (Řež a Neratovice). Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý patrí medzi najväčších
fanúšikov vodíka na Slovensku, avizuje, že do konca roka pribudnú dve čerpačky v Bratislave a Košiciach. Cieľom je mať na Slovensku
aspoň štyri až osem čerpačiek. Zo spotrebiteľského hľadiska je vodík porovnateľný s benzínom alebo naftou. Do troch nádrží modelu
Mirai sa zmestí 5,6 kilogramov vodíka (pod tlakom 700 barov). Pri cene 9,50 eura za kilogram vodíka tak vodič za plné načerpanie na
pumpe zaplatí 52 eur. Náklady na jeden prejazdený kilometer vychádzajú okolo desiatich centov, čo je podobné ako pri tradičných
palivách. Náklady na výrobu vodíka elektrolýzou v posledných piatich rokoch klesli o 40 percent, pohybujú sa od 2,50 až 6,80 dolára za
kilogram. Do konca dekády sa má táto suma klesnúť na 1,50 dolára. Teoreticky by sa vodík dal vyrábať lacno z uhlia a zemného plynu,
ale z emisného hľadiska je táto „hnedá“ výroba nezmysel. Očakáva sa, že rozvoj infraštruktúry a masové rozšírenie stlačí ceny na
čerpačkách na päť eur za kilogram vodíka, možno ešte menej. Na vysvetlenie: Vodíkové auto je tiež elektroauto. Jeho súčasťou je
batéria, elektromotor a palivové články s nádržou na vodík. Vodík sa uchováva v nádrži, z ktorej sa privádza do palivového článku, kde
reaguje s kyslíkom a vyrába elektrinu. Vedľajším produktom elektrochemickej reakcie je destilovaná voda a nulové emisie. S pomocou
jadra. Na vodík stavia Európska komisia, ktorá vlani predstavila európsku vodíkovú stratégiu, Jej cieľom je podpora dekarbonizácie pri
výrobe energie, v priemyselných odvetviach a doprave. V ideálnom prípade sa počíta so zeleným vodíkom, vyrobeným pomocou
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Problém je, že zelené produkčné kapacity energie nedokážu narásť dostatočne rýchlo na to,
aby umožnili masívnu dekarbonizáciu ekonomiky. Vodíková stratégia EÚ preto počíta s obrovskými investíciami do výroby zeleného
vodíka, do roku 2050 majú dotácie naň dosiahnuť 180 až 470 miliárd eur. Medzikrokom by mal byť takzvaný modrý vodík vyrobený
elektrolýzou vody s využitím energie z jadrových elektrární. Slovensko je na tom v tomto smere celkom dobre. V plnej prevádzke sú v
súčasnosti štyri reaktory – dva v Mochovciach a dva v Jaslovských Bohuniciach. Teoreticky by mohli už teraz vyrobiť viac energie, než je
potrebné pre domácu spotrebu. „Prebytočná energia by sa mohla použiť na napájanie elektrolyzérov na výrobu vodíka,“ mieni Michal
Huťan, vedúci tímu pre energetiku a infraštruktúru spoločnosti CMS Slovensko.

Kapacita na výrobu modrého vodíka by pritom mohla ešte stúpnuť, keďže tretí blok v Mochovciach sa spúšťa na jeseň a štvrtý sa plánuje.
Využitie jadrovej energie pri rozvoji vodíkových technológií spomína aj minister Sulík. Cieľom je, aby Slovensko nebolo závislé od dovozu
vodíka zo zahraničia, ale využívalo svoje zdroje. Chystá sa stratégia. V apríli ministerstvo hospodárstva predložilo do medzirezortného
pripomienkového konania Národnú vodíkovú stratégiu. Verí, že využitie vodíka pomôže Slovensku v dosiahnutí 55-percentného zníženia
emisií skleníkových plynov do roku 2030. A že tiež zvýši konkurencieschopnosť ekonomiky. Vodík by mal nájsť uplatnenie vo viacerých
sektoroch – energetike, priemysle i doprave. Nechýba v nej ani smelá vízia, že zelený vodík do polovice storočia pokryje štvrtinu
svetového energetického dopytu. Po schválení vodíkovej stratégie vládou má do konca tohto roka vzniknúť akčný plán, ktorý bude
obsahovať konkrétne kroky, čo budeme s vodíkom na Slovensku robiť a ako ho budeme podporovať. Jeho súčasťou má byť aj budovanie
vodíkových staníc. Pracovná verzia akčného plánu už bola predstavená dvom desiatkam firiem, ktoré majú záujem o vodíkové
technológie. Sú medzi nimi napríklad Duslo Šaľa, oceliareň U. S. Steel a Slovnaft. Prvé projekty. Na Slovensku v súčasnosti vodík vo
veľkom produkujú novácke chemické závody Fortischem a Duslo Šaľa, využívajú ho pri vlastných výrobných procesoch. Vedľa Dusla
vznikne v obci Močenok nový park veterných elektrární s elektrolyzérom na výrobu vodíka, dotáciu na jeho výstavbu schválila Európska
únia. Predpokladá sa, že chemička už nebude musieť vyrábať vodík zo zemného plynu. Termín výstavby veternej elektrárne zatiaľ nebol
stanovený. Bratislavský Slovnaft chce zasa do prvej polovice roka 2023 vybudovať intermodulárnu čerpaciu stanicu na vodík. Rafinéria
už vodík vyrába, ale v budúcnosti ho chce produkovať masovo a prečerpávať do lodí plaviacich sa po Dunaji, ktoré ho môžu využiť na
pohon či ho ďalej prepravovať.

Potenciál má vodík aj v oblasti vykurovania. Uvažuje sa o tom, že sa bude vpúšťať do siete na distribúciu zemného plynu, ktorá ho na 
vykurovanie dodáva viac ako 80 percentám domácností i do komerčných budov. Plánujú sa tiež vodíkové autobusy v mestskej 
hromadnej doprave, napríklad v Prievidzi. Po Európe v súčasnosti jazdí približne 500 vodíkových autobusov MHD, napríklad v Londýne, 
Paríži, Hamburgu, Miláne a Osle. Vodíkové autobusy chce vyrábať aj slovenská firma Rošero zo Spišskej Novej Vsi. Ich špecifikom má

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/310468138/2e41e50adea18d843c3c?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjUxMTYyMjUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzEwNDY4MTM4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.aA-OH52fxOpKW1ZjxOMnR97bbbCuNb2YQLJuRJdy6HU
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/13032878-c70e2aa86e746eac8ad7/
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/13032879-a38ebf8c5932b9a4c277/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 6

byť technológia metalhydridových nádrží, v ktorých sa vodík viaže chemicky, čo je podstatne bezpečnejšie než pri konvenčných tlakových
nádržiach. Túto technológiu vyvíjajú vedci Technickej univerzity Košice v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
Slovenskou akadémiou vied (SAV). Vlani v Košiciach podpísali memorandum o založení výskumného vodíkového centra, hoci jeho
reálny vznik spomalila pandémia.

Vodíkové osobné autá sú zrejme slepá ulička Vodíkové autobusy chce vyrábať slovenská firma Rošero

Foto: Adobe Stock Foto: Rošero

Do konca roka pribudnú dve vodíkové čerpačky v Bratislave a Košiciach, cieľom je mať na Slovensku aspoň štyri

Autor: Text: Jozef Tvardzík
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V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura Košice sa mení vedenie (archívne foto).

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UN LP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.

Rozhodol o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarským, ktorý odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša. Ako ďalej
informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej zdravotnej
služby Bratislava Dušan Michalko . „Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika,“ dodala Eliášová.

Zmena vo vedení bude aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Predsedom predstavenstva bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku sa stane Eva Milá. „Minister zdravotníctva dnes odvolal Natašu Džunkovú
a Beátu Semrádovú z predstavenstva Východoslovenského onkologického ústavu,“ konštatovala Eliášová.

Ján Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a
restustitácia , v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a
resustitácia. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval
v Nemocnici Košice - Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a
intenzívnej medicíny.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.r.o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností Tax Audit Advisory, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Autor: SITA
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Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister zdravotníctva zároveň
odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša.

Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a
resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a
resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval v Nemocnici
Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny.

Autor: Adrián Berecz
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Grešša nahradí Ján Slávik.

BRATISLAVA. Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša, ktorého do
funkcie vymenoval vlani 15. mája vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal
atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996
atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006 pôsobil v
Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika.
Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na vlastnú žiadosť.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s. r. o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.

Autor: TASR
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Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša. Ako ďalej
informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej zdravotnej
služby Bratislava Dušan Michalko. „Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika,“ dodala Eliášová.

Zmena vo vedení bude aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Predsedom predstavenstva bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku sa stane Eva Milá. „Minister zdravotníctva dnes odvolal Natašu Džunkovú
a Beátu Semrádovú z predstavenstva Východoslovenského onkologického ústavu,“ konštatovala Eliášová.

Čítajte viac Lengvarského "upratovanie" v rezorte: odvolal riaditeľku UNB i šéfa NÚDCH

Ján Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a
restustitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a
resustitácia. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval
v Nemocnici Košice – Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a
intenzívnej medicíny.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.r.o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností Tax Audit Advisory, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Autor: SITA, TASR
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31. 05. 2021

Kamila Oláhová

Prokrastinácia sa za výdobytok modernej doby považuje najmä preto, že na rozdiel od minulých storočí sa v súčasnosti vyžaduje
dodržiavanie termínov. Nie je však znakom lenivosti, ale ide skôr o neschopnosť začať na niečom pracovať v stanovenom čase, čo môže
mať nepríjemné dôsledky.

Takéto odsúvanie povinností pritom nekomplikuje len štúdium alebo pracovný život, ale aj osobné financie a v konečnom dôsledku to
mnohých ľudí stojí nemalé peniaze.

Prokrastinácia nie je len záležitosťou štúdia

Ľudia totiž odkladajú aj dôležité finančné rozhodnutia, ako napríklad sporenie pre deti alebo na dôchodok či výber životného poistenia.
Dôvodov je viacero.

Vo všeobecnosti podľa Bibiany Kováčovej Holevovej , ktorá sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach venuje aj psychológii
motivácie, je jedným z hlavných strach z neúspechu alebo kritiky okolia.

Vo finančnej oblasti ale môže hovoriť skôr o nepríťažlivosti špecifickej úlohy, ktorú je potrebné splniť. Potvrdzuje to aj Roman Burič , ktorý
sa v rámci spoločnosti Mindworx venuje správaniu zákazníkov.

Pohodlie vyhráva

Ako vysvetľuje, ľudia sa často jednotlivým finančným produktom nerozumejú a na to, aby sa v nich zorientovali, musia vyvinúť určité
úsilie.

„Musia si si napríklad dohodnúť schôdzku v banke, kde mi to pracovník vysvetlí, alebo si to musia sami naštudovať z rôznych zdrojov a
sami si jednotlivé produkty porovnať a to je náročné“ dodáva Burič.

Práve táto náročnosť znižuje pravdepodobnosť, že ľudia určitú aktivitu skutočne vykonajú. Šanca klesá aj tým, že v prípade mnohých
finančných rozhodnutí nie je vidno okamžité výsledky.

Pre mnohých ľudí je preto omnoho jednoduchšie namiesto odkladania si na dôchodok minúť peniaze hneď a tešiť sa napríklad z
dovolenky alebo nového mobilného telefónu.

Problémy nemiznú, iba sa vrátia neskôr

Takéto správanie však podľa Zoltána Čikesa , prevádzkového riaditeľa spoločnosti FinGO.sk , môže spôsobiť vážne finančné problémy.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Autor: Kamila Oláhová
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31. 05. 2021

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský

SITA Zdroj: SITA

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UN LP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Rozhodol o tom
minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský , ktorý odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša .

Končí aj šéf záchranárov

Ako ďalej informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová , vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej
zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko .

„Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika,“ dodala Eliášová.

Zmeny v predstavenstve

Zmena vo vedení bude aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Predsedom predstavenstva bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku sa stane Eva Milá.

„Minister zdravotníctva dnes odvolal Natašu Džunkovú a Beátu Semrádovú z predstavenstva Východoslovenského onkologického
ústavu,“ konštatovala Eliášová.

Ján Slávik

v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a restustitácia, v
roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a resustitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval v Nemocnici
Košice – Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny.

Michal Kováčik

bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.r.o. Od roku 2012 pôsobí aj ako
generálny riaditeľ spoločností Tax Audit Advisory, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Zdieľať

Autor: SITA
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Končí riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, ktorého si do tejto funkcie vybral bývalý minister zdravotníctva Marek
Krajčí. A nielen ten.

Zdroj: TASR/František Iván

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň z tejto funkcie odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša. TASR o tom informovala
hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Rekordne chladný máj končí: Vyberajte letné veci, blížia sa HORÚČAVY! + PREDPOVEĎ

Profil nového riaditeľa

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal
atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996
atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006 pôsobil v
Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Zmena na poste riaditeľa záchranárov

Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika.
Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na vlastnú žiadosť.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s. r. o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.

Nový riaditeľ onkologického ústavu

Novým generálnym riaditeľom Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) bude od 1. júna Tomáš Sieber. Do funkcie ho
vymenoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Sieber bude zároveň predsedom predstavenstva. TASR o
tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Tomáš Sieber pôsobí od októbra minulého roka ako zástupca riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V rokoch 2011 a
2012 zastával funkciu riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach či generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva
Východoslovenského onkologického ústavu.

Stalo sa na Slovensku

Autor: Global24 s.r.o.
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Nové vedenie majú aj bratislavskí záchranári.

zp ,

31. 5. 2021 20:42:57

Na archívnej snímke z apríla 2019 vpravo vtedajší riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca a podpredseda predstavenstva AGEL SK a.s. Ján
Slávik.

Foto: TASR

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽANO) zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša. V pondelok (31.
5.) večer o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliašová.

Vo funkcii zároveň na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko. Lengvarský v pondelok do
funkcie vymenoval Michala Kováčika.

Súvisiaci článok Ružomberskej vojenskej nemocnici bude dočasne šéfovať Róbert Rusnák

Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anesteziológia a
resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anesteziológia a
resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval v Nemocnici
Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny.

Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED s.r.o. Od roku 2012 pôsobí
aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Autor: zp
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(Ne)správnosť výrazu „turistikovať" vysvetľuje jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a
komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_turistikovat;sedlakova

Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??
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Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby Bratislava.

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša. Informovala
hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987.

V roku 1990 získal atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej
analgézie a v roku 1996 atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006 pôsobil v
Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika.
Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na vlastnú žiadosť.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s. r. o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/310247440/0b7995851400afe43257?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjUxMTYyMjUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzEwMjQ3NDQwLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.PnKwcqpH8dWzq-UOQVgu47RmcMLkTRJuCg7ttZtrlSE
https://slovensko.hnonline.sk/2433887-konci-dalsi-riaditel-nemocnice-lengvarsky-robi-zmeny-aj-v-kosiciach


Monitora s. r. o. | monitora.sk 17

Krajčího nominant skončil na čele košickej univerzitnej nemocnice  
  31. 5. 2021, 14:03, Zdroj: kosice.korzar.sme.sk , Vydavateľ: Petit Press, Autor: Peter Jabrik, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 28.2 tis. GRP: 0,63 OTS: 0,01 AVE: 710,28 Eur 

Grešša nahradí lekár Ján Slávik.

KOŠICE. Vladimír Grešš skončil na poste generálneho riaditeľa košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP).

Podľa našich kuloárnych informácií odcestoval v pondelok do Bratislavy, kde ho napokon súčasný minister zdravotníctva Vladimír
Lengvarský (OĽaNO) odvolal z funkcie.

Tak, ako Korzár avizoval ešte v pondelok popoludní, novým šéfom UNLP sa napokon aj stal lekár Ján Slávik.

((piano)) Súvisiaci článokKošickej nemocnici šéfuje bývalý diecézny ekonóm Čítajte

V tom čase nám povedal len to, že sa akurát nachádzal na ministerstve zdravotníctva v Bratislave.

"S pánom ministrom som teraz ešte nehovoril, preto vám túto informáciu neviem potvrdiť ani vyvrátiť," komentoval Slávik.

Večer už Korzáru potvrdil, že ho minister vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa UNLP.

Slávik skončil len v marci tohto roka ako riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica a podľa Obchodného registra SR
aj v pozícii predsedu predstavenstva.

Pred nástupom do čela súkromnej nemocnice v marci 2016 v nej bol medicínskym riaditeľom a zároveň desať rokov primárom oddelenia
anestézie a intenzívnej medicíny.

V ostatných mesiacoch tam zastával pozíciu zástupcu primára, ale už dal výpoveď.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokLengvarský vymenoval nové vedenie Východoslovenského onkologického ústavu Čítajte Grešš končí po
roku

Grešš strávil na čele univerzitnej nemocnice rok a niekoľko dní.

Do funkcie ho vymenoval vlani 15. mája vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Súvisiaci článokMinister Lengvarský v Košiciach: Nejdem robiť personálne zemetrasenie Čítajte

Na tento post prišiel vyštudovaný ekonóm z Úradu Prešovského samosprávneho kraja, kde za súčasného župana Milana Majerského
(KDH) zastával pozíciu vedúceho odboru správy majetku a investícií.

Predtým bol v rokoch 2012 – 2017 diecéznym ekonómom a správcom majetku na košickom rímskokatolíckom arcibiskupstve, pričom sa
okrem iného zaoberal aj predajom cirkevného majetku.

"Personálne otázky, ktoré sa týkajú vedenia UNLP, sú plne v kompetencii zriaďovateľa UNLP Košice, Ministerstva zdravotníctva SR,"
uviedla hovorkyňa košickej nemocnice Monika Krišková.

Informáciu o výmene na poste generálneho riaditeľa nám napokon v pondelok večer potvrdila aj hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana
Eliášová: "Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna MUDr. Ján Slávik, MBA."

"Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša," dodala.

Profil Jána Slávika

J. Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anesteziológia a
resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anesteziológia a
resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach.

Od roku 2006 pracoval v Nemocnici Košice-Šaca.

Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny.

Ján Slávik. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)
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Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti

Pridajte názor Zdroj:

dnes 22:53 - Vysoký krvný tlak, obezita, migréna, ale aj bolesti chrbta, alergie, kožné problémy či astma, s ktorými bojujeme v dospelosti,
môžu súvisieť s traumatizáciou v detstve.

Vysoký krvný tlak, obezita, migréna, ale aj bolesti chrbta, alergie, kožné problémy či astma, s ktorými bojujeme v dospelosti, môžu
súvisieť s traumatizáciou v detstve. Vyplýva to z výsledkov výskumu, ktoré zazneli na odbornom seminári pre medicínske a pomáhajúce
profesie. Spoluorganizátorom podujatia bolo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch
(NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

NKS v spolupráci s partnermi druhýkrát zorganizovalo odborný seminár pre lekárov, psychológov a ľudí z ďalších pomáhajúcich profesií.
Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti. Seminár nadväzoval na medzinárodnú konferenciu ešte zo septembra 2019. „Pandémia
koronavírusu sa dotkla aj nás. Vlani sme tento seminár zorganizovať nemohli, tento rok sme zvolili online formu,“ uviedla riaditeľka NKS
Mária Vargová.

Na seminári s medzinárodnou účasťou sa zúčastnilo takmer 200 odborníkov z rôznych odvetví medicíny, psychológovia, psychiatri,
sociálni pracovníci, policajti a pod. „Naším cieľom je zapojiť čo najviac lekárov do multidisciplinárnej spolupráce, keďže ich účasť v
tímoch, ktoré spolupracujú na prípadoch týraných detí, je veľmi dôležitá. Snažíme sa preto prinášať aj pre nich atraktívnu tému a takto ich
motivovať k spolupráci,“ priblížila angažovanie strediska jeho riaditeľka.

V úvode seminára vystúpila psychiatrička, psychoterapeutka a výskumníčka MUDr. Natália Kaščáková, PhD., ktorá vo svojej prednáške
priblížila negatívne dopady traumy z detstva na zdravie v dospelosti: „Výskumami sa potvrdzuje výrazná spojitosť včasnej traumatizácie
so zhoršeným duševným a somatickým zdravím, a tiež s rizikovým správaním, ktoré vedie k zhoršenému zdraviu a včasnej úmrtnosti.“ O
prejavoch traumy u detí a možnosti terapií hovorili psychologičky a psychoterapeutky Mgr. Jana Ashford a Mgr. Hanka Vojtová.

V rámci panelovej diskusie účastníci otvorili stále aktuálnu tému neprimeraných reakcií okolia na obete domáceho a sexuálneho násilia. Z
praxe vyplýva, že častokrát dochádza k ignorovaniu zverejnených informácií a dospelí sa snažia deti umlčať. „Preto musíme hovoriť
nielen o násilí, ale aj o jeho dôsledkoch, medzi ktoré trauma určite patrí, a vytvárať priestor pre prácu s traumatizovanými ľuďmi,“
vysvetlila Mária Vargová, riaditeľka NKS.

Jedným z najdôležitejších krokov v boji proti násiliu páchanom na deťoch je vytvárať pre ne také prostredie, v ktorom budú nielen
pociťovať dostatok bezpečia a podpory, ale budú aj schopné hovoriť, ak sa stali obeťou nejakej formy násilia. „Prostredie nevytvára iba
rodina a najbližší, ale každý, kto vstupuje do života dieťaťa. A práve preto sa takýmito podujatiami, vzdelávaním a vzájomnou výmenou
skúseností snažíme nabádať zainteresované subjekty k spolupráci. Seminárom sme zdôraznili nielen potrebu identifikácie a pomoci
dieťaťu v čo najskoršom veku, ale ponúkli sme účastníkom aj možnosti realizácie pomoci traumy v dospelom veku. Vzhľadom na veľký
záujem o tieto témy plánujeme takéto odborné semináre aj do budúcnosti,“ uzavrela riaditeľka strediska Mária Vargová. Na príprave
odborného seminára, ktorý sa konal v utorok 25. mája 2021, sa podieľali: Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky
násilia na deťoch pri MPSVR SR, Liga za duševné zdravie, Slovenská psychiatrická spoločnosť, Pro mente sana, Slovenská
psychiatrická spoločnosť, Univerzita Palackého v Olomouci, Edisonline. Prednášky:

MUDr. Natália Kaščáková, PhD.: Traumatizácia v detstve negatívne ovplyvňuje zdravie v dospelosti

Psychiatrička, psychoterapeutka, výskumníčka. Pôsobí v súkromnej psychiatrickej a psychoterapeutickej praxi v Bratislave a v Inštitúte
sociálneho zdravia na Univerzite Palackého v Olomouci. Podieľa sa na viacerých výskumoch a odborných štúdiách zameraných na
skúmanie súvislostí medzi traumatizáciou v detstve a neskorším životom, vzťahovou väzbou, odolnosťou a zdravím. Je autorkou knihy
Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu.

Anotácia: Traumatizácia v detstve môže narušením vývoja kľúčových neuronálnych štruktúr zásadne meniť reaktivitu na stresové
podnety v zmysle zvýšenej vulnerability. Výskumami sa potvrdzuje výrazná spojitosť včasnej traumatizácie so zhoršeným duševným a
somatickým zdravím, a tiež s rizikovým správaním vedúcim k zhoršenému zdraviu a včasnej úmrtnosti. V našom príspevku uvádzame
výskyt retrospektívne udávanej traumatizácie u reprezentatívnej vzorky dospelých obyvateľov Slovenska (výskum realizovaný v apríli
2019, N = 1018, priemerný vek 46,24 rokov, 48,7% mužov). Poukazujeme na súvislosti včasnej traumatizácie so vzťahovým štýlom
správania a so sledovanými zdravotnými ťažkosťami (napr. hypertenzia, obezita, migréna a bolesti hlavy, bolesti chrbta, bolesti v malej
panve u žien, astma, kožné ochorenia, alergie, problematické pitie alkoholu, úzkosti, depresie) v dospelosti. Rozsah problematiky
traumatizácie v bežnej populácii je výzvou pre utváranie preventívnych programov a terapeutických postupov v klinickej praxi.
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Mgr. Jana Ashford: Prejavy traumy u detí a možnosti terapie

Pracuje v ALMA Centre v Bratislave. Je psychologička, psychoterapeutka, pracuje terapeuticky s deťmi, dospelými a rodinami, je členkou
Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR, je supervízorka pre detských EMDR terapeutov na Slovensku a v Čechách.

Anotácia: Príspevok sa venuje tomu, ako vplýva trauma na deti, ako je možné rozpoznať dôsledky traumy a ako je možné terapeuticky
pracovať s traumatizovanými deťmi. Čo považujeme za traumu? Od čoho závisí to, ako sa dieťa s traumou vyrovná? Aké prejavy
môžeme pozorovať u traumatizovaného dieťaťa doma či v škole? Ako sa prejavuje disociácia u detí? Ako je možné terapeuticky pomôcť
traumatizovaným deťom? Odpovede na tieto otázky skúsime osvetliť aj na kazuistickom príklade.

Mgr. Hanka Vojtová

Je klinická psychologička a psychoterapeutka, pôsobí ako trénerka pre Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, pracuje v
Trenčíne.

Anotácia: Prednáška prinesie poznatky o dôsledkoch, ktoré sa prejavujú u dospelých komplexne traumatizovaných v detstve. Komplexná
traumatizácia detí - týranie, zanedbávanie, zneužívanie, vyrastanie v dysfunkčnej rodine - má zásadný vplyv na vývin nervovej sústavy a
tým na psychické, fyzické i sociálne fungovanie jedinca nielen v detstve, ale aj v dospelosti. Dospelí trpia najrôznejšími psychickými
ťažkosťami, prednáška sa zameriava najmä na komplexnú posttraumatickú stresovú poruchu.

Hostia panelovej diskusie: Mgr. Jana Ashford - psychologička, psychoterapeutka pracuje v ALMA Centre v Bratislave, ktoré pomocou
psychologického poradenstva alebo psychoterapie pomáha deťom aj dospelým prekonať náročnejšie životné obdobia.

Doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD. - je docentkou v odbore sociálna psychológia a pôsobí na Ústave psychológie zdravia a
metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Toto pracovisko sa zameriava na zraniteľné
skupiny populácie a pani docentka osobne vedie výskum Care4Youth venujúci sa duševnému zdraviu dospievajúcich a mapovaniu
systému starostlivosti o dospievajúcich s duševnými problémami.

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. - psychiater a psychoterapeut, od roku 2013 vykonáva súkromnú psychoterapeutickú prax, prednáša na
viacerých vysokých školách, pôsobí ako školiteľ v oblasti psychoterapie a venuje sa vydavateľskej činnosti. Je autorom viacerých
odborných publikácií a desiatok odborných štúdií. TASR o tom informovala Michaela Slivková Kirňaková, hovorkyňa Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
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Lengvarský odvolal riaditeľa UNLP Košice, vymenoval aj nového riaditeľa ZZS  
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DNES - 20:34

Správy » Domáce

Novým riaditeľom UNLP Košice bude od 1. júna Ján Slávik.

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša. TASR o tom informovala hovorkyňa
rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anesteziológia a
restustitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anesteziológia a
resustitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval v Nemocnici
Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny.

Vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko. Za nového riaditeľa dnes minister
zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika.

Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED s.r.o. Od roku 2012 pôsobí
aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Zdieľať tento článok na Facebooku

Zdroj: Info.sk, TASR

Autor: Info.sk, Webtron, s.r.o.
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Budovu botanickej záhrady zatepľujú  
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Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v týchto dňoch začína s prácami na zateplení svojej budovy.
Pribudnúť by malo aj nové návštevnícke centrum. Pre TASR to povedal jej riaditeľ Pavol Mártonfi.

„Odhadované náklady na celé zateplenie a výstavbu návštevníckeho centra sú takmer jeden milión eur. Veľkú časť týchto prostriedkov
poskytla Európska únia v rámci projektu energetických úspor. Časť, ktorá sa týka návštevníckeho centra, financuje samotná univerzita,“
povedal s tým, že jeho výstavbou zmizne stará vrátnica, respektíve vchod zo 60. rokov minulého storočia. „Chceli by sme návštevníkom
priniesť taký vstup, ktorý je hodný 21. storočia,“ dodal.

Počas rekonštrukčných prác bude botanická záhrada pre verejnosť otvorená v plnej prevádzke, obmedzenia pre návštevníkov budú
minimálne. „Budú vyhradené koridory, nový vstup a namiesto vrátnice bude maringotka a podobne. Budú určité obmedzenia, ale v celku
by sa návštevníkov dotknúť nemali,“ doplnil Mártonfi.

Práce by podľa jeho slov mali byť ukončené približne na jar budúceho roka.

Autor: Autor:
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Vyjadrenie: Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti  
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Bratislava 31. mája (TASR) - Vysoký krvný tlak, obezita, migréna, ale aj bolesti chrbta, alergie, kožné problémy či astma, s ktorými 
bojujeme v dospelosti, môžu súvisieť s traumatizáciou v detstve. Vyplýva to z výsledkov výskumu, ktoré zazneli na odbornom seminári 
pre medicínske a pomáhajúce profesie. Spoluorganizátorom podujatia bolo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky 
násilia páchaného na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. NKS v spolupráci s partnermi druhýkrát 
zorganizovalo odborný seminár pre lekárov, psychológov a ľudí z ďalších pomáhajúcich profesií. Traumatizácia v detstve a zdravie v 
dospelosti. Seminár nadväzoval na medzinárodnú konferenciu ešte zo septembra 2019. „Pandémia koronavírusu sa dotkla aj nás. Vlani 
sme tento seminár zorganizovať nemohli, tento rok sme zvolili online formu,“ uviedla riaditeľka NKS Mária Vargová. Na seminári s 
medzinárodnou účasťou sa zúčastnilo takmer 200 odborníkov z rôznych odvetví medicíny, psychológovia, psychiatri, sociálni pracovníci, 
policajti a pod. „Naším cieľom je zapojiť čo najviac lekárov do multidisciplinárnej spolupráce, keďže ich účasť v tímoch, ktoré spolupracujú 
na prípadoch týraných detí, je veľmi dôležitá. Snažíme sa preto prinášať aj pre nich atraktívnu tému a takto ich motivovať k spolupráci,“ 
priblížila angažovanie strediska jeho riaditeľka. V úvode seminára vystúpila psychiatrička, psychoterapeutka a výskumníčka MUDr. 
Natália Kaščáková, PhD., ktorá vo svojej prednáške priblížila negatívne dopady traumy z detstva na zdravie v dospelosti: „Výskumami sa 
potvrdzuje výrazná spojitosť včasnej traumatizácie so zhoršeným duševným a somatickým zdravím, a tiež s rizikovým správaním, ktoré 
vedie k zhoršenému zdraviu a včasnej úmrtnosti.“ O prejavoch traumy u detí a možnosti terapií hovorili psychologičky a psychoterapeutky 
Mgr. Jana Ashford a Mgr. Hanka Vojtová. V rámci panelovej diskusie účastníci otvorili stále aktuálnu tému neprimeraných reakcií okolia 
na obete domáceho a sexuálneho násilia. Z praxe vyplýva, že častokrát dochádza k ignorovaniu zverejnených informácií a dospelí sa 
snažia deti umlčať. „Preto musíme hovoriť nielen o násilí, ale aj o jeho dôsledkoch, medzi ktoré trauma určite patrí, a vytvárať priestor pre 
prácu s traumatizovanými ľuďmi,“ vysvetlila Mária Vargová, riaditeľka NKS. Jedným z najdôležitejších krokov v boji proti násiliu 
páchanom na deťoch je vytvárať pre ne také prostredie, v ktorom budú nielen pociťovať dostatok bezpečia a podpory, ale budú aj 
schopné hovoriť, ak sa stali obeťou nejakej formy násilia. „Prostredie nevytvára iba rodina a najbližší, ale každý, kto vstupuje do života 
dieťaťa. A práve preto sa takýmito podujatiami, vzdelávaním a vzájomnou výmenou skúseností snažíme nabádať zainteresované 
subjekty k spolupráci. Seminárom sme zdôraznili nielen potrebu identifikácie a pomoci dieťaťu v čo najskoršom veku, ale ponúkli sme 
účastníkom aj možnosti realizácie pomoci traumy v dospelom veku. Vzhľadom na veľký záujem o tieto témy plánujeme takéto odborné 
semináre aj do budúcnosti,“ uzavrela riaditeľka strediska Mária Vargová. Na príprave odborného seminára, ktorý sa konal v utorok 25. 
mája 2021, sa podieľali: Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVR SR, Liga za duševné 
zdravie, Slovenská psychiatrická spoločnosť, Pro mente sana, Slovenská psychiatrická spoločnosť, Univerzita Palackého v Olomouci, 
Edisonline. None None Prednášky: MUDr. Natália Kaščáková, PhD.: Traumatizácia v detstve negatívne ovplyvňuje zdravie v dospelosti 
Psychiatrička, psychoterapeutka, výskumníčka. Pôsobí v súkromnej psychiatrickej a psychoterapeutickej praxi v Bratislave a v Inštitúte 
sociálneho zdravia na Univerzite Palackého v Olomouci. Podieľa sa na viacerých výskumoch a odborných štúdiách zameraných na 
skúmanie súvislostí medzi traumatizáciou v detstve a neskorším životom, vzťahovou väzbou, odolnosťou a zdravím. Je autorkou knihy 
Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu. Anotácia: Traumatizácia v detstve môže 
narušením vývoja kľúčových neuronálnych štruktúr zásadne meniť reaktivitu na stresové podnety v zmysle zvýšenej vulnerability. 
Výskumami sa potvrdzuje výrazná spojitosť včasnej traumatizácie so zhoršeným duševným a somatickým zdravím, a tiež s rizikovým 
správaním vedúcim k zhoršenému zdraviu a včasnej úmrtnosti. V našom príspevku uvádzame výskyt retrospektívne udávanej 
traumatizácie u reprezentatívnej vzorky dospelých obyvateľov Slovenska (výskum realizovaný v apríli 2019, N = 1018, priemerný vek 
46,24 rokov, 48,7% mužov). Poukazujeme na súvislosti včasnej traumatizácie so vzťahovým štýlom správania a so sledovanými 
zdravotnými ťažkosťami (napr. hypertenzia, obezita, migréna a bolesti hlavy, bolesti chrbta, bolesti v malej panve u žien, astma, kožné 
ochorenia, alergie, problematické pitie alkoholu, úzkosti, depresie) v dospelosti. Rozsah problematiky traumatizácie v bežnej populácii je 
výzvou pre utváranie preventívnych programov a terapeutických postupov v klinickej praxi. None Mgr. Jana Ashford: Prejavy traumy u 
detí a možnosti terapie Pracuje v ALMA Centre v Bratislave. Je psychologička, psychoterapeutka, pracuje terapeuticky s deťmi, 
dospelými a rodinami, je členkou Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR, je supervízorka pre detských EMDR 
terapeutov na Slovensku a v Čechách. Anotácia: Príspevok sa venuje tomu, ako vplýva trauma na deti, ako je možné rozpoznať dôsledky 
traumy a ako je možné terapeuticky pracovať s traumatizovanými deťmi. Čo považujeme za traumu? Od čoho závisí to, ako sa dieťa s 
traumou vyrovná? Aké prejavy môžeme pozorovať u traumatizovaného dieťaťa doma či v škole? Ako sa prejavuje disociácia u detí? Ako 
je možné terapeuticky pomôcť traumatizovaným deťom? Odpovede na tieto otázky skúsime osvetliť aj na kazuistickom príklade. None 
Mgr. Hanka Vojtová Je klinická psychologička a psychoterapeutka, pôsobí ako trénerka pre Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a 
EMDR, pracuje v Trenčíne. Anotácia: Prednáška prinesie poznatky o dôsledkoch, ktoré sa prejavujú u dospelých komplexne 
traumatizovaných v detstve. Komplexná traumatizácia detí - týranie, zanedbávanie, zneužívanie, vyrastanie v dysfunkčnej rodine - má 
zásadný vplyv na vývin nervovej sústavy a tým na psychické, fyzické i sociálne fungovanie jedinca nielen v detstve, ale aj v dospelosti. 
Dospelí trpia najrôznejšími psychickými ťažkosťami, prednáška sa zameriava najmä na komplexnú posttraumatickú stresovú poruchu. 
None Hostia panelovej diskusie: Mgr. Jana Ashford - psychologička, psychoterapeutka pracuje v ALMA Centre v Bratislave, ktoré 
pomocou psychologického poradenstva alebo psychoterapie pomáha deťom aj dospelým prekonať náročnejšie životné obdobia. None 
Doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD. - je docentkou v odbore sociálna psychológia a pôsobí na Ústave psychológie zdravia a 
metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Toto pracovisko sa zameriava na zraniteľné 
skupiny populácie a pani docentka osobne vedie výskum Care4Youth venujúci sa duševnému zdraviu dospievajúcich a mapovaniu
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systému starostlivosti o dospievajúcich s duševnými problémami. None Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. - psychiater a psychoterapeut, od
roku 2013 vykonáva súkromnú psychoterapeutickú prax, prednáša na viacerých vysokých školách, pôsobí ako školiteľ v oblasti
psychoterapie a venuje sa vydavateľskej činnosti. Je autorom viacerých odborných publikácií a desiatok odborných štúdií. None None
TASR o tom informovala Michaela Slivková Kirňaková, hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. None None
Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V
zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto
informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. None hl None None None None

Autor: TASR
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Lengvarský pokračuje v čistkách, odvolal riaditeľa univerzitnej nemocnice v Košiciach  
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BRATISLAVA – Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UN LP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.

Rozhodol o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarským, ktorý odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša.

Ako ďalej informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej
zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko . „Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika,“ dodala
Eliášová.

Zmena vo vedení bude aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Predsedom predstavenstva bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku sa stane Eva Milá.

„Minister zdravotníctva dnes odvolal Natašu Džunkovú a Beátu Semrádovú z predstavenstva Východoslovenského onkologického
ústavu,“ konštatovala Eliášová.

Mohlo by vás zaujímať: Generálna riaditeľka UNB a riaditeľ NÚDCH končia vo svojich funkciách

Ján Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a
restustitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a
resustitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval v Nemocnici
Košice - Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny .

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.r.o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností Tax Audit Advisory, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Kríza , ktorú priniesol koronavírus, nás silno zasiahla. Vopred ďakujeme každému, kto zašle hoci len niekoľko centov na náš účet SK30
7500 0000 0040 2698 9329 Pomôžete tak ľudom, ktorí už roky pracujú pre vás, našich čitateľov, a to aj napriek nižšiemu platu či
predĺženému pracovnému času.

Zdroj: SITA/Netky Katarína Žáková

Foto: SITA

Autor: Netky.sk
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2 min čítania

AKTUALIZOVANÉ – Novým generálnym riaditeľom Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Do funkcie ho vymenoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Sieber bude zároveň predsedom
predstavenstva. Zmení sa aj riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa rezortu zdravotníctva
Zuzana Eliášová.

Tomáš Sieber pôsobí od októbra minulého roka ako zástupca riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.

Sieber už nemocnici šéfoval za Uhliarika

V rokoch 2011 a 2012 zastával funkciu riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach či generálneho riaditeľa a predsedu
predstavenstva Východoslovenského onkologického ústavu. Šéfom košickej nemocnice bol Sieber za ministra zdravotníctva Ivana
Uhliarika, spolu poklepali 6. februára 2012 základný kameň vtedy nového pavilónu urgentného príjmu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura
v Košiciach.

Minister odvolal dve ženy z predstavenstva

Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku bude od rovnakého dátumu Eva Milá. V rokoch 2011 a 2012 pôsobila vo
VOÚ na pozícii riaditeľky pre ekonomiku. Minister zdravotníctva zároveň v pondelok odvolal Natašu Džunkovú a Beátu Semrádovú z
predstavenstva Východoslovenského onkologického ústavu.

Nového šéfa bude mať aj košická univerzitná nemocnica

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša.

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal
atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996
atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006 pôsobil v
Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Skončil aj riaditeľ bratislavskej záchranky

Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika.
Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na vlastnú žiadosť. Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015
výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s. r. o. Od roku 2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ
spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.

Zdroj: tasr
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Twitter

Ján Slávik (Foto: nemocnica Košice-Šaca)

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UN LP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Rozhodol o tom
minister zdravotníctva Vladimír Lengvarským, ktorý odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša.

Ako ďalej informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej
zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko. „Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika,“ dodala
Eliášová.

Zmena vo vedení bude aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Predsedom predstavenstva bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku sa stane Eva Milá. „Minister zdravotníctva dnes odvolal Natašu Džunkovú
a Beátu Semrádovú z predstavenstva Východoslovenského onkologického ústavu,“ konštatovala Eliášová.

Ján Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a
restustitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a
resustitácia. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval
v Nemocnici Košice – Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a
intenzívnej medicíny.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.r.o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností Tax Audit Advisory, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.
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Denné správy

Bratislava 31. mája (TASR) - Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň z tejto funkcie odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša.
TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a
resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a
resuscitácia. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006
pôsobil v Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na
oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej
zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika. Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na
vlastnú žiadosť. Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.
r. o. Od roku 2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.
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Končí riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, ktorého si do tejto funkcie vybral bývalý minister zdravotníctva Marek
Krajčí. A nielen ten.

Zdroj: TASR/František Iván

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň z tejto funkcie odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša. TASR o tom informovala
hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Rekordne chladný máj končí: Vyberajte letné veci, blížia sa HORÚČAVY! + PREDPOVEĎ

Profil nového riaditeľa

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal
atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996
atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006 pôsobil v
Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Zmena na poste riaditeľa záchranárov

Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika.
Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na vlastnú žiadosť.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s. r. o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.

Nový riaditeľ onkologického ústavu

Novým generálnym riaditeľom Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) bude od 1. júna Tomáš Sieber. Do funkcie ho
vymenoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Sieber bude zároveň predsedom predstavenstva. TASR o
tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Tomáš Sieber pôsobí od októbra minulého roka ako zástupca riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V rokoch 2011 a
2012 zastával funkciu riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach či generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva
Východoslovenského onkologického ústavu.

Stalo sa na Slovensku

Autor: Global24 s.r.o.
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Skleróza multiplex je chronické zápalové ochorenie, ktoré poškodzuje centrálny nervový systém. Je najčastejšou neúrazovou príčinou
invalidizácie mladých ľudí vo veku 20 až 40 rokov.

Na ochorenie sklerózy multiplex (SM) v súčasnosti trpí viac ako 1,2 milióna Európanov a každý rok pribudne viac ako 35-tisíc nových
pacientov. Priebeh nevyliečiteľného ochorenia je tým miernejší, čím skôr sa diagnóza u pacienta odhalí. Pri príležitosti Svetového dňa
sklerózy multiplex to pripomenula Zuzana Gdovinová, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej
kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ide o chronické zápalové ochorenie, ktoré poškodzuje centrálny nervový systém

„Je to ochorenie na celý život, no liečba je teraz omnoho lepšia ako predtým. U niekoho pre rôzne príznaky to však môže znamenať
prevrátenie života naruby," skonštatovala Gdovinová. Príznaky sú však o to miernejšie, čím skôr sa pacient začne liečiť.

Medzi najčastejšie príznaky patrí:

zápal očného nervu

poruchy pohybu a koordinácie

poruchy hybnosti

poruchy spánku

poruchy citlivosť kože

.

Príčiny dodnes nie sú známe

Príčiny vzniku ochorenia odborníci nevedia presne vysvetliť, okrem toho, nie je možné sa z neho ani celkom vyliečiť. „Nemáme jeden test,
ktorý by sme vykonali a mali by sme hneď potvrdenú sklerózu. Pacient si musí prejsť viacerými vyšetreniami, kým sa príde na to, že ide o
toto ochorenie ," priblížila lekárka Marianna Vitková. Zdôraznila, že v súčasnosti majú pacienti so sklerózou dostatok liekov a tiež prístup
k všetkým schváleným liekom.

Svetový deň SM pripomína aj kampaň #toSmeMy, ktorá má pomôcť odbúrať predsudky o ochorení a za jej vznikom stojí združenie Spolu
Môžeme. „Mnoho ľudí si myslí, že skleróza multiplex sa týka len starších ľudí, mne však toto ochorenie diagnostikovali v maturitnom
ročníku,“ vysvetlila tvár kampane Nicol Bonevová, 20-ročná pacientka.
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V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach pribudli netradičné stromy

31.05 2021, TASR

Košice, 28. mája – V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudlo desať stromov. S uvedeným
projektom toto OZ uspelo v grantovom programe Zelené oázy, ktorého vyhlasovateľmi sú spoločnosť Slovnaft a Nadácia Ekopolis. Pre
TASR to povedal predseda občianskeho združenia (OZ) BotaniKE Martin Pizňak.

S uvedeným projektom toto OZ uspelo v grantovom programe Zelené oázy, ktorého vyhlasovateľmi sú spoločnosť Slovnaft a Nadácia
Ekopolis. O jeho podpore rozhodla verejnosť v internetovom hlasovaní. K stromom osadia aj informačné tabuľky v slovenskom,
anglickom a maďarskom jazyku. V areáli botanickej záhrady pribudnú aj lavičky.

Stromy vysádzalo dokopy 18 dobrovoľníkov prevažne v lesoparkovej časti, na trase budúceho dendrologického náučného chodníka.
Okrem menej známych domácich odrôd ide aj o zaujímavé cudzokrajné druhy, ktoré sa ešte v areáli doposiaľ nenachádzali. „Ide
napríklad o magnóliu virgínsku, davidiu, čo je strom, ktorý sa volá aj vreckový, potom cesnakový strom a rôzne kultivary, napríklad
katalpa s panašovanými žltými listmi. Sú to netradičné druhy, ktoré budú pre návštevníkov botanickej záhrady určite zaujímavé,“ povedal
jej riaditeľ Pavol Mártonfi.

Copyright © TASR 2021

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského
zákona.
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Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach aj Záchranná zdravotná služba Bratislava budú mať nových riaditeľov 
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Zdieľať

Dalito.sk/Nemocnica UNLP Košice/foto: UNLP Košice

Zdieľať

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna MUDr. Ján Slávik, MBA. Dalito.sk o tom
informovala Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR.

J. Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anesteziológia a
restustitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anesteziológia a
resustitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval v Nemocnici
Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša.

Vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko.

Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Ing. PhDr. Michala Kováčika.

M. Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED s.r.o. Od roku 2012
pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

(Ak vás tento článok zaujal, jeho autorovi alebo redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu )

Autor: dalito
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WhatsApp

Bratislava 31. mája (TASR) – Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň z tejto funkcie odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša.
TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990…
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Čítané 23x

Bratislava 31. mája (TASR) - Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň z tejto funkcie odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša.
TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a
resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a
resuscitácia. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006
pôsobil v Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na
oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej
zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika. Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na
vlastnú žiadosť. Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.
r. o. Od roku 2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.
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Alarmujúce je, že sclerosis multiplex sa týka najmä mladých ľudí medzi 20. a 30. rokom života. Len v Európe žije s týmto
neurodegeneratívnym autoimunitným ochorením viac ako 1,2 mil. pacientov. Čím neskoršia diagnostika a liečba, tým majú pacienti
horšiu prognózu ochorenia. Prichádzajú o zamestnanie, stávajú sa odkázaní na pomoc blízkych a sú vytrhnutí z bežného života.

Odborníci pri príležitosti Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex, ktorý si pripomíname 30. mája, volajú po skorej diagnostike, včasnej
liečbe, nasadenej najneskôr do 2 rokov od nástupu sclerosis multiplex a prístupe pacientov k rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti, ktorá
je dôležitou súčasťou liečby.

Len v Európe je ročne diagnostikované ochorenie Sclerosis multiplexviac ako 35 000 pacientom. Hoci sa Európska únia snaží o jednotnú
harmonizovanú zdravotnú politiku, prístup k diagnostike, liečbe či rehabilitačnej starostlivosti, realita je v jednotlivých členských štátoch
veľmi rozdielná. Podľa zistení Barometru 2020* sa v roku 2018 liečilo liekmi iba 57 % pacientov so sklerózou multiplex. Finančné
problémy a preplácanie či nepreplácanie dostupnej a modernej liečby sú totiž hlavnou bariérou v zlepšení starostlivosti o pacientov.
Problémom je aj zdĺhavé uvádzanie nových inovatívnych terapií na jednotlivé trhy v rámci členských krajín EÚ. Veľké rozdiely sú aj v
oblasti rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti. Podľa zistení Barometru 2020* až 52 % pacientov v Európe nemá prístup k fyzickej
rehabilitácii, čo následne zhoršuje ich zdravotný stav. Pre porovnanie v Litve, na Malte či vo Švajčiarsku má prístup k rehabilitáciám až
90 % pacientov so sklerózou multiplex, zatiaľ čo v Srbsku či Bosne len približne 10 až 12 % pacientov.

„Pacienti so sclerosis multiplex, ktorým nie je včas poskytnutá efektívna liečba, súčasťou ktorej by mala byť aj rehabilitácia, sa veľmi
rýchlo stávajú neschopnými pracovať a starať sa o seba – ostávajú odkázaní na pomoc rodinných príslušníkov a predstavujú pre štát
zvýšené ekonomické náklady,“ upozorňuje prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prezidentka Slovenskej neurologickej
spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach.

Optimálny manažment pacientov so sclerosis multiplex by mal presahovať z oblasti zdravotníckej starostlivosti do oblasti vzdelávania,
zamestnanosti a sociálnej starostlivosti. „Krajiny, ktoré nepodporia zamestnanosť pacientov so sclerosis multiplex a ich opatrovateľov,
doplatia na to v konečnom dôsledku vyššími nákladmi na zdravotnú starostlivosť a sociálnu podporu,“ hovorí prof. Gdovinová. Podľa
dostupných dát z Barometru 2020* je zamestnaných na plný alebo polovičný úväzok len 48 % pacientov so sclerosis multiplex.

Prognóza zdravotného stavu, kvalita a dĺžka života pritom závisí od toho, ako rýchlo je chorému stanovená diagnóza a nasadená liečba.

„Stanovenie diagnózy nie je vôbec ľahké, nakoľko prvé príznaky sclerosis multiplex môžu byť rôznorodé a preto tomuto ochoreniu
hovoríme aj choroba „tisícich tvárí “, vysvetľuje Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex. Presné príčiny
ochorenia nie sú známe. Zdá sa však, že k nim patria genetické faktory, vírusy, vplyv vonkajšieho prostredia či vzdialenosť od rovníka.
„Platí, že čím bližšie k rovníku žijeme, tým menej chorých na 100 000 obyvateľov zaznamenávame. Súvisí to najmä s vitamínom D a
podielom slnečného žiarenia,“ dodáva Jarmila Fajnorová.

Najčastejším problémom včasnej diagnostiky býva podceňovanie alebo zlé vyhodnotenie symptómov ako je napríklad pretrvávajúce
tŕpnutie končatín, závratové stavy či inak nevysvetliteľná únava. Neraz až výraznejšie symptómy akými sú poruchy zraku, výslovnosti,
slabosť končatín alebo problémy s chôdzou, donútia pacienta k návšteve lekára. Prístup lekárov, modernejšie diagnostické a liečebné
metódy a existencia špecializovaných SM centier dnes výrazne zlepšujú zdravotnú starostlivosť o pacientov so sclerosis multiplex. Preto
by ľudia nemali podceňovať možné príznaky ochorenia a v prípade pochybností o svojom zdravotnom stave by mali rozhodne navštíviť
lekára čím skôr,“ hovorí MUDr. Marianna Vitková PhD. , predsedníčka Sekcie sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti a
neurologička Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach.

Určeniu diagnózy výrazne pomáha magnetická rezonancia, vyšetrenie mozgovomiechového moku a evokovaných potenciálov,
predovšetkým zrakových. Práve skorá diagnostika a včasné nasadenie efektívnej liečby je základným kameňom úspechu kvalitného
života pacientov s diagnostikovanou sklerózou. „ Najlepšie výsledky dosahujú pacienti, ktorým bola podaná efektívna liečba do 2 rokov
od diagnostiky ochorenia, upozorňuje MUDr. Vitková, PhD.

Skleróza je, žiaľ, ochorením mladých ľudí a ich život závisí od toho, ako rýchlo sa za začnú liečiť. Preto je dôležité, aby nepodceňovali
prvé symptómy ochorenia, včas vyhľadali odbornú pomoc a začali sa včas liečiť.

Zdroj: www.msbarometer.eu a Grape PR

úvodná foto: pixabay.com

Autor: WomanMan redakcia
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Košická univerzitná nemocnica má nového riaditeľa, stal sa ním Ján Slávik  
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V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura Košice sa mení vedenie (archívne foto).

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UN LP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.

Rozhodol o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarským, ktorý odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša. Ako ďalej
informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej zdravotnej
služby Bratislava Dušan Michalko . „Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika,“ dodala Eliášová.

Zmena vo vedení bude aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Predsedom predstavenstva bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku sa stane Eva Milá. „Minister zdravotníctva dnes odvolal Natašu
Džunkovú a Beátu Semrádovú z predstavenstva Východoslovenského onkologického ústavu,“ konštatovala Eliášová.

Ján Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a
restustitácia , v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a
resustitácia. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval
v Nemocnici Košice - Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a
intenzívnej medicíny.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.r.o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností Tax Audit Advisory, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Autor: SITA
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Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister zdravotníctva zároveň
odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša.

Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a
resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a
resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval v Nemocnici
Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny.

Autor: Adrián Berecz
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Grešša nahradí Ján Slávik.

BRATISLAVA. Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša, ktorého do
funkcie vymenoval vlani 15. mája vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal
atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996
atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006 pôsobil v
Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika.
Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na vlastnú žiadosť.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s. r. o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/310247523/adf0456be12c34945406?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjUxMTYyMjYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzEwMjQ3NTIzLCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.BBn2_mY1yFdngoYA2LlVAZx5NPE2zMpdmUTIcCNp70A
https://domov.sme.sk/c/22671933/lengvarsky-vymenil-sefa-kosickej-univerzitnej-nemocnice.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 40

Košická univerzitná nemocnica má nového riaditeľa, stal sa ním Ján Slávik  
  1. 6. 2021, 6:11, Zdroj: hlavnespravy.sk , Autor: Imrich Stolár, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Lekárska Fakulta

UPJŠ
Užívateľov za deň: 179.4 tis. GRP: 3,99 OTS: 0,04 AVE: 1018,69 Eur 

Bratislava 1. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UN LP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Rozhodol o tom
minister zdravotníctva Vladimír Lengvarským, ktorý odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša

Na snímke UNLP Košice

Ako ďalej informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej
zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko. „ Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika ,“ dodala
Eliášová.

Zmena vo vedení bude aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Predsedom predstavenstva bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku sa stane Eva Milá. „ Minister zdravotníctva dnes odvolal Natašu
Džunkovú a Beátu Semrádovú z predstavenstva Východoslovenského onkologického ústavu ,“ konštatovala Eliášová.

Ján Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a
restustitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a
resustitácia. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval
v Nemocnici Košice – Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a
intenzívnej medicíny.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s. r. o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností Tax Audit Advisory, k. s. a Top 1 Accounting, s. r. o.

Pošlite nám tip

Autor: Imrich Stolár
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Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša. Ako ďalej
informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej zdravotnej
služby Bratislava Dušan Michalko. „Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika,“ dodala Eliášová.

Zmena vo vedení bude aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Predsedom predstavenstva bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku sa stane Eva Milá. „Minister zdravotníctva dnes odvolal Natašu
Džunkovú a Beátu Semrádovú z predstavenstva Východoslovenského onkologického ústavu,“ konštatovala Eliášová.

Čítajte viac Lengvarského "upratovanie" v rezorte: odvolal riaditeľku UNB i šéfa NÚDCH

Ján Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a
restustitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a
resustitácia. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval
v Nemocnici Košice – Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a
intenzívnej medicíny.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.r.o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností Tax Audit Advisory, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Autor: SITA, TASR
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31. 05. 2021

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský

SITA Zdroj: SITA

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UN LP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Rozhodol o tom
minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský , ktorý odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša .

Končí aj šéf záchranárov

Ako ďalej informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová , vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej
zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko .

„Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika,“ dodala Eliášová.

Zmeny v predstavenstve

Zmena vo vedení bude aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Predsedom predstavenstva bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku sa stane Eva Milá.

„Minister zdravotníctva dnes odvolal Natašu Džunkovú a Beátu Semrádovú z predstavenstva Východoslovenského onkologického
ústavu,“ konštatovala Eliášová.

Ján Slávik

v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a restustitácia, v
roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a resustitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval v Nemocnici
Košice – Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny.

Michal Kováčik

bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.r.o. Od roku 2012 pôsobí aj ako
generálny riaditeľ spoločností Tax Audit Advisory, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Zdieľať

Autor: SITA
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Končí riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, ktorého si do tejto funkcie vybral bývalý minister zdravotníctva Marek
Krajčí. A nielen ten.

Zdroj: TASR/František Iván

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň z tejto funkcie odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša. TASR o tom informovala
hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Rekordne chladný máj končí: Vyberajte letné veci, blížia sa HORÚČAVY! + PREDPOVEĎ

Profil nového riaditeľa

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal
atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996
atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006 pôsobil v
Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Zmena na poste riaditeľa záchranárov

Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika.
Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na vlastnú žiadosť.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s. r. o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.

Nový riaditeľ onkologického ústavu

Novým generálnym riaditeľom Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) bude od 1. júna Tomáš Sieber. Do funkcie ho
vymenoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Sieber bude zároveň predsedom predstavenstva. TASR o
tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Tomáš Sieber pôsobí od októbra minulého roka ako zástupca riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V rokoch 2011 a
2012 zastával funkciu riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach či generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva
Východoslovenského onkologického ústavu.

Stalo sa na Slovensku

Autor: Global24 s.r.o.
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Nové vedenie majú aj bratislavskí záchranári.

zp ,

31. 5. 2021 20:42:57

Na archívnej snímke z apríla 2019 vpravo vtedajší riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca a podpredseda predstavenstva AGEL SK a.s. Ján
Slávik.

Foto: TASR

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽANO) zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša. V pondelok (31.
5.) večer o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliašová.

Vo funkcii zároveň na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko. Lengvarský v pondelok do
funkcie vymenoval Michala Kováčika.

Súvisiaci článok Ružomberskej vojenskej nemocnici bude dočasne šéfovať Róbert Rusnák

Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anesteziológia a
resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anesteziológia a
resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval v Nemocnici
Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny.

Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED s.r.o. Od roku 2012 pôsobí
aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Autor: zp
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(Ne)správnosť výrazu „turistikovať" vysvetľuje jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a
komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_turistikovat;sedlakova

Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??
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Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby Bratislava.

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša. Informovala
hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987.

V roku 1990 získal atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej
analgézie a v roku 1996 atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006 pôsobil v
Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika.
Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na vlastnú žiadosť.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s. r. o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.

Autor: TASR
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Grešša nahradí lekár Ján Slávik.

KOŠICE. Vladimír Grešš skončil na poste generálneho riaditeľa košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP).

Podľa našich kuloárnych informácií odcestoval v pondelok do Bratislavy, kde ho napokon súčasný minister zdravotníctva Vladimír
Lengvarský (OĽaNO) odvolal z funkcie.

Tak, ako Korzár avizoval ešte v pondelok popoludní, novým šéfom UNLP sa napokon aj stal lekár Ján Slávik.

((piano)) Súvisiaci článokKošickej nemocnici šéfuje bývalý diecézny ekonóm Čítajte

V tom čase nám povedal len to, že sa akurát nachádzal na ministerstve zdravotníctva v Bratislave.

"S pánom ministrom som teraz ešte nehovoril, preto vám túto informáciu neviem potvrdiť ani vyvrátiť," komentoval Slávik.

Večer už Korzáru potvrdil, že ho minister vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa UNLP.

Slávik skončil len v marci tohto roka ako riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica a podľa Obchodného registra SR
aj v pozícii predsedu predstavenstva.

Pred nástupom do čela súkromnej nemocnice v marci 2016 v nej bol medicínskym riaditeľom a zároveň desať rokov primárom oddelenia
anestézie a intenzívnej medicíny.

V ostatných mesiacoch tam zastával pozíciu zástupcu primára, ale už dal výpoveď.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokLengvarský vymenoval nové vedenie Východoslovenského onkologického ústavu Čítajte Grešš končí po
roku

Grešš strávil na čele univerzitnej nemocnice rok a niekoľko dní.

Do funkcie ho vymenoval vlani 15. mája vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Súvisiaci článokMinister Lengvarský v Košiciach: Nejdem robiť personálne zemetrasenie Čítajte

Na tento post prišiel vyštudovaný ekonóm z Úradu Prešovského samosprávneho kraja, kde za súčasného župana Milana Majerského
(KDH) zastával pozíciu vedúceho odboru správy majetku a investícií.

Predtým bol v rokoch 2012 – 2017 diecéznym ekonómom a správcom majetku na košickom rímskokatolíckom arcibiskupstve, pričom sa
okrem iného zaoberal aj predajom cirkevného majetku.

"Personálne otázky, ktoré sa týkajú vedenia UNLP, sú plne v kompetencii zriaďovateľa UNLP Košice, Ministerstva zdravotníctva SR,"
uviedla hovorkyňa košickej nemocnice Monika Krišková.

Informáciu o výmene na poste generálneho riaditeľa nám napokon v pondelok večer potvrdila aj hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana
Eliášová: "Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna MUDr. Ján Slávik, MBA."

"Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša," dodala.

Profil Jána Slávika

J. Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anesteziológia a
resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anesteziológia a
resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach.

Od roku 2006 pracoval v Nemocnici Košice-Šaca.

Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny.

Ján Slávik. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)
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Správy » Domáce

Novým riaditeľom UNLP Košice bude od 1. júna Ján Slávik.

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša. TASR o tom informovala hovorkyňa
rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anesteziológia a
restustitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anesteziológia a
resustitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval v Nemocnici
Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny.

Vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko. Za nového riaditeľa dnes minister
zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika.

Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED s.r.o. Od roku 2012 pôsobí
aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Zdieľať tento článok na Facebooku

Zdroj: Info.sk, TASR

Autor: Info.sk, Webtron, s.r.o.
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BRATISLAVA – Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UN LP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.

Rozhodol o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarským, ktorý odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša.

Ako ďalej informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej
zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko . „Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika,“ dodala
Eliášová.

Zmena vo vedení bude aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Predsedom predstavenstva bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku sa stane Eva Milá.

„Minister zdravotníctva dnes odvolal Natašu Džunkovú a Beátu Semrádovú z predstavenstva Východoslovenského onkologického
ústavu,“ konštatovala Eliášová.

Mohlo by vás zaujímať: Generálna riaditeľka UNB a riaditeľ NÚDCH končia vo svojich funkciách

Ján Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a
restustitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a
resustitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval v Nemocnici
Košice - Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny .

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.r.o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností Tax Audit Advisory, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Kríza , ktorú priniesol koronavírus, nás silno zasiahla. Vopred ďakujeme každému, kto zašle hoci len niekoľko centov na náš účet SK30
7500 0000 0040 2698 9329 Pomôžete tak ľudom, ktorí už roky pracujú pre vás, našich čitateľov, a to aj napriek nižšiemu platu či
predĺženému pracovnému času.

Zdroj: SITA/Netky Katarína Žáková

Foto: SITA

Autor: Netky.sk
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AKTUALIZOVANÉ – Novým generálnym riaditeľom Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Do funkcie ho vymenoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Sieber bude zároveň predsedom
predstavenstva. Zmení sa aj riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa rezortu zdravotníctva
Zuzana Eliášová.

Tomáš Sieber pôsobí od októbra minulého roka ako zástupca riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.

Sieber už nemocnici šéfoval za Uhliarika

V rokoch 2011 a 2012 zastával funkciu riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach či generálneho riaditeľa a predsedu
predstavenstva Východoslovenského onkologického ústavu. Šéfom košickej nemocnice bol Sieber za ministra zdravotníctva Ivana
Uhliarika, spolu poklepali 6. februára 2012 základný kameň vtedy nového pavilónu urgentného príjmu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura
v Košiciach.

Minister odvolal dve ženy z predstavenstva

Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku bude od rovnakého dátumu Eva Milá. V rokoch 2011 a 2012 pôsobila vo
VOÚ na pozícii riaditeľky pre ekonomiku. Minister zdravotníctva zároveň v pondelok odvolal Natašu Džunkovú a Beátu Semrádovú z
predstavenstva Východoslovenského onkologického ústavu.

Nového šéfa bude mať aj košická univerzitná nemocnica

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša.

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal
atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996
atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006 pôsobil v
Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Skončil aj riaditeľ bratislavskej záchranky

Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika.
Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na vlastnú žiadosť. Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015
výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s. r. o. Od roku 2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ
spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.

Zdroj: tasr
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Ján Slávik (Foto: nemocnica Košice-Šaca)

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UN LP) v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Rozhodol o tom
minister zdravotníctva Vladimír Lengvarským, ktorý odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša.

Ako ďalej informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej
zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko. „Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Michala Kováčika,“ dodala
Eliášová.

Zmena vo vedení bude aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Predsedom predstavenstva bude od 1. júna Tomáš Sieber.
Podpredsedníčkou predstavenstva a riaditeľkou pre ekonomiku sa stane Eva Milá. „Minister zdravotníctva dnes odvolal Natašu
Džunkovú a Beátu Semrádovú z predstavenstva Východoslovenského onkologického ústavu,“ konštatovala Eliášová.

Ján Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a
restustitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a
resustitácia. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval
v Nemocnici Košice – Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a
intenzívnej medicíny.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.r.o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností Tax Audit Advisory, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

Tags

Autor: SITA

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/310253534/c6987e6205d580386dfc?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjUxMTYyMjYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzEwMjUzNTM0LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.MalKGLT7ZS_PHYdExMUF5T3S1i3yF_JHUBL7OVbo-rw
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/435330/kosice-univerzitna-nemocnica-ma-noveho-riaditela-je-nim-jan-slavik/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 53

MZ: Novým riaditeľom UNLP v Košiciach bude od 1. júna J. Slávik  
  31. 5. 2021, 22:25, Zdroj: lekari.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Lekárska Fakulta UPJŠ

Užívateľov za deň: 3.2 tis. GRP: 0,07 OTS: 0,00 AVE: 235,80 Eur 

Denné správy

Bratislava 31. mája (TASR) - Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň z tejto funkcie odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša.
TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a
resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a
resuscitácia. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006
pôsobil v Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na
oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej
zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika. Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na
vlastnú žiadosť. Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.
r. o. Od roku 2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.
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Končí riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, ktorého si do tejto funkcie vybral bývalý minister zdravotníctva Marek
Krajčí. A nielen ten.

Zdroj: TASR/František Iván

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň z tejto funkcie odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša. TASR o tom informovala
hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Rekordne chladný máj končí: Vyberajte letné veci, blížia sa HORÚČAVY! + PREDPOVEĎ

Profil nového riaditeľa

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal
atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996
atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006 pôsobil v
Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Zmena na poste riaditeľa záchranárov

Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika.
Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na vlastnú žiadosť.

Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s. r. o. Od roku
2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.

Nový riaditeľ onkologického ústavu

Novým generálnym riaditeľom Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) bude od 1. júna Tomáš Sieber. Do funkcie ho
vymenoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Sieber bude zároveň predsedom predstavenstva. TASR o
tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Tomáš Sieber pôsobí od októbra minulého roka ako zástupca riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V rokoch 2011 a
2012 zastával funkciu riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach či generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva
Východoslovenského onkologického ústavu.

Stalo sa na Slovensku
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Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň z tejto funkcie odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša.

Zdieľať

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik. Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň z tejto funkcie odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša. TASR o tom informovala
hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal
atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996
atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a
intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006 pôsobil v Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu
riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika.
Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na vlastnú žiadosť. Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015
výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s. r. o. Od roku 2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ
spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.
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Zdieľať

Dalito.sk/Nemocnica UNLP Košice/foto: UNLP Košice

Zdieľať

Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna MUDr. Ján Slávik, MBA. Dalito.sk o tom
informovala Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR.

J. Slávik v roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anesteziológia a
restustitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anesteziológia a
resustitácia.

Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UN LP v Košiciach. Od roku 2006 pracoval v Nemocnici
Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti a zároveň ako lekár na oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zároveň odvolal doterajšieho riaditeľa nemocnice Vladimíra Grešša.

Vo funkcii na vlastnú žiadosť končí riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby Bratislava Dušan Michalko.

Za nového riaditeľa dnes minister zdravotníctva vymenoval Ing. PhDr. Michala Kováčika.

M. Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED s.r.o. Od roku 2012
pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k.s. a Top 1 Accounting, s.r.o.

(Ak vás tento článok zaujal, jeho autorovi alebo redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu )
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WhatsApp

Bratislava 31. mája (TASR) – Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň z tejto funkcie odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša.
TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990…
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Čítané 23x

Bratislava 31. mája (TASR) - Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude od 1. júna Ján Slávik.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň z tejto funkcie odvolal doterajšieho riaditeľa Vladimíra Grešša.
TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Ján Slávik ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v roku 1987. V roku 1990 získal atestáciu prvého stupňa v odbore anestéziológia a
resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu druhého stupňa v odbore anestéziológia a
resuscitácia. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach, od roku 2006
pôsobil v Nemocnici Košice-Šaca. Od roku 2016 do marca 2021 zastával funkciu riaditeľa spoločnosti a zároveň pôsobil ako lekár na
oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.Minister zdravotníctva zároveň v pondelok vymenoval nového riaditeľa Záchrannej
zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Michala Kováčika. Ten nahradí jej doterajšieho šéfa Dušana Michalka, ktorý vo funkcii končí na
vlastnú žiadosť. Michal Kováčik bol v rokoch 2011 až 2015 výkonným riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby – ZaMED, s.
r. o. Od roku 2012 pôsobí aj ako generálny riaditeľ spoločností TAX AUDIT ADVISORY, k. s., a Top 1 Accounting, s. r. o.
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Alarmujúce je, že sclerosis multiplex sa týka najmä mladých ľudí medzi 20. a 30. rokom života. Len v Európe žije s týmto
neurodegeneratívnym autoimunitným ochorením viac ako 1,2 mil. pacientov. Čím neskoršia diagnostika a liečba, tým majú pacienti
horšiu prognózu ochorenia. Prichádzajú o zamestnanie, stávajú sa odkázaní na pomoc blízkych a sú vytrhnutí z bežného života.

Odborníci pri príležitosti Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex, ktorý si pripomíname 30. mája, volajú po skorej diagnostike, včasnej
liečbe, nasadenej najneskôr do 2 rokov od nástupu sclerosis multiplex a prístupe pacientov k rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti, ktorá
je dôležitou súčasťou liečby.

Len v Európe je ročne diagnostikované ochorenie Sclerosis multiplexviac ako 35 000 pacientom. Hoci sa Európska únia snaží o jednotnú
harmonizovanú zdravotnú politiku, prístup k diagnostike, liečbe či rehabilitačnej starostlivosti, realita je v jednotlivých členských štátoch
veľmi rozdielná. Podľa zistení Barometru 2020* sa v roku 2018 liečilo liekmi iba 57 % pacientov so sklerózou multiplex. Finančné
problémy a preplácanie či nepreplácanie dostupnej a modernej liečby sú totiž hlavnou bariérou v zlepšení starostlivosti o pacientov.
Problémom je aj zdĺhavé uvádzanie nových inovatívnych terapií na jednotlivé trhy v rámci členských krajín EÚ. Veľké rozdiely sú aj v
oblasti rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti. Podľa zistení Barometru 2020* až 52 % pacientov v Európe nemá prístup k fyzickej
rehabilitácii, čo následne zhoršuje ich zdravotný stav. Pre porovnanie v Litve, na Malte či vo Švajčiarsku má prístup k rehabilitáciám až
90 % pacientov so sklerózou multiplex, zatiaľ čo v Srbsku či Bosne len približne 10 až 12 % pacientov.

„Pacienti so sclerosis multiplex, ktorým nie je včas poskytnutá efektívna liečba, súčasťou ktorej by mala byť aj rehabilitácia, sa veľmi
rýchlo stávajú neschopnými pracovať a starať sa o seba – ostávajú odkázaní na pomoc rodinných príslušníkov a predstavujú pre štát
zvýšené ekonomické náklady,“ upozorňuje prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prezidentka Slovenskej neurologickej
spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach.

Optimálny manažment pacientov so sclerosis multiplex by mal presahovať z oblasti zdravotníckej starostlivosti do oblasti vzdelávania,
zamestnanosti a sociálnej starostlivosti. „Krajiny, ktoré nepodporia zamestnanosť pacientov so sclerosis multiplex a ich opatrovateľov,
doplatia na to v konečnom dôsledku vyššími nákladmi na zdravotnú starostlivosť a sociálnu podporu,“ hovorí prof. Gdovinová. Podľa
dostupných dát z Barometru 2020* je zamestnaných na plný alebo polovičný úväzok len 48 % pacientov so sclerosis multiplex.

Prognóza zdravotného stavu, kvalita a dĺžka života pritom závisí od toho, ako rýchlo je chorému stanovená diagnóza a nasadená liečba.

„Stanovenie diagnózy nie je vôbec ľahké, nakoľko prvé príznaky sclerosis multiplex môžu byť rôznorodé a preto tomuto ochoreniu
hovoríme aj choroba „tisícich tvárí “, vysvetľuje Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex. Presné príčiny
ochorenia nie sú známe. Zdá sa však, že k nim patria genetické faktory, vírusy, vplyv vonkajšieho prostredia či vzdialenosť od rovníka.
„Platí, že čím bližšie k rovníku žijeme, tým menej chorých na 100 000 obyvateľov zaznamenávame. Súvisí to najmä s vitamínom D a
podielom slnečného žiarenia,“ dodáva Jarmila Fajnorová.

Najčastejším problémom včasnej diagnostiky býva podceňovanie alebo zlé vyhodnotenie symptómov ako je napríklad pretrvávajúce
tŕpnutie končatín, závratové stavy či inak nevysvetliteľná únava. Neraz až výraznejšie symptómy akými sú poruchy zraku, výslovnosti,
slabosť končatín alebo problémy s chôdzou, donútia pacienta k návšteve lekára. Prístup lekárov, modernejšie diagnostické a liečebné
metódy a existencia špecializovaných SM centier dnes výrazne zlepšujú zdravotnú starostlivosť o pacientov so sclerosis multiplex. Preto
by ľudia nemali podceňovať možné príznaky ochorenia a v prípade pochybností o svojom zdravotnom stave by mali rozhodne navštíviť
lekára čím skôr,“ hovorí MUDr. Marianna Vitková PhD. , predsedníčka Sekcie sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti a
neurologička Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach.

Určeniu diagnózy výrazne pomáha magnetická rezonancia, vyšetrenie mozgovomiechového moku a evokovaných potenciálov,
predovšetkým zrakových. Práve skorá diagnostika a včasné nasadenie efektívnej liečby je základným kameňom úspechu kvalitného
života pacientov s diagnostikovanou sklerózou. „ Najlepšie výsledky dosahujú pacienti, ktorým bola podaná efektívna liečba do 2 rokov
od diagnostiky ochorenia, upozorňuje MUDr. Vitková, PhD.

Skleróza je, žiaľ, ochorením mladých ľudí a ich život závisí od toho, ako rýchlo sa za začnú liečiť. Preto je dôležité, aby nepodceňovali
prvé symptómy ochorenia, včas vyhľadali odbornú pomoc a začali sa včas liečiť.

Zdroj: www.msbarometer.eu a Grape PR

úvodná foto: pixabay.com

Autor: WomanMan redakcia

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/310020315/bdd6c0008d253d5be498?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjUxMTYyMjYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzEwMDIwMzE1LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.e0Lzh89grSnjE1qhv8voB0vMrr3v0fUCFN5A0l9xFQQ
https://womanman.sk/sclerosis-multiplex-je-chorobou-mladych-ludi/

	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
	Slovensko chce byť veľmocou   
	Košická univerzitná nemocnica má nového riaditeľa, stal sa ním Ján Slávik   
	Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude...   
	Lengvarský vymenil Krajčiho človeka na čele košickej nemocnice   
	Grešša strieda Slávik. Lengvarský vymenil šéfa UNLP Košice   
	Odkladanie finančných rozhodnutí na neskôr sa neoplatí. Prokrastinácia stojí rodiny stovky eur   
	Minister zdravotníctva vymenoval nového riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach   
	Ďalšie personálne zmeny v rezorte zdravotníctva: Minister Lengvarský odvolal riaditeľa UNLP v Košiciach   
	Košická Univerzitná nemocnica L. Pasteura má nového riaditeľa   
	Jazykové okienko: turistikovať   
	Končí ďalší riaditeľ nemocnice. Lengvarský robí zmeny aj v Košiciach   
	Krajčího nominant skončil na čele košickej univerzitnej nemocnice   
	Traumatizacia v detstve a zdravie v dospelosti   
	Lengvarský odvolal riaditeľa UNLP Košice, vymenoval aj nového riaditeľa ZZS   
	Budovu botanickej záhrady zatepľujú   
	Vyjadrenie: Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti   
	Lengvarský pokračuje v čistkách, odvolal riaditeľa univerzitnej nemocnice v Košiciach   
	Noví Lengvarského generáli: Šéfa zmení východoslovenský onkoústav aj košická nemocnica   
	Košice: Univerzitná nemocnica má nového riaditeľa, je ním Ján Slávik   
	MZ: Novým riaditeľom UNLP v Košiciach bude od 1. júna J. Slávik   
	Ďalšie personálne zmeny v rezorte zdravotníctva: Minister Lengvarský odvolal riaditeľa UNLP v Košiciach   
	Priebeh sklerózy je tým miernejší, čím skôr sa ochorenie diagnostikuje   
	V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach pribudli netradičné stromy   
	Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach aj Záchranná zdravotná služba Bratislava budú mať nových riaditeľov   
	Novým riaditeľom košickej univerzitnej nemocnice bude J. Slávik   
	MZ: Novým riaditeľom UNLP v Košiciach bude od 1. júna J. Slávik   
	Sclerosis multiplex je chorobou mladých ľudí   

	Fakulty a ústavy UPJŠ
	Košická univerzitná nemocnica má nového riaditeľa, stal sa ním Ján Slávik   
	Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bude...   
	Lengvarský vymenil Krajčiho človeka na čele košickej nemocnice   
	Košická univerzitná nemocnica má nového riaditeľa, stal sa ním Ján Slávik   
	Grešša strieda Slávik. Lengvarský vymenil šéfa UNLP Košice   
	Minister zdravotníctva vymenoval nového riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach   
	Ďalšie personálne zmeny v rezorte zdravotníctva: Minister Lengvarský odvolal riaditeľa UNLP v Košiciach   
	Košická Univerzitná nemocnica L. Pasteura má nového riaditeľa   
	Jazykové okienko: turistikovať   
	Končí ďalší riaditeľ nemocnice. Lengvarský robí zmeny aj v Košiciach   
	Krajčího nominant skončil na čele košickej univerzitnej nemocnice   
	Lengvarský odvolal riaditeľa UNLP Košice, vymenoval aj nového riaditeľa ZZS   
	Lengvarský pokračuje v čistkách, odvolal riaditeľa univerzitnej nemocnice v Košiciach   
	Noví Lengvarského generáli: Šéfa zmení východoslovenský onkoústav aj košická nemocnica   
	Košice: Univerzitná nemocnica má nového riaditeľa, je ním Ján Slávik   
	MZ: Novým riaditeľom UNLP v Košiciach bude od 1. júna J. Slávik   
	Ďalšie personálne zmeny v rezorte zdravotníctva: Minister Lengvarský odvolal riaditeľa UNLP v Košiciach   
	LENGVARSKÝ ODVOLAL RIADITEĽA UNIVERZITNEJ NEMOCNICE V KOŠICIACH   
	Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach aj Záchranná zdravotná služba Bratislava budú mať nových riaditeľov   
	Novým riaditeľom košickej univerzitnej nemocnice bude J. Slávik   
	MZ: Novým riaditeľom UNLP v Košiciach bude od 1. júna J. Slávik   
	Sclerosis multiplex je chorobou mladých ľudí   


