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Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet (5. - 11. november)

v kinách aj online

Téma: Buďme v kontakte!

Kino Lumiére, Artkino za zrkadlom, kino Klap Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Nová Cvernovka, A4 - nultý priestor, Filozofická fakulta
UK

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava, Úrad BSK, rokovacia sála, Sabinovská 16

09.00 48. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

09.30 Znovuodhalenie pamätnej tabule politickým väzňom komunistického režimu

Bratislava, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Justičný palác, zadná časť, Chorvátska 5

10.00 Brífing k projektu Nenechajme to plávať – vyzbieraný odpad zo slovenských vodných tokov

Kampaň spoločnosti Lidl SR a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Bratislava, park Andreja Hlinku, pri Vejárovej fontáne

10.00 Virtuálny deň otvorených dverí UPJŠ 2021

Vysielaný bude zo štúdia v priestoroch digitálnej agentúry Promiseo na Jesenského 25 v Košiciach.

Livestream bude dostupný na FB.

10.00 Otvorenie nových priestorov Turisticko-informačného centra mesta Martin

Primátor mesta Martin Ján Danko symbolicky prestrihne pásku.

Martin, DO Millenium, pred budovou, Divadelné námestie

17.10 Cestovateľský festival OZ Cestou necestou (5. - 7. novembra)

Viac ako 50 cestovateľských prezentácií a diskusií.

Bratislava, Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28
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Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet (5. - 11. november)

v kinách aj online

Téma: Buďme v kontakte!

Kino Lumiére, Artkino za zrkadlom, kino Klap Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Nová Cvernovka, A4 - nultý priestor, Filozofická fakulta
UK

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava, Úrad BSK, rokovacia sála, Sabinovská 16

Text

09.00 48. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk

09.30 Znovuodhalenie pamätnej tabule politickým väzňom komunistického režimu

Bratislava, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Justičný palác, zadná časť, Chorvátska 5

10.00 Brífing o projekte Nenechajme to plávať – vyzbieraný odpad zo slovenských vodných tokov

Kampaň spoločnosti Lidl SR a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Bratislava, Park Andreja Hlinku, pri Vejárovej fontáne

Text

10.00 Virtuálny deň otvorených dverí UPJŠ 2021

Vysielaný bude zo štúdia v priestoroch digitálnej agentúry Promiseo na Jesenského 25 v Košiciach.

Livestream bude dostupný na FB.

10.00 Otvorenie nových priestorov Turisticko-informačného centra mesta Martin

Primátor mesta Martin Ján Danko symbolicky prestrihne pásku.

Martin, DO Millenium, pred budovou, Divadelné námestie
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10.00 Otvorenie nového oddelenia multiodborovej intenzívnej starostlivosti (ARO) v Dunajskej Strede

Nové ARO oddelenie Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda. Na TK sa zúčastnia: primár nového oddelenia Balázs Laczkó, vedenie
dunajskostredskej nemocnice, vedenie siete Svet zdravia, zástupcovia mesta a Trnavského samosprávneho kraja.

Dunajská Streda, Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, v zadnej časti nemocnice na prízemí v bloku H, Veľkoblahovská 23

10.00 TK Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory - rukojemníci zdražovania

Téma: O koľko percent plánujú potravinári zvýšiť odbytové ceny svojich výrobkov? Udržanie súčasných cien za súčasnej situácie je
nemysliteľné a dlhšie neudržateľné.

Bratislava, Námestie Martina Benku (oproti Justičnému palácu)

Text, Video, Zvuk

10.00 TK štátnej tajomníčky pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR Svetlany Síthovej. Téma: Tri nové podporné profesie k lepšej inklúzii v školstve.

Bratislava, MŠVVaŠ SR, tlačová miestnosť, prízemie, Stromová 1

10.20 TK Ľudovej strany Naše Slovensko

Téma: Šokujúce zistenie o nezákonnom postupe Okresného úradu Bratislava.

Bratislava, Národná rada SR, Námestie A. Dubčeka 1

10.30 TK Konzília odborníkov o aktuálnych témach v súvislosti s Covid-19

Na TK vystúpi Elena Prokopová, členka Konzília odborníkov, hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu, Alena Koščálová, členka
Konzília odborníkov, primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny UNB – Kramáre a Matej Mišík, riaditeľ Inštitútu zdravotných
analýz MZ SR. Bratislava, Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2

Text, Zvuk

12.00 TK po skončení delegácie Európskeho parlamentu

Téma: Zhodnotenie trojdňovej návštevy na východe Slovenska.

Informovať budú: predsedníčka Výboru pre sociálne veci a zamestnanosť Európskeho parlamentu (EMPL), Lucia Ďuriš Nicholsonová,
poslanci Európskeho parlamentu a zástupca Európskej komisie.

Košice, hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1

Text, Zvuk

13.30 TK ministra vnútra SR Romana Mikulca a ministra životného prostredia SR Jána Budaja

Téma: Začíname s likvidáciou environmentálnej záťaže v Chemko Strážske

Strážske, Chemko, a. s. Slovakia, Priemyselná 720, GPS: 48.873303, 21.819652

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

14.00 TK ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka - aktuálne otázky

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

Text, Video, Zvuk, Foto

17.10 Cestovateľský festival OZ Cestou necestou (5. - 7. novembra)

Viac ako 50 cestovateľských prezentácií a diskusií.

Bratislava, Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28
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Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Vytlačených: 86 475 ks GRP: 1,92 OTS: 0,02 AVE: 12964 Eur 

Rubrika: extra

Kto z nich uvažoval nad štúdiom práva?

Túžili redaktori programu OBČAN ZA DVERAMI po práci v mediálnej sfére? Kde v rámci nej začínali a ako dlho sa ich meno už spája s
RTVS? Zaujímalo nás aj to, čomu sa zvyknú venovať počas voľna.

PETRA KLIMEŠOVÁ (36)

„Moja mama tvrdí, že som chcela byť redaktorkou už od škôlky. A ja si vlastne tiež na inú prácu, po ktorej by som túžila, veľmi
nepamätám. Iba na strednej škole som nejaký čas uvažovala nad politickou kariérou.“ Prvú reportáž v rámci programu Občan za dverami
priniesla divákom pred dvomi rokmi, pričom svoju mediálnu kariéru odštartovala v istom denníku, kam sa dostala pomerne bizarným
spôsobom. „V čase, keď ho zakladali, som pracovala na policajnom prezídiu a v jedno popoludnie mi kolega priniesol časopis, v ktorom
bol inzerát, že hľadajú novinárov do novovznikajúceho projektu. Povedal mi, že nepôjdem domov, kým tam nepošlem životopis (úsmev).
Vedel totiž o mojom pracovnom sne.“ Čo sa týka Petrinho súkromia, má 5-ročného synčeka Maxima a jej partner pracuje ako záchranár.

Vo voľnom čase rada číta knihy a počas sezóny chodí i na hríby.

ANDREA LUČANSKÁ (47)

Už 4 roky. Presne tak dlho pôsobí Andrea Lučanská ako redaktorka relácie Občan za dverami. Hoci vždy veľmi rada písala, pôvodne
namiesto žurnalistiky chcela vyštudovať právo. „Keď som sa však po pomerne ťažkých prijímacích pohovoroch dostala na Katedru
žurnalistiky, v tom čase u nás jedinú, kocky boli hodené.“ Jej profesijné začiatky sa spájajú s dnes už neexistujúcou televíziou VTV, kde
začínala ako rosnička. „Práve vtedy sa zrodila moja láska ku kamere (úsmev).“ Andrea dokonca vďaka práci spoznala aj svojho priateľa.
Prezradila nám tiež, že miluje knihy a umenie, pričom len sotva si vie predstaviť deň bez kávy.

TOMÁŠ GERŠI (30)

Mesačne do redakcie Občana za dverami príde asi stovka námetov na reportáže, pričom Tomáša ako novinára doslova priťahovalo riešiť
problémy bezradných občanov. Budúci rok v júli to budú už tri roky, odkedy je členom redakcie. „S RTVS som začal spolupracovať už
počas štúdia žurnalistiky ako prvák. V rámci strednej školy som zase cez projekt Školský servis pracoval pre TASR. Novinárom som sa
túžil stať už od základnej školy.“ Je vďačný, že ho osud zavial práve do verejnoprávnej televízie. V súčasnosti sa okrem novinárčiny
venuje i strihaniu videí. Keď nemá žiadne povinnosti, rád sa stretne s rodinou či priateľmi. Počas voľna chodieva aj na plaváreň, prípadne
si ide zabehať alebo zahrať golf.

PETER NAVRÁTIL (54)

Vyštudoval FF UPJŠ v Prešove. To, že niekedy bude pracovať ako redaktor, mu vraj v živote nenapadlo. Môže za to obyčajná náhoda,
za ktorú je s odstupom času nesmierne vďačný. Peter je tvárou RTVS už 26 rokov. Práve v jej košickom štúdiu odštartoval svoju
mediálnu kariéru ako redaktor spravodajstva a postupne si prešiel viacerými pozíciami. „Pre reláciu Občan za dverami som dosiaľ
pripravil už viac ako 160 reportáží. Jej súčasťou som od úplného začiatku. Dokonca si presne pamätám na svoju prvú reportáž s názvom
Kravy v Toporci.“ Vo voľnom čase sa s nadšením venuje turistike, akejkoľvek fyzickej práci na chalupe či bicyklovaniu. „Na bicykel si však
v porovnaní s minulosťou sadám čoraz menej. Začal som sa totiž na cestách báť…“

MONIKA MANNOVÁ (56)

Spočiatku bola jednou z redaktoriek Občana, no od roku 2020 zastáva v rámci tejto relácie post dramaturgičky. Hoci o práci v médiách
básnila už ako dieťa, na štúdium žurnalistiky išla až po 3 rokoch hľadania sa v umení či dokonca v biológii. „Tá ma pritom dodnes
zaujíma. Niekoľko rokov som vyrábala i vlastnú reláciu o zdraví a lekárskej vede.“ V minulosti počas voľna chodievala na túry, kreslila,
čítala knihy alebo tancovala. Teraz najradšej trávi každú voľnú chvíľu s rodinou. Je mamou dvoch dospelých detí a radosť jej robí i vnúčik
Samko. Mimochodom, aj v Monikinom prípade prišla prvá vážnejšia pracovná skúsenosť ešte počas štúdia žurnalistiky. „Bolo to v
mládežníckej redakcii Slovenského rozhlasu. Vtedy som sa zamilovala do práce so zvukom a neskôr ešte viac do práce s obrazom.“

MIROSLAV LUPTÁK (59)

Pri štarte Občana bol spomedzi súčasných redaktorov i Miroslav Lupták. Dva roky po vzniku relácie sa však z mediálnej sféry úplne 
stiahol a až v roku 2018 sa začal opätovne podieľať na jej výrobe. „Pokrývam najmä témy zo stredného Slovenska. Aj keď som 
vyštudovaný elektrotechnik, práca v médiách ma vždy priťahovala.“ Dodáva, že pred štúdiom na vysokej škole ho zaujímala aj veterina. 
Začínal v denníku Ľudové noviny, odkiaľ po roku odišiel do vtedajšej Slovenskej televízie, súčasnej RTVS, kde pôsobí dodnes. Čo sa
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týka Miroslavových záľub, zbožňuje tenis, rád cestuje a dopustiť nedá ani na prechádzky v prírode. „V posledných rokoch svoj voľný čas
prispôsobujem najmä trom malým vnučkám, no s radosťou (úsmev).“

MICHAL CABÁK (39)

„Počas voľna sledujem rôzne filmy či dokumenty, no takisto rád čítam knihy. Niet však nad spoločné prechádzky alebo výlety s dcérami a
manželkou.“ Presne takto sa snaží využívať mimopracovný čas redaktor Michal Cabák, ktorý sa stal súčasťou tímu Občan za dverami v
septembri 2015. O práci v médiách začal uvažovať približne v polovici štúdia na gymnáziu. Podľa toho si vyberal aj vysokú školu, pričom
zvíťazila Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. „Lákala ma predovšetkým rozhlasová práca. V podstate sa moje
profesionálne začiatky spájajú práve so Slovenským rozhlasom, kde som začínal ako redaktor publicistiky.“

Podľa slov jej mamy vraj po redaktorskom poste túžila už od škôlky

TV tip

OBČAN ZA DVERAMI

nedeľa

13.10 JEDNOTKA

Publicistická relácia

Príbehy tých, ktorí sa dožadujú spravodlivosti

ANDREA odštartovala svoju televíznu kariéru ako rosnička Je vďačný za to, že ho osud zavial práve do verejnoprávnej televízie PETER
predstavuje služobne najstaršieho redaktora relácie Občan za dverami Kedysi sama pripravovala reportáže pre tento program, dnes je
jeho dramaturgičkou Tvrdí, že ho práca v médiách vždy lákala, aj keď teda ide o vyštudovaného elektrotechnika Problémy bezradných
občanov rieši už 6 rokov

Autor: Autor: Patrik Havran Foto: RTVS
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Na Slovensku práve robia veľkú štúdiu o protilátkach proti covidu. Pomôže s odhadom, čo nás ešte čaká  
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Štúdia vzniká na celom území štátu a ukáže, koľko ľudí v populácii sa ešte môže nakaziť a koľko je chránených protilátkami.

Pani Jana nie je zaočkovaná. V stredu poobede si prišla dať zmerať protilátky do budovy bývalej konskej železnice v Bratislave. Nevie o
tom, že by covid prekonala. „Aspoň mi to neukázali žiadne testy, ale to závisí aj od toho, kto to robí, ako ich robí a čím to robí,“ hovorí
potom, ako vyplnila formulár a z prsta jej zobrali štyri kvapky krvi. Kvapká sa na pijavý papier, čo je metóda takzvanej suchej krvi.

Jana patrí medzi prvých ľudí na Slovensku zapojených do štúdie, ktorá zistí, akú mieru protilátok majú nezaočkovaní. Zber údajov začal v
stredu v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto. Ide o iniciatívu ministerstva zdravotníctva.

„Vieme, koľko máme zaočkovaných a že je u nich imunitná odpoveď spoľahlivá. U nezaočkovaných chceme zistiť, či majú ľudia protilátky
a či sú na určité obdobie chránení. Robíme to, aby sme vedeli v jednotlivých okresoch predpovedať, aký tam môže byť vývoj epidémie,“
vysvetľuje epidemiologička Alexandra Bražinová z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Zber na západnom a
strednom Slovensku vedie práve ona.

Na východnom Slovensku vzorky zbiera Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod
vedením epidemiologičky Moniky Halánovej.

Zber vzoriek chcú mať hotový [lock]do konca novembra. Diagnostiku budú robiť priebežne, celkové výsledky by mali byť v polovici
decembra. „Budeme vedieť povedať, aký je stav imúnnosti, teda odolnosti a naopak vnímavosti populácie v čase, keď tento prieskum
robíme,“ vysvetľuje Bražinová.

Pojem „vnímavosť“ znamená, koľko ľudí sa ešte môže covidom nakaziť. Do úvahy budú musieť vziať aj aktuálnu situáciu, a to, koľko ľudí
sa od uskutočnenia štúdie nakazilo.

Foto N – Tomáš Benedikovič

Zistia, či majú protilátky

Pani Jana hneď po odovzdaní vzorky nevie, ako je na tom s protilátkami. Výsledok sa dozvie asi už v piatok, najneskôr do niekoľkých
dní. Vzorky diagnostikuje Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied. Tam vzorky z celého Slovenska analyzujú pomocou
techniky ELISA. Vzorky krvi uvoľnia zo suchej kvapky a následne robia analýzu.

Odborným jazykom je potom výsledok nasledovný: „Dokážeme stanoviť, či daný človek má alebo nemá IgG protilátky voči S proteínu
SARS-CoV-2, teda či bol alebo nebol infikovaný vírusom,“ hovorí Juraj Kopáček z Biomedicínskeho centra SAV. Protilátok proti covidu je
viac druhov, IgG sú dlhodobé, ktoré ukazujú, že človek ochorenie prekonal a má po ňom určitú imunitu. Vo výsledku podľa Bražinovej
účastníkom povedia aj to, či je ich hodnota protilátok vysoká alebo nízka. Ale neexistuje jedna úroveň, ktorá by rozhodovala, či je
protilátok dostatok, aby bol človek chránený.

Pani Jana hovorí, že očkovanie zváži v prípade, keď protilátky nebude mať, ale aj keď jej test ukáže, že ich má. Vysvetľuje, že už v lete
bola ochotná dať sa zaočkovať, no v Bratislave v tom čase nebola dostupná vakcína, ktorú by si pichnúť dala. Vtedy sa vo
veľkokapacitnom centre v Bratislave očkovalo AstraZenecou. Akú vakcínu chcela, neprezradila. Na očkovanie by tak musela vycestovať
z Bratislavy. Pýtala sa aj na infolinke, prečo sa nemôže dať zaočkovať tým, čo chce, no neumožnili jej to. Keď sa už očkovanie uvoľnilo aj
v hlavnom meste, ochorela a očkovať sa nemohla.

Sú na nás milí

Prvý deň zberu vzoriek prebieha pokojne. V historickej budove konskej železnice je takmer desiatka medikov a doktorandov z neďalekej
Lekárskej fakulty a päť pracovníkov Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UK. Zber trvá od 14.00 do 18.00 hodiny. Hodinu po začiatku
stojí pred budovou desať ľudí a čakajú, kým prídu na rad.

Foto N – Tomáš Benedikovič

Postup je jednoduchý. Záujemcu najprv skontrolujú, či je registrovaný, potom sa preukáže občianskym preukazom, aby získali jeho vek a
pohlavie. Štúdia je anonymná, každý dostane svoj číselný kód, pod ktorým bude jeho vzorka vedená. Potom už prejdete k medikom v
bielych plášťoch. Na jednom stanovišti je Lucia a Barbora. Prichádza staršia pani, vydezinfikujú jej prst, najčastejšie je to prstenník, lebo
sa menej často používa. Pichnú do neho.

„Ide niečo?“ pýta sa pani. Lucia jej stláča prst, krv nechce kvapkať. „Niekedy ich trochu potrápime,“ hovorí medička. Výsledok na pijavom
papieri založia do zakladača pod anonymným kódom.
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„Príde mi to do e-mailu? A budem z toho vedieť, či je to dobré?“ uisťuje sa pani, ktorej vzali krv.

„Mali by ste vedieť, či je to vysoké alebo nie. Alebo potom odpíšte na e-mail, ak by ste potrebovali vysvetlenie,“ odpovedá jej Barbora.

„Neviem, že by som to prekonala, ale na začiatku covidu som bola v severnom Taliansku. Tu to ešte ani nebolo. A keď som sa vrátila,
bola som chorá. Neviem, či to bol covid,“ hovorí účastníčka štúdie.

„To je pred rokom až rokom a pol, to už by ste protilátky ani nemuseli mať,“ vysvetľuje jej Barbora.

Ľudia sú na mladých medikov milí, konflikt nemali. „Je to dobrovoľné, predpokladám, že prídu tí, čo chcú vedieť, či majú protilátky, a
nemajú dôvod na nás útočiť,“ hovorí medička Barbora.

Agresivity sa však trochu podľa Bražinovej obávajú. „Chodím sa aj pozerať, či ľudia nefrflú, že musia čakať, ale zatiaľ nie sú negatívne
reakcie. Ľudia za ten rok a pol absolvovali viac masových akcií, tak sú už zvyknutí,“ hovorí. Jedným z miest, kam pôjdu, je aj Čadca, kde
už lekári či očkovacie tímy zažili viac útokov. „Som zvedavá, ako to tam prebehne,“ hovorí.

Na celom Slovensku sa do štúdie zapojí 5-tisíc ľudí. Na západnom a strednom Slovensku ich má byť 2700. Vzorky odoberú v Bratislave,
Komárne, Považskej Bystrici, Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Lokality vybrali analytici z Inštitútu zdravotnej politiky s matematikom z Veda pomáha Richardom Kollárom. Ten bude spolupracovať aj na
matematickej analýze dát.

„Pre nás je skvelou správou, že testy, ktoré sa budú používať, sme už podrobne analyzovali v doterajšej spoločnej štúdii s
Biomedicínskym centrom SAV, ktorá sa venovala dlhodobému testovaniu ich zamestnancov,“ hovorí Kollár. Majú tak už pripravené
matematické nástroje, ktoré umožnia odstrániť limitácie testov. Následne použijú štandardné nástroje matematickej štatistiky.

Získané a založené vzorky krvi. Foto N – Tomáš Benedikovič

Registrácia odfiltrovala negatívne poznámky

V mestskej časti Nové Mesto odoberú 200 vzoriek. S prihlasovaním pomáha miestny úrad, ktorý zverejnil oznam o štúdii aj registračný
formulár, kde sa ľudia mohli hlásiť podľa veku. Majú presne určené, koľko ľudí má byť v jednotlivých vekových skupinách. Tie rozdelili od
12 do 17, od 18 do 39, od 40 do 59 a nad 60 rokov. Najväčší záujem je v kategórii 40 až 59 rokov, najmenej sa nahlásilo ľudí nad 60
rokov a v skupine od 18 do 39 rokov.

Vďaka registrácii sa nestane, že by museli niekoho poslať preč, lebo v danej vekovej skupine už naplnili kapacitu. „Záujem je dobrý,
uvidíme, ako to bude v ďalších dňoch,“ hovorí Bražinová. Registrácia podľa nej pravdepodobne odfiltrovala aj časť nepríjemných
poznámok. Oznam mestská časť zverejnila minulý týždeň v piatok a za štyri dni sa prihlásilo viac ako 180 ľudí.

„Zverejnili to aj na Facebooku a tam bolo veľa reakcií, ako konečne niekoho zaujímajú aj nezaočkovaní,“ hovorí epidemiologička. Veľa
ľudí podľa nej ocenilo, že si zadarmo môžu prísť zmerať protilátky.

Celkovo v stredu prišlo 149 ľudí. Každá lokalita je rozdelená na menšie celky. V Bratislave odoberú vzorky v piatich častiach – v Novom
Meste, Devínskej Novej Vsi, Ružinove, Petržalke a v Lamači. V okrese Komárno, kam následne pôjdu, majú tri časti – toto okresné
mesto a Kollárovo s Hurbanovom.

Rozdelenie na vekové kategórie zaručuje rôznorodú spoločnosť pri odbere. Chodia aj mladší tínedžeri v sprievode rodičov, mladé rodiny
s deťmi v kočíku či seniori. Spoločne prišli aj dve mladé ženy, obe Zuzany. Sú zvedavé, či majú protilátky. Oznam o štúdii našli na
Facebooku mestskej časti. Covid neprekonali, ale s pozitívnymi sa stretli v práci.

„Myslím si, že protilátky mám, možno to súvisí aj s tým, že sa zdravo stravujeme,“ hovorí Zuzana. Aj keby protilátky nemala, zaočkovať
sa nepôjde. Vysvetľuje to tým, že má potravinové intolerancie.

Štúdiu mali robiť pred treťou vlnou

Výsledky štúdie, ktorá bude stáť okolo 200-tisíc eur, ukážu, koľko ľudí má protilátky. Keďže zaočkovanosť je známa, dá sa podľa toho v
jednotlivých regiónoch určiť, ako tam bude prebiehať epidémia. Zistíme tak, koľko ľudí je nechránených pred nákazou v rizikovom veku, a
teda ako sú ohrozené nemocnice v danom regióne. Konkrétne sa tak bude dať predpokladať vývoj situácie v najbližších týždňoch a
mesiacoch po Novom roku, identifikujú sa možné nové ohniská nákazy.

Mnohí ľudia ochorenie prekonali a myslia si, že sú chránení. Nemusí to tak byť. „Krajiny ako Dánsko a Holandsko majú prudký nárast
prípadov, lebo u ľudí, ktorí mali covid pred pol rokom a dávnejšie, klesá protilátková odpoveď a majú možnosť sa opäť infikovať. Musíme
zistiť, koľko ľudí si myslí, že je chránených, lebo mali covid, protilátky však už nemajú,“ hovorí Bražinová.

https://monitora.sk/
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Výsledky sa dajú využiť aj pri úprave opatrení. „Keď vieme momentálny stav a vieme odhadnúť, koľko ľudí sa môže pravdepodobne
nakaziť, vieme povedať, či uvoľňovať alebo radšej počkať,“ hovorí epidemiologička.

Foto N – Tomáš Benedikovič

Ideálne by podľa nej bolo, aby sa takéto štúdie robili priebežne alebo aspoň pred treťou vlnou. Konkrétne v auguste či začiatkom
septembra, keď vlna začala rásť. „Vedeli by sme, čo nás čaká, vedeli by sa lepšie zariadiť nemocnice, starostovia aj ambulancie,“ hovorí.

Pôvodný zámer bol stihnúť štúdiu ešte pred nástupom tretej vlny, hovorí virológ Juraj Kopáček. „Bohužiaľ, niektoré administratívne kroky
nebolo možné ovplyvniť ani urýchliť. Veríme však, že údaje budú aj napriek tomu užitočné a zaujímavé, pretože poskytnú reálny obraz o
stave imunity na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase.“

V krajinách Európskej únie podľa neho bežia desiatky až stovky štúdií tohto typu už dlhší čas nezávisle od pandemickej situácie.
Nemecko má niekoľko desiatok podobných štúdií, niektoré sú regionálne, iné celoštátne, dodáva Bražinová.

Ak by sa urobila štúdia skôr, mohli sme podľa matematika Richarda Kollára lepšie vedieť predpokladať, kde zasiahne vlna skôr a v akej
miere. „Avšak dnešné ciele štúdie považujem za rovnako dôležité,“ hovorí. Mali by sme sa z nej dozvedieť, ako táto vlna prebieha a ako
bude ešte prebiehať.

„V skutočnosti môžu byť preto jej výsledky napokon zaujímavejšie, ako keby sme ju robili už v auguste, pretože dnes si vieme na základe
doterajšieho priebehu vlny klásť lepšie otázky ako pred razantným príchodom tejto vlny,“ tvrdí. Testovanie pomerne tesne pred vrcholom
vlny a približne deväť mesiacov po vrchole predchádzajúcej vlny a hlavnej vlny očkovania najohrozenejších skupín umožní odpovedať na
iné, dnes kľúčové otázky.

„Dozvieme sa napríklad, aká veľká je približne skupina ľudí, ktorej teraz kriticky slabne imunitná odpoveď vyvolaná imunizáciou v minulej
vlne,“ hovorí. To pomôže lepšie odhadovať ďalší vývoj tejto vlny a nastaviť odporúčania pre epidemické opatrenia. „Budeme takisto môcť
porovnať situáciu u nás s inými krajinami, a tak lepšie odhadnúť fázu pandémie, v ktorej sa aktuálne nachádzame.“

Ak bude záujem, môžu štúdiu zopakovať podľa nej na jar. „Najlepšie by bolo, keby sme to už nepotrebovali, nevieme však povedať, aký
bude budúci rok,“ hovorí Alexandra Bražinová. Dúfa, že v priebehu budúceho roku sa už budeme vracať do normálu.

Foto N &#8211; Tomáš Benedikovič

Autor: Veronika Folentová
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V univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice znovu zaparkujete  
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Od štvrtka (04. 11.) sa v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach (UNLP) na Triede SNP znovu sprístupní parkovanie pre
zamestnancov, pacientov, klientov, ale aj verejnosť.

Rekonštrukcia ciest a parkovísk UNLP s celkovým rozsahom 2600 m2 je čiastočne zrealizovaná. V priebehu najbližších pár dní by sa
mala realizovať druhá etapa rekonštrukcie na zadnej časti parkoviska, smerom k Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach (UPJŠ).

Zdroj: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice/FB

„Ďakujeme, že ste trpezlivo vydržali obmedzenia. Parkovanie ešte nie je sprístupnené celé, ale robíme všetko preto, aby bolo bezpečné a
pohodlné,“ vyjadrila sa na svojej sociálnej sieti UNLP.

Zdroj: (Mgr. Monika Krišková, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice/FB)

Autor: Sofia Budkaiová
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Profesorka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Mária Podhájecká zomrela v pondelok (1. 11.) vo veku nedožitých 70 rokov. Opustila
nás zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku.

Mária Podhájecká, profesorka a nestorka predškolskej pedagogiky. Foto - unipo.sk/pexel.com

Vo veku nedožitých 70 rokov zomrela v pondelok (1. 11.) profesorka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Mária Podhájecká. TASR o
tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

Mária Podhájecká, profesorka a nestorka predškolskej pedagogiky zomrela

"Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný
život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že nielen akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila
zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a
najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku," uviedla Polačková.

Ako ďalej povedala, profesorka sa počas svojej bohatej učiteľskej kariéry venovala mnohým generáciám detí, ale aj študentov. Či už ako
učiteľka materskej školy alebo ako vysokoškolská pedagogička a zároveň garantka študijného programu predškolskej pedagogiky,
respektíve garantka študijných predmetov predškolskej pedagogiky v treťom stupni štúdia (PhD.).

"Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách
slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou jej profesionálnej práce bola dlhoročná a intenzívna
spolupráca so zahraničnými univerzitami," doplnila Polačková.

Mária Podhájecká ukončila v roku 1979 vysokoškolské štúdium v odbore predškolská pedagogika na Filozofickej fakulte v Prešove,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tretí stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Docentkou sa stala v roku 2003 a profesorkou v roku 2014.

Autor: TASR
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Predseda vlády SR Eduard Heger v uplynulých dňoch absolvoval pracovnú cestu na východné Slovensko. V rámci svojho programu
navštívil v stredu 3. novembra 2021 aj výskumné centrum Promatech v Košiciach. Privítal ho vedúci centra a aktuálny laureát ocenenia
Eset Science Award profesor Ján Dusza. Spoločne s riaditeľmi zúčastnených košických ústavov a zástupcami univerzít diskutoval o
aktuálnych problémoch vedy a výskumu na Slovenku a prezrel si viaceré laboratóriá.

Na stretnutí s predsedom vlády SR sa zúčastnil riaditeľ Ústavu materiálového výskumu SAV docent Pavol Hvizdoš, riaditeľka Ústavu
experimentálnej fyziky SAV docentka Zuzana Gažová a riaditeľ Ústavu geotechniky SAV doktor Slavomír Hredzák. Partnerské vysoké
školy zastupovala dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach doktorka Iveta Vasková a riaditeľ
Ústavu fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach profesor Peter Kollár.

V úvode stretnutia prof. Dusza stručne predstavil centrum Promatech. Zúčastnení následne diskutovali o stave slovenskej vedy. Premiér
sa živo zaujímal o názory a námety vedúcich predstaviteľov košických pracovísk, ako by bolo možné zo strany vlády prispieť a pomôcť
riešiť najpálčivejšie problémy spojené s vedeckými aktivitami a vzdelávaním v regióne i na Slovensku.

Po diskusii si premiér i jeho sprievod prezreli priestory výskumného centra. Navštívili Laboratórium nanotechnológií, Laboratórium
povlakovacích technológií a Laboratórium FIB/elektrónovej mikroskopie a mikroanalytických metód, kde sa oboznámili s prístrojovým
vybavením a aktivitami jednotlivých vedeckých kolektívov. Nazreli aj do radu laboratórií orientovaných najmä na výskum v oblasti
pokročilých keramických materiálov. Premiér diskutoval s jednotlivými vedcami, zodpovednými za predstavené laboratóriá a smery
výskumu.

Neformálna debata sa sústreďovala najmä na problémy spojené s udržateľnosťou výskumu a prevádzkyschopnosti aktuálnej výskumnej
infraštruktúry, ako aj s odlivom "mozgov" z regiónu a zo SR.

Eduard Heger sa po skončení návštevy SAV presunul na pôdu UPJŠ, kde mal stretnutie s rektormi košických univerzít.

Autor: CSČ - VS SAV
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Ministerstvo zdravotníctva SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok nového
koronavírusu.  
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Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19.

Zdieľať

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo vo vybraných regiónoch štúdiu na prítomnosť protilátok nového koronavírusu. Ako pre
TASR povedali z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva, cieľom je spoznať imúnnosť voči ochoreniu COVID-19 u obyvateľov
regiónov.

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva chce tiež odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej
ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

Do štúdie sa zapoja občania s trvalými alebo prechodným bydliskom v danom regióne vo veku od 12 rokov, ktorí sú nezaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19. Zúčastniť sa na nej má 4800 osôb rozdelených podľa miesta trvalého či prechodného bydliska v Bratislave,
Komárne, Považskej Bystrici, Čadci, Košiciach, Košiciach-okolí, Rimavskej Sobote, Lučenci a Kežmarku.

Nábor účastníkov realizovala pracovná skupina v spolupráci s miestnym či mestským úradom. Zber vzoriek a údajov sa bude realizovať
vo verejných priestoroch mesta alebo obce počas jedného pracovného dňa. V každom z ôsmich vybraných okresov sa zber uskutoční na
viacerých miestach. Jednotlivé lokality sú vybrané na základe údajov MZ SR o miere potvrdených prípadov nového koronavírusu
vzhľadom na počet obyvateľstva.

Účasť v štúdii je podmienená poskytnutím krvi z prsta a vybraných anamnestických údajov. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo
študent všeobecného alebo zubného lekárstva štvrtého až šiesteho ročníka.

Pracovné skupiny zodpovedné za zber vzoriek (Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach) doručia vzorky do laboratória Biomedicínskeho centra SAV. Po doručení do laboratória sa vysušené kvapky krvi
vyštiknú kliešťami, protilátky sa následne extrahujú a analyzujú pomocou ELISA metódy.

Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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Univerzita spomína

Uplynulé dni sa na Prešovskej univerzite zahalili do smútočnej farby. Do večnosti totiž odišli až tri významné osobnosti z akademickej
sféry, ktorých pôsobenie bolo späté práve s univerzitou v Prešove.

Posledné ďakujeme pre docentku Martu Bačovú

Vo veku 74 rokov (26.8.1947, Martin – 28.10.2021, Prešov) odišla do večnosti vzácna osobnosť doc. PhDr. Marta Bačová, CSc., ktorej
profesijný život bol spätý s prešovskou Filozofickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika, resp. Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v
Prešove.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v študijných odboroch slovenský jazyk a pedagogika
nastúpila na asistentské miesto na Katedru pedagogiky FF UPJŠ v Prešove.

Veľmi dôsledne pracovala so zodpovedným vzťahom ku kráse a vedeckosti odboru jej milovanej pedagogiky. Jej vedecké, publikačné a
pedagogické aktivity boli predovšetkým smerované do oblasti všeobecnej didaktiky, vysokoškolskej didaktiky, didaktiky dospelých,
pedagogickej diagnostiky a celoživotného vzdelávania. Okúzlená bola hlavne didaktikou, rozvoj ktorej vždy pozorne sledovala, a tým
obohacovala seba, študentov a doktorandov. Toto jej didaktické okúzlenie pramenilo i z dôkladnej znalostí prác J.A. Komenského, ku
ktorému ju priviedli hlavne jej prví vedúci katedier, a to doc. PhDr. F. Karšai, CSc. a prof. PhDr. A. Čuma, CSc.

Na filozofickej fakulte pôsobila vo funkcii vedúcej katedry pedagogiky a výchovy a vzdelávania dospelých, katedry pedagogiky, v r. 1994
– 1997 bola prodekankou pre vzdelávaciu činnosť (denné štúdium). V r. 1997 - 2000 bola podpredsedníčkou Akademického senátu FF
PU a členkou pedagogickej komisie AS FF PU. Vykonávala aj funkciu členky redakčnej rady časopisu ACADEMIA.K rozvoju
československej komeniológie prispela svojou činnosťou v pozícii tajomníčky Výboru komeniologickej sekcie pri Čsl. pedagogickej
spoločnosti pri ČSAV, ktorá sa premietla do organizátorskej práce, editorskej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti a popularizačných
prednáškových aktivít pre učiteľov.

Srdcovou záležitosťou bol však pre doc. M. Bačovú priamy kontakt so študentmi. Silu jej dávali i talentovaní, usilovní študenti, ktorí si
vážili jej prácu a entuziazmus, ako i najbližšie kolegyne a kolegovia.

Spomienka na prof. Máriu Podhájeckú

V deň Sviatku všetkých svätých, v čase pietneho ticha a spomienok na najbližších zosnulých, univerzitu v rovnakej tichosti vo veku
nedožitých 70 rokov nečakane opustila prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (* Prešov, 19. 7. 1952 – † Prešov, 1. 11. 2021).

Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný
život. Univerzita so smútkom konštatuje, že (nielen) akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila
zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a
najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku.

Rukami pani profesorky počas jej bohatej učiteľskej kariéry prešli mnohé generácie detí, ale aj študentov: či už ako učiteľky materskej
školy, alebo ako vysokoškolskej pedagogičky a zároveň garantky študijného programu predškolskej pedagogiky, resp. garantky
študijných predmetov predškolskej pedagogiky v III. stupni štúdia (PhD.). Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj
vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej
významnou súčasťou profesionálnej práce pani profesorky bola dlhoročná a intenzívna spolupráca so zahraničnými univerzitami.

Za profesorom Milanom Gerkom

2. novembra prijala univerzita smutnú správu o zosnutí vzácneho kolegu a priateľa prof. ThDr. Milana Gerku, CSc. vo veku 76 rokov (*
Ortuťová, 6. 1. 1945 – † Prešov, 2. 11. 2021). Pán profesor sa zapísal do života svojich študentov nezmazateľnou stopou. Bol neustále
pripravený im pomôcť s ich študentskými „peripetiami“. I keď bol rektorom Pravoslávneho kňazského seminára, jeho život bol stále
prepojený s Pravoslávnou bohosloveckou fakultou.

Pán profesor započal svoju vedeckú činnosť ukončením magisterského štúdia v roku 1965. V rokoch 1965-1968 študoval ako ašpirant na
Petrohradskej duchovnej akadémii, po absolvovaní ktorej získal kandidatúru.

Po tomto období začal aktívne pôsobiť na fakulte. Venoval sa exegéze Starého Zákona a Hebrejskému jazyku. Od externého 
pedagogického pracovníka 1970, odborného asistenta 1971-1978, špirituála PBF 1973, pokladníka PBF 1974 -1984, knihovníka,
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vedúceho jednotlivých katedier až po dekana fakulty. Aktívny bol aj v pastorácii: Kantor v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra
Nevského v Prešove, 1968 – 1970, ekonóm Úradu eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove, 1969 - 1971. Bol duchovným
správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Závadka, 1972 - 1988, 1990 - po súčasnosť.

V roku 1991 - 1993 organizoval a spravoval Pravoslávnu cirkevnú obec Spišská Nová Ves. V rokoch 1994 - 1996 organizoval duchovný
život pravoslávnych veriacich – reoptantov z Ukrajiny v obciach Topoľčany, Vozokany, Bánovce nad Bebravou, Tvrdomestice, Dežerice,
Žitná Radiša, Ruskovce, Závada, Chlebovany, Detva, Nová Baňa, Holíč, Hontianské Moravce, Ružomberok, Revúca, Brezová pod
Bradlom a Smolník. Bol kancelárom Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, dekanom pre okres Spišská Nová Ves a
Gelnica, Levoča od roku 1998 po súčasnosť.

V roku 1998 založil Filantropiu Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a následne sa stal jej riaditeľom. Bol tajomníkom a hovorcom Posvätnej
synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku od roku 2001. Jeho aktívny modus vivendi je aj naďalej motivujúcim
atribútom snahy meniť veci k lepšiemu.

(10:33, red, unipo.sk)

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 20
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UNLP s rekonštrukciami nekončí

Košická univerzitná nemocnica sa pustila do opráv 2,6 km ciest. Foto: FB/UNLP

Pacienti Univerzitnej nemocnice L. Pasterua (UNLP) Košice na Triede SNP môžu od štvrtka (4. 11.) opäť využívať parkovisko pri
poliklinike, ktoré bolo niekoľko dní kvôli rekonštrukcii zatvorené.

Informovala o tom hovorkyňa UNLP Monika Krišková s tým, že parkovanie ešte nie je sprístupnené celé, ale robia všetko preto, aby bolo
bezpečné a pohodlné.

„Ďakujeme pacientom, zamestnancom, klientom, verejnosti, že trpezlivo vydržali obmedzenia,“ povedala Krišková.

V ďalšej etape, ktorá sa začne v priebehu pár dní, bude zrekonštruovaná aj zadná časť parkoviska, smerom k Lekárskej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košice.

Čítajte aj: Košická univerzitná nemocnica sa púšťa do opravy svojich ciest

Košická univerzitná nemocnica s rekonštrukciami nekončí, keďže sa pustila do opráv 2,6 km ciest, ktoré sú v mimoriadne zlom stave. Ide
o cesty okolo lôžkového monobloku a tiež polikliniky.

(10:50, red)
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Univerzitné zápasy v CS:GO a League of Legends pokračujú. Ako dopadol druhý týždeň UniCup?  
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Volám sa Adam, mám 21 rokov, na vysokej škole študujem masmediálnu komunikáciu a som milovníkom filmov, seriálov, hier a
popkultúrneho obsahu. Zaujímam sa aj o technológie, hudbu, módu či šport - celkový rozhľad je u mňa na prvom mieste.

UniCup Prestige League

League of Legends

Zdroj: lancraft.cz

Do hry sa nám v druhom týždni dostali obe mladé pušky elity – TRUNIty Force a UMB E-sport. Bohužiaľ, ani jeden z nich svoj zápas
nezvládol a oba tímy tak vstúpili do ligy prehrou.

Naopak tešili sa hráči EUBA Esport, ktorí po výhre nad UKF E-sports zaujali prvé miesto v tabuľke skupiny B.

Tímy Esport STUBA a Comenius esport mali tento týždeň voľno.

CS:GO

Zdroj: lancraft.cz

Na víťaznej vlne z minulého týždňa pokračovali tímy z UK, UCM a TUKE, ktorým sa podarilo pripísať si už druhú výhru v tomto ročníku
UniCupu. Svoju premiérovú výhru si pripísali aj hráči Esport UJPŠ.

Na dne tabuľky sa nám bohužiaľ ocitla Esport STUBA, ktorej hráči si na svoju prvú výhru ešte budú musieť počkať.

UniCup Classic League

League of Legends

Zdroj: lancraft.cz

Zaujímavé zápasy nás čakali aj v Classic League. V nej sa najlepšie darilo tímom z STU, keď sa všetkým hráčom z tejto univerzity
podarilo vyhrať.

Na druhej strane tímom z UCM sa tento týždeň vôbec nedarilo, keď si výhru pripísal iba jeden z nich.

Z víťazstiev sa však mohli tešiť aj TUKE,EUBA, UNIZA, UNIBA či UKF.

CS:GO

Zdroj: lancraft.cz

V Classic League v CS:GO zatiaľ dominujú UCM TEDI Bears Echo a Comenius esport B, ktorí majú po 2 zápasoch čisté skóre 4:0.

Na víťaznej vlne sa v druhom týždni niesli tímy z TUKE, keď sa podarilo vyhrať všetkým tímom z tejto univerzity, až na Esport TUKE
Talent.

Svoje prvé víťazstvo si odniesol aj tím UNIZA MenzaAbusers po výhre nad Esport UPJŠ C.

ZNAČKY

Autor: Adam Martiš
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V novej nemocnici opäť zaparkujete. Opravy ďalších ciest pokračujú  
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Časť parkoviska pri nemocnici na Tr. SNP je už prístupná vodičom.

Zdroj: Facebook.com/Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Pacienti a návštevníci Univerzitnej nemocnice L. Pasterua (UNLP) na Tr. SNP môžu od štvrtka (4. 11.) opäť využívať parkovisko pri
poliklinike. Kvôli rekonštrukcii bolo niekoľko dní úplne uzavreté.

Rekonštrukcie nekončia

Informuje o tom nemocnica na sociálnej sieti. „Parkovanie ešte nie je sprístupnené celé, ale robíme všetko preto, aby bolo bezpečné a
pohodlné,” uviedla nemocnica. V ďalšej etape, ktorá začne v priebehu pár dní bude zrekonštruovaná aj zadná časť parkoviska smerom k
Lekárskej fakulte UPJŠ.

Rekonštrukcia ciest a parkovísk v areáli je tak čiastočne zrealizovaná. Celkovo má byť zrekonštruovaných 2600 metrov štvorcových. S
obnovou ciest za viac ako 65-tisíc eur začala UNLP uplynulý víkend. Ide o cesty okolo lôžkového monobloku a polikliniky.

UNLP koncom septembra uzavrela v areáli aj most, ktorý spája objekty nemocnice na Tr. SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad
frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Krátko na to pre mimoriadny zlý technický stav uzavrela aj kryté parkovisko pod
rondelom a tiež plochu pre peších chodcov pred poliklinikou.

Zdroj: Dnes24.sk

Autor: Global24 s.r.o.
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Transplantácia obličiek: pred deti sú ideálni zomrelí darcovia  
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Ani pandémia Covid-19 nezabránila tomu, aby sa pomáhalo malým pacientom s chorými obličkami.

Ako informovala nemocnica na svojej stránke, darca aj príjemca sa po novom musia testovať PCR metódou. „Ak by sa zistila pozitivita,
musela by sa ponuka orgánu odmietnuť. Doteraz sa to našťastie nestalo,” uviedlo vedenie nemocnice.

Spresnili, že Národný program transplantácií obličiek u detí v pražskej Fakultnej nemocnici Motol už desiatky rokov dáva malým
pacientom veľkú nádej na ďalší plnohodnotný život, vrátane založenia rodiny a radosti zo zdravých potomkov.

Darcom obličky je vo väčšine prípadov dospelý zosnulý. Český transplantačný program preferuje deti na čakacej listine pri alokácii
obličiek zomrelých darcov, a preto sú transplantované obličky „ideálnych darcov“.

Asi 10 percent transplantovaných pacientov získava orgán od žijúceho darcu. Väčšinou je to rodič, alebo príbuzný pacienta. Priemerná
čakacia doba na obličku zomrelého darcu je v Českej republike šesť až osem mesiacov, u dospelých je to približne štrnásť mesiacov.

Rasťo z Košíc

Rastislava z Košíc od šiestich rokov sledovali a liečili miestni detskí nefrológovia.

„Vzhľadom na to, že motolská nemocnica mala v tom čase skúsenosť so šestnástimi transplantáciami obličiek u detí s výbornými
výsledkami, bola dojednaná transplantácia práve v pražskom Motole. V tom čase mal, teraz už 43-ročný Rasťo osem rokov,” napísala
nemocnica na svojom webe.

Rastislav skončil základnú školu, zmaturoval na gymnáziu, úspešne dokončil Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, a dokonca sa stal členom transplantačnej skupiny. Dnes už sám transplantuje, aj deti.

„V Českej republike sa transplantujú deti s váhou desať a viac kíl, pričom v detskom centre môže byť dieťa transplantované až do
dosiahnutia 19. narodenín. Priemerný vek detského príjemcu obličky je 13 rokov,“ vysvetlil primár Oddelenia transplantácií a tkanivovej
banky Fakultnej nemocnice Motol, transplantačný chirurg Národného programu transplantácie obličiek u detí a Národného programu
transplantácie pľúc Jan Burkert.

Pred a po

Váhový limit je podľa neho stanovený z čisto praktického dôvodu. „Ak dieťaťu transplantujeme obličku dospelého darcu, musíme si byť
istí, že sa do detského bruška zmestí. Veľká oblička tiež obmedzuje dýchanie. Anesteziológ počas operácie a intenzivisti v pooperačnom
období sa postarajú o to, aby obeh dieťaťa zaistil dostatočný krvný prietok transplantovanou obličkou, ktorá na svoju činnosť potrebuje 30
až 45 percent srdcového výdaja pacienta.

Mála početnosť transplantácií obličiek u detí a popísané úskalia v predoperačnej i pooperačnej starostlivosti sú dôvodom, prečo bol tento
program centralizovaný do najväčšej českej nemocnice s najkompletnejším pediatrickým, konziliárnym, laboratórnym a technickým
zázemím,“ ozrejmil primár Burkert.

Doplnil, že po transplantácii je dieťa v nemocnici hospitalizované približne tri až štyri týždne. Potom nasledujú už iba kontroly v
špecializovanej detskej nefrologickej ambulancii. Spočiatku častejšie, teda asi raz týždenne, neskôr raz za mesiac.

Malí pacienti sa zvyčajne vracajú do školy po ôsmich týždňoch od transplantácie. Musia dostatočne piť, ale inak majú vzhľadom na
imunosupresívnu terapiu iba minimálne obmedzenia v strave.

„Niektorí pacienti majú po transplantácii tendenciu k nadváhe. Neoddeliteľnou súčasťou našich odporúčaní sú preto fyzická aktivita a
racionálna strava. Ide nám predovšetkým o to, aby viedli po transplantácii bežný život s čo najmenším množstvom obmedzení,“ upozornil
docent Jakub Zieg, vedúci lekár Národného programu transplantácie obličiek u detí a nefrologického oddelenia Pediatrickej kliniky 2.
Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Fakultnej nemocnice Motol.

Okrem imunosupresív, teda liekov na potlačenie imunity, ktoré bránia odhojeniu (tzv. rejekcii) transplantovaného orgánu patria medzi
ďalšie časté lieky antihypertenzíva (lieky na zníženie krvného tlaku).

Novinka

„Transplantácia obličky predstavuje najoptimálnejšiu náhradu funkcie obličiek v prípade ich chronického zlyhania a jej konečnej fázi. 
Funkciu obličiek môže dočasne nahradiť aj dialýza (peritoneálna alebo hemodialýza), ktorá dokáže u dospelých chorých zaistiť dobrú
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kvalitu života. U detí však zatiaľ žiadna očisťovacia metóda nezaistí rast, neumožní vzdelanie a plnú integráciu do spoločnosti,” priblížilo
vedenie motolskej nemocnice na jej stránke.

Ako priblížili, súčasným trendom je v ideálnom prípade transplantovať skôr, ako by muselo byť dieťa dialyzované (tzv. preemptívna
transplantácia). Najčastejšou diagnózou, ktorá vedie ku konečnému štádiu chronického zlyhania obličiek, sú vrodené chyby obličiek.
Nasledujú chronické glomerulonefritídy, teda imunologicky podmienené zápaly obličiek, cystické ochorenia obličiek a dedičné nefropatie.

Novinkou v starostlivosti o malých transplantovaných pacientov je detská informačná publikácia. Vznikla v spolupráci s projektom „Som
tvoj nový kamarát“, ktorý si kladie za cieľ zlepšiť potransplantačný stav detských pacientov. Jeho zakladateľom je Ing. Štefan Kadlec,
ktorý je sám, dnes už jedenásť rokov, po transplantácii pečene.

„Projekt sa spustil v Thomayerovej nemocnici. Začalo sa s pečeňou, ktorá je taká moja srdcovka, a tak nebolo o čom premýšľať.
Vzhľadom k tomu, že pečeň a obličky sú najčastejšie transplantovanými orgánmi. Bolo jasné, že sa budeme venovať najmä im,“ zhrnul
Štefan Kadlec.

Autor: red
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Opustili nás významné osobnosti Prešovskej univerzity, prof. Mária Podhájecká, doc. Marta Bačová, a prof. Milan
Gerka.  
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Podľa

Reklama

Posledné ĎAKUJEME pre docentku Martu Bačovú

Vo veku 74 rokov (26.8.1947, Martin – 28.10.2021, Prešov) nás opustila vzácna osobnosť doc. PhDr. Marta Bačová, CSc., ktorej
profesijný život bol spätý s prešovskou Filozofickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika, resp. Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v
Prešove.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v študijných odboroch slovenský jazyk a pedagogika
nastúpila na asistentské miesto na Katedru pedagogiky FF UPJŠ v Prešove.

Marta Bačová

Veľmi dôsledne pracovala so zodpovedným vzťahom ku kráse a vedeckosti odboru jej milovanej pedagogiky. Jej vedecké, publikačné a
pedagogické aktivity boli predovšetkým smerované do oblasti všeobecnej didaktiky, vysokoškolskej didaktiky, didaktiky dospelých,
pedagogickej diagnostiky a celoživotného vzdelávania. Okúzlená bola hlavne didaktikou, rozvoj ktorej vždy pozorne sledovala, a tým
obohacovala seba, študentov a doktorandov. Toto jej didaktické okúzlenie pramenilo i z dôkladnej znalostí prác J.A. Komenského, ku
ktorému ju priviedli hlavne jej prví vedúci katedier, a to doc. PhDr. F. Karšai, CSc. a prof. PhDr. A. Čuma, CSc.

Na filozofickej fakulte pôsobila vo funkcii vedúcej katedry pedagogiky a výchovy a vzdelávania dospelých, katedry pedagogiky, v r. 1994
– 1997 bola prodekankou pre vzdelávaciu činnosť (denné štúdium). V r. 1997 – 2000 bola podpredsedníčkou Akademického senátu FF
PU a členkou pedagogickej komisie AS FF PU. Vykonávala aj funkciu členky redakčnej rady časopisu ACADEMIA.

K rozvoju československej komeniológie prispela svojou činnosťou v pozícii tajomníčky Výboru komeniologickej sekcie pri Čsl.
pedagogickej spoločnosti pri ČSAV, ktorá sa premietla do organizátorskej práce, editorskej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti a
popularizačných prednáškových aktivít pre učiteľov.

Srdcovou záležitosťou bol však pre doc. M. Bačovú priamy kontakt so študentmi. Silu jej dávali i talentovaní, usilovní študenti, ktorí si
vážili jej prácu a entuziazmus, ako i najbližšie kolegyne a kolegovia. My, ktorí sme mali to šťastie a zažili ju ako vyučujúcu s charizmou a
prirodzeným rešpektom, nikdy nezabudneme na jej ľudský a tolerantný prístup, pochopenie pre študentské vrtochy, úsmev sprevádzajúci
otvorenú komunikáciu, ale i na odbornosť a profesionalitu, ktorá sa premietla do výchovy mnohých dnes úspešných absolventov
učiteľských, vychovávateľských a andragogických študijných programov, resp. akademicky pôsobiacich odborných asistentov, docentov
a profesorov.

Profesijný životopis:

VŠ: FF Univerzita Komenského v Bratislave – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, pedagogika – slovenský jazyk a literatúra, r.
1970

Akademický titul: PhDr. – FF UPJŠ Prešov, vedný odbor pedagogika, r. 1974.

Vedecká hodnosť: CSc. – FF UK Bratislava, vedný odbor pedagogika, r. 1984.

Habilitácia: doc. – FF UPJŠ Prešov, vedný odbor pedagogika, r. 1989.

Za profesorom Milanom Gerkom

V tieto dni, kedy sa väčšina z nás sústreďuje na plnenie si svojich akademických povinností, nás zasiahla smutná správa o zosnutí nášho
vzácneho kolegu a priateľa prof. ThDr. Milana Gerku, CSc. vo veku 76 rokov (* Ortuťová, 6. 1. 1945 – † Prešov, 2. 11. 2021).

Pán profesor sa zapísal do života svojich študentov nezmazateľnou stopou. Bol neustále pripravený im pomôcť s ich študentskými
„peripetiami“. I keď bol rektorom Pravoslávneho kňazského seminára, jeho život bol stále prepojený s Pravoslávnou bohosloveckou
fakultou. Akosi si už nevieme predstaviť, že pedagogické porady budú bez jeho vstupov, bez jeho neustáleho akcentovania zachovania
kontinuity akademického života bohoslovcov fakulty so seminárom.

Milan Gerka
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Pán profesor započal svoju vedeckú činnosť ukončením magisterského štúdia v roku 1965. V rokoch 1965-1968 študoval ako ašpirant na
Petrohradskej duchovnej akadémii, po absolvovaní ktorej získal kandidatúru.

Po tomto období začal aktívne pôsobiť na fakulte. Venoval sa exegéze Starého Zákona a Hebrejskému jazyku. Od externého
pedagogického pracovníka 1970, odborného asistenta 1971-1978, špirituála PBF 1973, pokladníka PBF 1974 -1984, knihovníka,
vedúceho jednotlivých katedier až po dekana fakulty. Aktívny bol aj v pastorácii: Kantor v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra
Nevského v Prešove, 1968 – 1970, ekonóm Úradu eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove, 1969 – 1971.

Bol duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Závadka, 1972 – 1988, 1990 – po súčasnosť. V roku 1991 – 1993 organizoval a
spravoval Pravoslávnu cirkevnú obec Spišská Nová Ves. V rokoch 1994 – 1996 organizoval duchovný život pravoslávnych veriacich –
reoptantov z Ukrajiny v obciach Topoľčany, Vozokany, Bánovce nad Bebravou, Tvrdomestice, Dežerice, Žitná Radiša, Ruskovce,
Závada, Chlebovany, Detva, Nová Baňa, Holíč, Hontianské Moravce, Ružomberok, Revúca, Brezová pod Bradlom a Smolník.

Bol kancelárom Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, dekanom pre okres Spišská Nová Ves a Gelnica, Levoča od
roku 1998 po súčasnosť. V roku 1998 založil Filantropiu Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a následne sa stal jej riaditeľom. Bol
tajomníkom a hovorcom Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku od roku 2001.

Jeho aktívny modus vivendi je aj naďalej motivujúcim atribútom snahy meniť veci k lepšiemu.

S veľkou úctou a žiaľom v srdci, ale v nádeji na večný život, milý pán profesor, spomíname. Boli ste nesmierne vzácnym, milým a
mimoriadne láskavým človekom.

Blažennyj pokoj i vičnaja jemu pamjať!

Kolegovia z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a Pravoslávneho kňazského seminára PU

Profesijný životopis:

VŠ:Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove

Mgr. 1965 študijný odbor: pravoslávna teológia

Akademický titul: ThDr. 1980 vedný odbor: pravoslávna teológia

Vedecká hodnosť: Csc.1993 vedný odbor: pravoslávna teológia

Habilitácia:doc.1978 vedný odbor: pravoslávna teológia

Inaugurácia:prof.1983vedný odbor: pravoslávna teológia

Dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 1987 – 1993

Spomienka na vzácnu kolegyňu prof. Máriu Podhájeckú

V deň Sviatku všetkých svätých, v čase pietneho ticha a spomienok na najbližších zosnulých, nás v rovnakej tichosti vo veku nedožitých
70 rokov nečakane opustila prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (* Prešov, 19. 7. 1952 – † Prešov, 1. 11. 2021).

Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný
život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že (nielen) akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
opustila zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a
najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku.

prof. Máriu Podhájeckú

Rukami pani profesorky počas jej bohatej učiteľskej kariéry prešli mnohé generácie detí, ale aj študentov: či už ako učiteľky materskej
školy, alebo ako vysokoškolskej pedagogičky a zároveň garantky študijného programu predškolskej pedagogiky, resp. garantky
študijných predmetov predškolskej pedagogiky v III. stupni štúdia (PhD.).

Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách
slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou profesionálnej práce pani profesorky bola dlhoročná a
intenzívna spolupráca so zahraničnými univerzitami.

S úctou a láskou na Vás, pani profesorka, spomíname. Zostalo po Vás nielen nádherné ľudské dielo, ale aj obrovské prázdno, na ktoré
nebol nikto pripravený.
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Kolegovia z Pedagogickej fakulty PU

Profesijný životopis:

1979: ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofickej fakulte v Prešove,
odbor predškolská pedagogika

1988: ukončené vysokoškolské štúdium III. stupňa na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte, odbor 75-01-9
pedagogika

2000: učiteľstvo špeciálnych škôl v špecializácii: pedagogika hluchoslepých a viacnásobne postihnutých ako súčasť medzinárodného
projektu s Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, USA

2003: docentka na Prešovskej univerzite v Prešove, Pedagogickej fakulte, odbor 75-02-9 teória vyučovania predmetov
všeobecnovzdelávacej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl

2014: profesorka na Prešovskej univerzite v Prešove, Pedagogickej fakulte, odbor 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogik

Foto: UNIPO

Autor: - || Podľa || Podľa | Prešovský večerník | - || Prešovský večerník || Prešovský večerník
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Rubrika: extra

Kto z nich uvažoval nad štúdiom práva?

Túžili redaktori programu OBČAN ZA DVERAMI po práci v mediálnej sfére? Kde v rámci nej začínali a ako dlho sa ich meno už spája s
RTVS? Zaujímalo nás aj to, čomu sa zvyknú venovať počas voľna.

PETRA KLIMEŠOVÁ (36)

„Moja mama tvrdí, že som chcela byť redaktorkou už od škôlky. A ja si vlastne tiež na inú prácu, po ktorej by som túžila, veľmi
nepamätám. Iba na strednej škole som nejaký čas uvažovala nad politickou kariérou.“ Prvú reportáž v rámci programu Občan za dverami
priniesla divákom pred dvomi rokmi, pričom svoju mediálnu kariéru odštartovala v istom denníku, kam sa dostala pomerne bizarným
spôsobom. „V čase, keď ho zakladali, som pracovala na policajnom prezídiu a v jedno popoludnie mi kolega priniesol časopis, v ktorom
bol inzerát, že hľadajú novinárov do novovznikajúceho projektu. Povedal mi, že nepôjdem domov, kým tam nepošlem životopis (úsmev).
Vedel totiž o mojom pracovnom sne.“ Čo sa týka Petrinho súkromia, má 5-ročného synčeka Maxima a jej partner pracuje ako záchranár.

Vo voľnom čase rada číta knihy a počas sezóny chodí i na hríby.

ANDREA LUČANSKÁ (47)

Už 4 roky. Presne tak dlho pôsobí Andrea Lučanská ako redaktorka relácie Občan za dverami. Hoci vždy veľmi rada písala, pôvodne
namiesto žurnalistiky chcela vyštudovať právo. „Keď som sa však po pomerne ťažkých prijímacích pohovoroch dostala na Katedru
žurnalistiky, v tom čase u nás jedinú, kocky boli hodené.“ Jej profesijné začiatky sa spájajú s dnes už neexistujúcou televíziou VTV, kde
začínala ako rosnička. „Práve vtedy sa zrodila moja láska ku kamere (úsmev).“ Andrea dokonca vďaka práci spoznala aj svojho priateľa.
Prezradila nám tiež, že miluje knihy a umenie, pričom len sotva si vie predstaviť deň bez kávy.

TOMÁŠ GERŠI (30)

Mesačne do redakcie Občana za dverami príde asi stovka námetov na reportáže, pričom Tomáša ako novinára doslova priťahovalo riešiť
problémy bezradných občanov. Budúci rok v júli to budú už tri roky, odkedy je členom redakcie. „S RTVS som začal spolupracovať už
počas štúdia žurnalistiky ako prvák. V rámci strednej školy som zase cez projekt Školský servis pracoval pre TASR. Novinárom som sa
túžil stať už od základnej školy.“ Je vďačný, že ho osud zavial práve do verejnoprávnej televízie. V súčasnosti sa okrem novinárčiny
venuje i strihaniu videí. Keď nemá žiadne povinnosti, rád sa stretne s rodinou či priateľmi. Počas voľna chodieva aj na plaváreň, prípadne
si ide zabehať alebo zahrať golf.

PETER NAVRÁTIL (54)

Vyštudoval FF UPJŠ v Prešove. To, že niekedy bude pracovať ako redaktor, mu vraj v živote nenapadlo. Môže za to obyčajná náhoda,
za ktorú je s odstupom času nesmierne vďačný. Peter je tvárou RTVS už 26 rokov. Práve v jej košickom štúdiu odštartoval svoju
mediálnu kariéru ako redaktor spravodajstva a postupne si prešiel viacerými pozíciami. „Pre reláciu Občan za dverami som dosiaľ
pripravil už viac ako 160 reportáží. Jej súčasťou som od úplného začiatku. Dokonca si presne pamätám na svoju prvú reportáž s názvom
Kravy v Toporci.“ Vo voľnom čase sa s nadšením venuje turistike, akejkoľvek fyzickej práci na chalupe či bicyklovaniu. „Na bicykel si však
v porovnaní s minulosťou sadám čoraz menej. Začal som sa totiž na cestách báť…“

MONIKA MANNOVÁ (56)

Spočiatku bola jednou z redaktoriek Občana, no od roku 2020 zastáva v rámci tejto relácie post dramaturgičky. Hoci o práci v médiách
básnila už ako dieťa, na štúdium žurnalistiky išla až po 3 rokoch hľadania sa v umení či dokonca v biológii. „Tá ma pritom dodnes
zaujíma. Niekoľko rokov som vyrábala i vlastnú reláciu o zdraví a lekárskej vede.“ V minulosti počas voľna chodievala na túry, kreslila,
čítala knihy alebo tancovala. Teraz najradšej trávi každú voľnú chvíľu s rodinou. Je mamou dvoch dospelých detí a radosť jej robí i vnúčik
Samko. Mimochodom, aj v Monikinom prípade prišla prvá vážnejšia pracovná skúsenosť ešte počas štúdia žurnalistiky. „Bolo to v
mládežníckej redakcii Slovenského rozhlasu. Vtedy som sa zamilovala do práce so zvukom a neskôr ešte viac do práce s obrazom.“

MIROSLAV LUPTÁK (59)

Pri štarte Občana bol spomedzi súčasných redaktorov i Miroslav Lupták. Dva roky po vzniku relácie sa však z mediálnej sféry úplne 
stiahol a až v roku 2018 sa začal opätovne podieľať na jej výrobe. „Pokrývam najmä témy zo stredného Slovenska. Aj keď som 
vyštudovaný elektrotechnik, práca v médiách ma vždy priťahovala.“ Dodáva, že pred štúdiom na vysokej škole ho zaujímala aj veterina. 
Začínal v denníku Ľudové noviny, odkiaľ po roku odišiel do vtedajšej Slovenskej televízie, súčasnej RTVS, kde pôsobí dodnes. Čo sa
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týka Miroslavových záľub, zbožňuje tenis, rád cestuje a dopustiť nedá ani na prechádzky v prírode. „V posledných rokoch svoj voľný čas
prispôsobujem najmä trom malým vnučkám, no s radosťou (úsmev).“

MICHAL CABÁK (39)

„Počas voľna sledujem rôzne filmy či dokumenty, no takisto rád čítam knihy. Niet však nad spoločné prechádzky alebo výlety s dcérami a
manželkou.“ Presne takto sa snaží využívať mimopracovný čas redaktor Michal Cabák, ktorý sa stal súčasťou tímu Občan za dverami v
septembri 2015. O práci v médiách začal uvažovať približne v polovici štúdia na gymnáziu. Podľa toho si vyberal aj vysokú školu, pričom
zvíťazila Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. „Lákala ma predovšetkým rozhlasová práca. V podstate sa moje
profesionálne začiatky spájajú práve so Slovenským rozhlasom, kde som začínal ako redaktor publicistiky.“

Podľa slov jej mamy vraj po redaktorskom poste túžila už od škôlky

TV tip

OBČAN ZA DVERAMI

nedeľa

13.10 JEDNOTKA

Publicistická relácia

Príbehy tých, ktorí sa dožadujú spravodlivosti

ANDREA odštartovala svoju televíznu kariéru ako rosnička Je vďačný za to, že ho osud zavial práve do verejnoprávnej televízie PETER
predstavuje služobne najstaršieho redaktora relácie Občan za dverami Kedysi sama pripravovala reportáže pre tento program, dnes je
jeho dramaturgičkou Tvrdí, že ho práca v médiách vždy lákala, aj keď teda ide o vyštudovaného elektrotechnika Problémy bezradných
občanov rieši už 6 rokov

Autor: Autor: Patrik Havran Foto: RTVS
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V univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice znovu zaparkujete  
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Od štvrtka (04. 11.) sa v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach (UNLP) na Triede SNP znovu sprístupní parkovanie pre
zamestnancov, pacientov, klientov, ale aj verejnosť.

Rekonštrukcia ciest a parkovísk UNLP s celkovým rozsahom 2600 m2 je čiastočne zrealizovaná. V priebehu najbližších pár dní by sa
mala realizovať druhá etapa rekonštrukcie na zadnej časti parkoviska, smerom k Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach (UPJŠ).

Zdroj: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice/FB

„Ďakujeme, že ste trpezlivo vydržali obmedzenia. Parkovanie ešte nie je sprístupnené celé, ale robíme všetko preto, aby bolo bezpečné a
pohodlné,“ vyjadrila sa na svojej sociálnej sieti UNLP.

Zdroj: (Mgr. Monika Krišková, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice/FB)

Autor: Sofia Budkaiová
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4. 11. 2021 | zhliadnuté 50-krát

Predseda vlády SR Eduard Heger v uplynulých dňoch absolvoval pracovnú cestu na východné Slovensko. V rámci svojho programu
navštívil v stredu 3. novembra 2021 aj výskumné centrum Promatech v Košiciach. Privítal ho vedúci centra a aktuálny laureát ocenenia
Eset Science Award profesor Ján Dusza. Spoločne s riaditeľmi zúčastnených košických ústavov a zástupcami univerzít diskutoval o
aktuálnych problémoch vedy a výskumu na Slovenku a prezrel si viaceré laboratóriá.

Na stretnutí s predsedom vlády SR sa zúčastnil riaditeľ Ústavu materiálového výskumu SAV docent Pavol Hvizdoš, riaditeľka Ústavu
experimentálnej fyziky SAV docentka Zuzana Gažová a riaditeľ Ústavu geotechniky SAV doktor Slavomír Hredzák. Partnerské vysoké
školy zastupovala dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach doktorka Iveta Vasková a riaditeľ
Ústavu fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach profesor Peter Kollár.

V úvode stretnutia prof. Dusza stručne predstavil centrum Promatech. Zúčastnení následne diskutovali o stave slovenskej vedy. Premiér
sa živo zaujímal o názory a námety vedúcich predstaviteľov košických pracovísk, ako by bolo možné zo strany vlády prispieť a pomôcť
riešiť najpálčivejšie problémy spojené s vedeckými aktivitami a vzdelávaním v regióne i na Slovensku.

Po diskusii si premiér i jeho sprievod prezreli priestory výskumného centra. Navštívili Laboratórium nanotechnológií, Laboratórium
povlakovacích technológií a Laboratórium FIB/elektrónovej mikroskopie a mikroanalytických metód, kde sa oboznámili s prístrojovým
vybavením a aktivitami jednotlivých vedeckých kolektívov. Nazreli aj do radu laboratórií orientovaných najmä na výskum v oblasti
pokročilých keramických materiálov. Premiér diskutoval s jednotlivými vedcami, zodpovednými za predstavené laboratóriá a smery
výskumu.

Neformálna debata sa sústreďovala najmä na problémy spojené s udržateľnosťou výskumu a prevádzkyschopnosti aktuálnej výskumnej
infraštruktúry, ako aj s odlivom "mozgov" z regiónu a zo SR.

Eduard Heger sa po skončení návštevy SAV presunul na pôdu UPJŠ, kde mal stretnutie s rektormi košických univerzít.

Autor: CSČ - VS SAV
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Ťažké dni pre Prešovskú univerzitu, rozlúčila sa s tromi významnými osobnosťami

1496x

Univerzita spomína

Uplynulé dni sa na Prešovskej univerzite zahalili do smútočnej farby. Do večnosti totiž odišli až tri významné osobnosti z akademickej
sféry, ktorých pôsobenie bolo späté práve s univerzitou v Prešove.

Posledné ďakujeme pre docentku Martu Bačovú

Vo veku 74 rokov (26.8.1947, Martin – 28.10.2021, Prešov) odišla do večnosti vzácna osobnosť doc. PhDr. Marta Bačová, CSc., ktorej
profesijný život bol spätý s prešovskou Filozofickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika, resp. Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v
Prešove.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v študijných odboroch slovenský jazyk a pedagogika
nastúpila na asistentské miesto na Katedru pedagogiky FF UPJŠ v Prešove.

Veľmi dôsledne pracovala so zodpovedným vzťahom ku kráse a vedeckosti odboru jej milovanej pedagogiky. Jej vedecké, publikačné a
pedagogické aktivity boli predovšetkým smerované do oblasti všeobecnej didaktiky, vysokoškolskej didaktiky, didaktiky dospelých,
pedagogickej diagnostiky a celoživotného vzdelávania. Okúzlená bola hlavne didaktikou, rozvoj ktorej vždy pozorne sledovala, a tým
obohacovala seba, študentov a doktorandov. Toto jej didaktické okúzlenie pramenilo i z dôkladnej znalostí prác J.A. Komenského, ku
ktorému ju priviedli hlavne jej prví vedúci katedier, a to doc. PhDr. F. Karšai, CSc. a prof. PhDr. A. Čuma, CSc.

Na filozofickej fakulte pôsobila vo funkcii vedúcej katedry pedagogiky a výchovy a vzdelávania dospelých, katedry pedagogiky, v r. 1994
– 1997 bola prodekankou pre vzdelávaciu činnosť (denné štúdium). V r. 1997 - 2000 bola podpredsedníčkou Akademického senátu FF
PU a členkou pedagogickej komisie AS FF PU. Vykonávala aj funkciu členky redakčnej rady časopisu ACADEMIA.K rozvoju
československej komeniológie prispela svojou činnosťou v pozícii tajomníčky Výboru komeniologickej sekcie pri Čsl. pedagogickej
spoločnosti pri ČSAV, ktorá sa premietla do organizátorskej práce, editorskej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti a popularizačných
prednáškových aktivít pre učiteľov.

Srdcovou záležitosťou bol však pre doc. M. Bačovú priamy kontakt so študentmi. Silu jej dávali i talentovaní, usilovní študenti, ktorí si
vážili jej prácu a entuziazmus, ako i najbližšie kolegyne a kolegovia.

Spomienka na prof. Máriu Podhájeckú

V deň Sviatku všetkých svätých, v čase pietneho ticha a spomienok na najbližších zosnulých, univerzitu v rovnakej tichosti vo veku
nedožitých 70 rokov nečakane opustila prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (* Prešov, 19. 7. 1952 – † Prešov, 1. 11. 2021).

Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný
život. Univerzita so smútkom konštatuje, že (nielen) akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila
zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a
najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku.

Rukami pani profesorky počas jej bohatej učiteľskej kariéry prešli mnohé generácie detí, ale aj študentov: či už ako učiteľky materskej
školy, alebo ako vysokoškolskej pedagogičky a zároveň garantky študijného programu predškolskej pedagogiky, resp. garantky
študijných predmetov predškolskej pedagogiky v III. stupni štúdia (PhD.). Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj
vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej
významnou súčasťou profesionálnej práce pani profesorky bola dlhoročná a intenzívna spolupráca so zahraničnými univerzitami.

Za profesorom Milanom Gerkom

2. novembra prijala univerzita smutnú správu o zosnutí vzácneho kolegu a priateľa prof. ThDr. Milana Gerku, CSc. vo veku 76 rokov (*
Ortuťová, 6. 1. 1945 – † Prešov, 2. 11. 2021). Pán profesor sa zapísal do života svojich študentov nezmazateľnou stopou. Bol neustále
pripravený im pomôcť s ich študentskými „peripetiami“. I keď bol rektorom Pravoslávneho kňazského seminára, jeho život bol stále
prepojený s Pravoslávnou bohosloveckou fakultou.

Pán profesor započal svoju vedeckú činnosť ukončením magisterského štúdia v roku 1965. V rokoch 1965-1968 študoval ako ašpirant na
Petrohradskej duchovnej akadémii, po absolvovaní ktorej získal kandidatúru.
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Po tomto období začal aktívne pôsobiť na fakulte. Venoval sa exegéze Starého Zákona a Hebrejskému jazyku. Od externého
pedagogického pracovníka 1970, odborného asistenta 1971-1978, špirituála PBF 1973, pokladníka PBF 1974 -1984, knihovníka,
vedúceho jednotlivých katedier až po dekana fakulty. Aktívny bol aj v pastorácii: Kantor v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra
Nevského v Prešove, 1968 – 1970, ekonóm Úradu eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove, 1969 - 1971. Bol duchovným
správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Závadka, 1972 - 1988, 1990 - po súčasnosť.

V roku 1991 - 1993 organizoval a spravoval Pravoslávnu cirkevnú obec Spišská Nová Ves. V rokoch 1994 - 1996 organizoval duchovný
život pravoslávnych veriacich – reoptantov z Ukrajiny v obciach Topoľčany, Vozokany, Bánovce nad Bebravou, Tvrdomestice, Dežerice,
Žitná Radiša, Ruskovce, Závada, Chlebovany, Detva, Nová Baňa, Holíč, Hontianské Moravce, Ružomberok, Revúca, Brezová pod
Bradlom a Smolník. Bol kancelárom Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, dekanom pre okres Spišská Nová Ves a
Gelnica, Levoča od roku 1998 po súčasnosť.

V roku 1998 založil Filantropiu Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a následne sa stal jej riaditeľom. Bol tajomníkom a hovorcom Posvätnej
synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku od roku 2001. Jeho aktívny modus vivendi je aj naďalej motivujúcim
atribútom snahy meniť veci k lepšiemu.

(10:33, red, unipo.sk)
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V košickej novej nemocnici môžete opäť parkovať  
  4. 11. 2021, 11:03, Zdroj: ahoj.tv , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Lekárska Fakulta UPJŠ
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270x

UNLP s rekonštrukciami nekončí

Košická univerzitná nemocnica sa pustila do opráv 2,6 km ciest. Foto: FB/UNLP

Pacienti Univerzitnej nemocnice L. Pasterua (UNLP) Košice na Triede SNP môžu od štvrtka (4. 11.) opäť využívať parkovisko pri
poliklinike, ktoré bolo niekoľko dní kvôli rekonštrukcii zatvorené.

Informovala o tom hovorkyňa UNLP Monika Krišková s tým, že parkovanie ešte nie je sprístupnené celé, ale robia všetko preto, aby bolo
bezpečné a pohodlné.

„Ďakujeme pacientom, zamestnancom, klientom, verejnosti, že trpezlivo vydržali obmedzenia,“ povedala Krišková.

V ďalšej etape, ktorá sa začne v priebehu pár dní, bude zrekonštruovaná aj zadná časť parkoviska, smerom k Lekárskej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košice.

Čítajte aj: Košická univerzitná nemocnica sa púšťa do opravy svojich ciest

Košická univerzitná nemocnica s rekonštrukciami nekončí, keďže sa pustila do opráv 2,6 km ciest, ktoré sú v mimoriadne zlom stave. Ide
o cesty okolo lôžkového monobloku a tiež polikliniky.

(10:50, red)
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V novej nemocnici opäť zaparkujete. Opravy ďalších ciest pokračujú  
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Časť parkoviska pri nemocnici na Tr. SNP je už prístupná vodičom.

Zdroj: Facebook.com/Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Pacienti a návštevníci Univerzitnej nemocnice L. Pasterua (UNLP) na Tr. SNP môžu od štvrtka (4. 11.) opäť využívať parkovisko pri
poliklinike. Kvôli rekonštrukcii bolo niekoľko dní úplne uzavreté.

Rekonštrukcie nekončia

Informuje o tom nemocnica na sociálnej sieti. „Parkovanie ešte nie je sprístupnené celé, ale robíme všetko preto, aby bolo bezpečné a
pohodlné,” uviedla nemocnica. V ďalšej etape, ktorá začne v priebehu pár dní bude zrekonštruovaná aj zadná časť parkoviska smerom k
Lekárskej fakulte UPJŠ.

Rekonštrukcia ciest a parkovísk v areáli je tak čiastočne zrealizovaná. Celkovo má byť zrekonštruovaných 2600 metrov štvorcových. S
obnovou ciest za viac ako 65-tisíc eur začala UNLP uplynulý víkend. Ide o cesty okolo lôžkového monobloku a polikliniky.

UNLP koncom septembra uzavrela v areáli aj most, ktorý spája objekty nemocnice na Tr. SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad
frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Krátko na to pre mimoriadny zlý technický stav uzavrela aj kryté parkovisko pod
rondelom a tiež plochu pre peších chodcov pred poliklinikou.

Zdroj: Dnes24.sk

Autor: Global24 s.r.o.
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Opustili nás významné osobnosti Prešovskej univerzity, prof. Mária Podhájecká, doc. Marta Bačová, a prof. Milan
Gerka.  
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Opustili nás významné osobnosti Prešovskej univerzity, prof. Mária Podhájecká, doc. Marta Bačová, a prof. Milan Gerka.

Podľa

Reklama

Posledné ĎAKUJEME pre docentku Martu Bačovú

Vo veku 74 rokov (26.8.1947, Martin – 28.10.2021, Prešov) nás opustila vzácna osobnosť doc. PhDr. Marta Bačová, CSc., ktorej
profesijný život bol spätý s prešovskou Filozofickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika, resp. Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v
Prešove.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v študijných odboroch slovenský jazyk a pedagogika
nastúpila na asistentské miesto na Katedru pedagogiky FF UPJŠ v Prešove.

Marta Bačová

Veľmi dôsledne pracovala so zodpovedným vzťahom ku kráse a vedeckosti odboru jej milovanej pedagogiky. Jej vedecké, publikačné a
pedagogické aktivity boli predovšetkým smerované do oblasti všeobecnej didaktiky, vysokoškolskej didaktiky, didaktiky dospelých,
pedagogickej diagnostiky a celoživotného vzdelávania. Okúzlená bola hlavne didaktikou, rozvoj ktorej vždy pozorne sledovala, a tým
obohacovala seba, študentov a doktorandov. Toto jej didaktické okúzlenie pramenilo i z dôkladnej znalostí prác J.A. Komenského, ku
ktorému ju priviedli hlavne jej prví vedúci katedier, a to doc. PhDr. F. Karšai, CSc. a prof. PhDr. A. Čuma, CSc.

Na filozofickej fakulte pôsobila vo funkcii vedúcej katedry pedagogiky a výchovy a vzdelávania dospelých, katedry pedagogiky, v r. 1994
– 1997 bola prodekankou pre vzdelávaciu činnosť (denné štúdium). V r. 1997 – 2000 bola podpredsedníčkou Akademického senátu FF
PU a členkou pedagogickej komisie AS FF PU. Vykonávala aj funkciu členky redakčnej rady časopisu ACADEMIA.

K rozvoju československej komeniológie prispela svojou činnosťou v pozícii tajomníčky Výboru komeniologickej sekcie pri Čsl.
pedagogickej spoločnosti pri ČSAV, ktorá sa premietla do organizátorskej práce, editorskej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti a
popularizačných prednáškových aktivít pre učiteľov.

Srdcovou záležitosťou bol však pre doc. M. Bačovú priamy kontakt so študentmi. Silu jej dávali i talentovaní, usilovní študenti, ktorí si
vážili jej prácu a entuziazmus, ako i najbližšie kolegyne a kolegovia. My, ktorí sme mali to šťastie a zažili ju ako vyučujúcu s charizmou a
prirodzeným rešpektom, nikdy nezabudneme na jej ľudský a tolerantný prístup, pochopenie pre študentské vrtochy, úsmev sprevádzajúci
otvorenú komunikáciu, ale i na odbornosť a profesionalitu, ktorá sa premietla do výchovy mnohých dnes úspešných absolventov
učiteľských, vychovávateľských a andragogických študijných programov, resp. akademicky pôsobiacich odborných asistentov, docentov
a profesorov.

Profesijný životopis:

VŠ: FF Univerzita Komenského v Bratislave – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, pedagogika – slovenský jazyk a literatúra, r.
1970

Akademický titul: PhDr. – FF UPJŠ Prešov, vedný odbor pedagogika, r. 1974.

Vedecká hodnosť: CSc. – FF UK Bratislava, vedný odbor pedagogika, r. 1984.

Habilitácia: doc. – FF UPJŠ Prešov, vedný odbor pedagogika, r. 1989.

Za profesorom Milanom Gerkom

V tieto dni, kedy sa väčšina z nás sústreďuje na plnenie si svojich akademických povinností, nás zasiahla smutná správa o zosnutí
nášho vzácneho kolegu a priateľa prof. ThDr. Milana Gerku, CSc. vo veku 76 rokov (* Ortuťová, 6. 1. 1945 – † Prešov, 2. 11. 2021).

Pán profesor sa zapísal do života svojich študentov nezmazateľnou stopou. Bol neustále pripravený im pomôcť s ich študentskými
„peripetiami“. I keď bol rektorom Pravoslávneho kňazského seminára, jeho život bol stále prepojený s Pravoslávnou bohosloveckou
fakultou. Akosi si už nevieme predstaviť, že pedagogické porady budú bez jeho vstupov, bez jeho neustáleho akcentovania zachovania
kontinuity akademického života bohoslovcov fakulty so seminárom.
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Milan Gerka

Pán profesor započal svoju vedeckú činnosť ukončením magisterského štúdia v roku 1965. V rokoch 1965-1968 študoval ako ašpirant na
Petrohradskej duchovnej akadémii, po absolvovaní ktorej získal kandidatúru.

Po tomto období začal aktívne pôsobiť na fakulte. Venoval sa exegéze Starého Zákona a Hebrejskému jazyku. Od externého
pedagogického pracovníka 1970, odborného asistenta 1971-1978, špirituála PBF 1973, pokladníka PBF 1974 -1984, knihovníka,
vedúceho jednotlivých katedier až po dekana fakulty. Aktívny bol aj v pastorácii: Kantor v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra
Nevského v Prešove, 1968 – 1970, ekonóm Úradu eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove, 1969 – 1971.

Bol duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Závadka, 1972 – 1988, 1990 – po súčasnosť. V roku 1991 – 1993 organizoval a
spravoval Pravoslávnu cirkevnú obec Spišská Nová Ves. V rokoch 1994 – 1996 organizoval duchovný život pravoslávnych veriacich –
reoptantov z Ukrajiny v obciach Topoľčany, Vozokany, Bánovce nad Bebravou, Tvrdomestice, Dežerice, Žitná Radiša, Ruskovce,
Závada, Chlebovany, Detva, Nová Baňa, Holíč, Hontianské Moravce, Ružomberok, Revúca, Brezová pod Bradlom a Smolník.

Bol kancelárom Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, dekanom pre okres Spišská Nová Ves a Gelnica, Levoča od
roku 1998 po súčasnosť. V roku 1998 založil Filantropiu Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a následne sa stal jej riaditeľom. Bol
tajomníkom a hovorcom Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku od roku 2001.

Jeho aktívny modus vivendi je aj naďalej motivujúcim atribútom snahy meniť veci k lepšiemu.

S veľkou úctou a žiaľom v srdci, ale v nádeji na večný život, milý pán profesor, spomíname. Boli ste nesmierne vzácnym, milým a
mimoriadne láskavým človekom.

Blažennyj pokoj i vičnaja jemu pamjať!

Kolegovia z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a Pravoslávneho kňazského seminára PU

Profesijný životopis:

VŠ:Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove

Mgr. 1965 študijný odbor: pravoslávna teológia

Akademický titul: ThDr. 1980 vedný odbor: pravoslávna teológia

Vedecká hodnosť: Csc.1993 vedný odbor: pravoslávna teológia

Habilitácia:doc.1978 vedný odbor: pravoslávna teológia

Inaugurácia:prof.1983vedný odbor: pravoslávna teológia

Dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 1987 – 1993

Spomienka na vzácnu kolegyňu prof. Máriu Podhájeckú

V deň Sviatku všetkých svätých, v čase pietneho ticha a spomienok na najbližších zosnulých, nás v rovnakej tichosti vo veku nedožitých
70 rokov nečakane opustila prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (* Prešov, 19. 7. 1952 – † Prešov, 1. 11. 2021).

Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný
život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že (nielen) akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
opustila zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a
najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku.

prof. Máriu Podhájeckú

Rukami pani profesorky počas jej bohatej učiteľskej kariéry prešli mnohé generácie detí, ale aj študentov: či už ako učiteľky materskej
školy, alebo ako vysokoškolskej pedagogičky a zároveň garantky študijného programu predškolskej pedagogiky, resp. garantky
študijných predmetov predškolskej pedagogiky v III. stupni štúdia (PhD.).

Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách
slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou profesionálnej práce pani profesorky bola dlhoročná a
intenzívna spolupráca so zahraničnými univerzitami.
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S úctou a láskou na Vás, pani profesorka, spomíname. Zostalo po Vás nielen nádherné ľudské dielo, ale aj obrovské prázdno, na ktoré
nebol nikto pripravený.

Kolegovia z Pedagogickej fakulty PU

Profesijný životopis:

1979: ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofickej fakulte v Prešove,
odbor predškolská pedagogika

1988: ukončené vysokoškolské štúdium III. stupňa na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte, odbor 75-01-9
pedagogika

2000: učiteľstvo špeciálnych škôl v špecializácii: pedagogika hluchoslepých a viacnásobne postihnutých ako súčasť medzinárodného
projektu s Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, USA

2003: docentka na Prešovskej univerzite v Prešove, Pedagogickej fakulte, odbor 75-02-9 teória vyučovania predmetov
všeobecnovzdelávacej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl

2014: profesorka na Prešovskej univerzite v Prešove, Pedagogickej fakulte, odbor 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogik

Foto: UNIPO

Autor: - || Podľa || Podľa | Prešovský večerník | - || Prešovský večerník || Prešovský večerník
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