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Študenti práva v Košiciach budú poskytovať bezplatné poradenstvo  
  7. 6. 2021, 14:31, Zdroj: aktuality.sk , Vydavateľ: Ringier Axel Springer, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 772.9 tis. GRP: 17,17 OTS: 0,17 AVE: 1741,66 Eur 

Vďaka tejto príležitosti budú môcť občania získať právnu analýzu svojho problému a študenti sa prostredníctvom takejto praxe pripravia
na výkon svojho budúceho povolania.

KOŠICE: Študenti Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach budú na magistráte bezplatne poskytovať
právne poradenstvo. TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan s tým, že Študentskú právnu poradňu (ŠPP) spustia od
nasledujúceho akademického roka.

Vďaka nej majú občania pod dohľadom spolupracujúcich advokátov získať právnu analýzu svojho problému a študenti sa
prostredníctvom takejto praxe pripravia na výkon svojho budúceho povolania. Právne poradenstvo ponúknu klientom, ktorí si nemôžu
dovoliť profesionálnu právnu pomoc. ŠPP je výberový predmet určený pre študentov tretieho ročníka denného štúdia bakalárskeho
študijného programu a študentov prvého a druhého ročníka denného štúdia magisterského študijného programu.

Ako uviedlo mesto Košice na sociálnej sieti, projekt bude realizovaný na základe podpísaného memoranda o vzájomnej spolupráci medzi
mestom a univerzitou. Právna poradňa bude fungovať v priestoroch magistrátu jeden deň v týždni v popoludňajších hodinách. Spresniť to
majú koncom augusta.

ŠPP pre obyvateľov Košíc je podľa fakulty samostatný typ tzv. živej kliniky, ktorej činnosť je zameraná na prácu s reálnymi klientmi.
Študent má pod dohľadom pridelených supervízorov pôsobením na klinike rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti,
argumentačné zručnosti, písomný prejav, analytické a tvorivé myslenie, má tiež zlepšiť svoje rozhodovanie o postupnosti právnych
krokov, schopnosť riešiť právne problémy a orientáciu v právnom poriadku. Zároveň sa podľa fakulty naučí samostatnej a tímovej práci,
zodpovednému prístupu k plneniu povinností a vedeniu dokumentácie.

„Popri historicky overenom teoretickom vzdelávaní zameranom na platné právo, jeho interpretáciu a aplikáciu v posledných rokoch čoraz
väčší dôraz kladieme aj na posilnenie praktických prvkov vo vzdelávaní študentov. Študentská právna poradňa je ďalším krokom v
napĺňaní nášho dlhodobého zámeru,“ povedal dekan fakulty Miroslav Štrkolec. „Sme presvedčení, že kooperáciou fakulty s mestom
Košice a spolupracujúcimi advokátmi sa naplní nielen vzdelávací účel projektu, ale rovnako bude naplnená aj myšlienka pomôcť a právne
poradiť tým, ktorí si inú právnu pomoc z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť,“ doplnil.

Autor: TASR
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Čeky dostal od hostky kuriózny darček: Dal to na seba, okamžite bol terčom vtipov  
  7. 6. 2021, 15:55, Zdroj: cas.sk , Vydavateľ: Nový čas, a.s., Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 546.8 tis. GRP: 12,15 OTS: 0,12 AVE: 1047,56 Eur 

Hádači v Inkognite dostanú sem-tam od svojich hostí aj darčeky. Tentokrát sa šťastie usmialo nevídaným spôsobom na Mariána
Čekovského, ktorý ako študent košickej UPJŠ dostal darček od tamojšej vysokoškolskej pedagogičky. A nebol hocijaký! Čeky sa hneď
vrátil o niekoľko storočí dozadu a priznal - mám ťažký život teraz... Prečo? Dozviete sa vo videu a všetko ostatné pri sledovaní relácie
Inkognito dnes o 20.30 na JOJ-ke.

Autor: tivi.sk
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Svet okolo nás: Čo sú to vlastne farby  
  7. 6. 2021, 17:13, Zdroj: reginavychod.rtvs.sk , Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 83.2 tis. GRP: 1,85 OTS: 0,02 AVE: 518,50 Eur 

07. 06. 2021 17:13 | Dobrá rada nad zlato

Facebook Instagram

Jarné záhrady obohacujú naše vnímanie krásou farieb. Čo je však farba z fyzikálneho hľadiska? O tom pri mikrofóne Milana Rendoša
rozpráva docent z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Marián Kireš.
Poďme však najskôr zistiť, čo je svetlo.

Svet_okolo_nás_farby

Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??
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Študenti práva budú na magistráte v Košiciach poskytovať poradenstvo  
  7. 6. 2021, 14:34, Zdroj: teraz.sk , Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 27.5 tis. GRP: 0,61 OTS: 0,01 AVE: 646,52 Eur 

.

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Právne poradenstvo ponúknu klientom, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc.

Autor TASR

dnes 14:34

Košice 7. júna (TASR) – Študenti Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach budú na magistráte bezplatne
poskytovať právne poradenstvo. TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan s tým, že Študentskú právnu poradňu (ŠPP)
spustia od nasledujúceho akademického roka.

Vďaka nej majú občania pod dohľadom spolupracujúcich advokátov získať právnu analýzu svojho problému a študenti sa
prostredníctvom takejto praxe pripravia na výkon svojho budúceho povolania. Právne poradenstvo ponúknu klientom, ktorí si nemôžu
dovoliť profesionálnu právnu pomoc. ŠPP je výberový predmet určený pre študentov tretieho ročníka denného štúdia bakalárskeho
študijného programu a študentov prvého a druhého ročníka denného štúdia magisterského študijného programu.

Ako uviedlo mesto Košice na sociálnej sieti, projekt bude realizovaný na základe podpísaného memoranda o vzájomnej spolupráci medzi
mestom a univerzitou. Právna poradňa bude fungovať v priestoroch magistrátu jeden deň v týždni v popoludňajších hodinách. Spresniť to
majú koncom augusta.

ŠPP pre obyvateľov Košíc je podľa fakulty samostatný typ tzv. živej kliniky, ktorej činnosť je zameraná na prácu s reálnymi klientmi.
Študent má pod dohľadom pridelených supervízorov pôsobením na klinike rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti,
argumentačné zručnosti, písomný prejav, analytické a tvorivé myslenie, má tiež zlepšiť svoje rozhodovanie o postupnosti právnych
krokov, schopnosť riešiť právne problémy a orientáciu v právnom poriadku. Zároveň sa podľa fakulty naučí samostatnej a tímovej práci,
zodpovednému prístupu k plneniu povinností a vedeniu dokumentácie.

„Popri historicky overenom teoretickom vzdelávaní zameranom na platné právo, jeho interpretáciu a aplikáciu v posledných rokoch čoraz
väčší dôraz kladieme aj na posilnenie praktických prvkov vo vzdelávaní študentov. Študentská právna poradňa je ďalším krokom v
napĺňaní nášho dlhodobého zámeru,“ povedal dekan fakulty Miroslav Štrkolec. „Sme presvedčení, že kooperáciou fakulty s mestom
Košice a spolupracujúcimi advokátmi sa naplní nielen vzdelávací účel projektu, ale rovnako bude naplnená aj myšlienka pomôcť a právne
poradiť tým, ktorí si inú právnu pomoc z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť,“ doplnil.

.

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/317059998/c0927ced34de5ff43c38?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjU3MjEwMTAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzE3MDU5OTk4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.ePIjTRBGrxPW0SjUB4of-sDOkE3N9B98Y7QHGyc1ino
https://www.teraz.sk/regiony/studenti-prava-budu-na-magistrate-v/554402-clanok.html


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

Košice: Študenti práva budú na magistráte poskytovať bezplatné poradenstvo  
  7. 6. 2021, 13:58, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 18.4 tis. GRP: 0,41 OTS: 0,00 AVE: 342,02 Eur 

Košice 7. júna (TASR) – Študenti Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach budú na magistráte bezplatne
poskytovať právne poradenstvo. TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan s tým, že Študentskú právnu poradňu (ŠPP)
spustia od nasledujúceho akademického roka. Vďaka nej majú občania pod dohľadom spolupracujúcich advokátov získať právnu analýzu
svojho problému a študenti sa prostredníctvom takejto praxe pripravia na výkon svojho budúceho povolania. Právne poradenstvo
ponúknu klientom, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc. ŠPP je výberový predmet určený pre študentov tretieho ročníka
denného štúdia bakalárskeho študijného programu a študentov prvého a druhého ročníka denného štúdia magisterského študijného
programu. Ako uviedlo mesto Košice na sociálnej sieti, projekt bude realizovaný na základe podpísaného memoranda o vzájomnej
spolupráci medzi mestom a univerzitou. Právna poradňa bude fungovať v priestoroch magistrátu jeden deň v týždni v popoludňajších
hodinách. Spresniť to majú koncom augusta. ŠPP pre obyvateľov Košíc je podľa fakulty samostatný typ tzv. živej kliniky, ktorej činnosť je
zameraná na prácu s reálnymi klientmi. Študent má pod dohľadom pridelených supervízorov pôsobením na klinike rozvíjať svoje
komunikačné a prezentačné schopnosti, argumentačné zručnosti, písomný prejav, analytické a tvorivé myslenie, má tiež zlepšiť svoje
rozhodovanie o postupnosti právnych krokov, schopnosť riešiť právne problémy a orientáciu v právnom poriadku. Zároveň sa podľa
fakulty naučí samostatnej a tímovej práci, zodpovednému prístupu k plneniu povinností a vedeniu dokumentácie. „Popri historicky
overenom teoretickom vzdelávaní zameranom na platné právo, jeho interpretáciu a aplikáciu v posledných rokoch čoraz väčší dôraz
kladieme aj na posilnenie praktických prvkov vo vzdelávaní študentov. Študentská právna poradňa je ďalším krokom v napĺňaní nášho
dlhodobého zámeru,“ povedal dekan fakulty Miroslav Štrkolec. „Sme presvedčení, že kooperáciou fakulty s mestom Košice a
spolupracujúcimi advokátmi sa naplní nielen vzdelávací účel projektu, ale rovnako bude naplnená aj myšlienka pomôcť a právne poradiť
tým, ktorí si inú právnu pomoc z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť,“ doplnil. None None sem lem

Autor: TASR
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Čeky dostal darček, Studenková ho hneď schladila: Nezmestíš sa do toho, nerob to!  
  7. 6. 2021, 12:00, Zdroj: tivi.cas.sk , Vydavateľ: Nový čas, a.s., Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 10.1 tis. GRP: 0,22 OTS: 0,00 AVE: 222,84 Eur 

Hádači v Inkognite dostanú sem-tam od svojich hostí aj darčeky. Tentokrát sa šťastie usmialo nevídaným spôsobom na Mariána
Čekovského, ktorý ako študent košickej UPJŠ dostal darček od tamojšej vysokoškolskej pedagogičky. A nebol hocijaký! Čeky sa hneď
vrátil o niekoľko storočí dozadu a priznal - mám ťažký život teraz... Prečo? Dozviete sa vo videu.

Zdroj:

Autor: Azet.sk
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Najdôležitejšie je milovať medicínu a mať ilúzie, hovorí pôrodník a gynekológ Erik Dosedla  
  8. 6. 2021, 5:54, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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MARIO HUDÁK , Dnes | 05:30

Celý svoj profesijný život zasvätil tomu najkrajšiemu povolaniu. Za šestnásť rokov priviedol na svet štyritisíc detí. Rodák z Humenného
Erik Dosedla (39) sa na pôrodnej sále cíti ako doma. Čo by poradil dnešným študentom medicíny?

Lekár musí mať veľmi silný vzťah k medicíne, aby prekonal mnohé úskalia, s ktorými sa vo svojom profesionálnom živote stretne, hovorí
gynekológ a pôrodník Erik Dosedla / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Ako vyzerala vaša cesta k tejto profesii a funkcii primára Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Nemocnici AGEL Košice-Šaca?

Od prvého ročníka na lekárskej fakulte som sa dobrovoľne zúčastňoval práce na gynekologicko–pôrodníckej klinike. Vedecko-výskumnej
činnosti sa venujem v podstate od začiatku svojich štúdií. Bol som úspešný v študentskej vedeckej konferencii a následne som sa
zúčastnil na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii. Celkovo ma v mojej práci ovplyvnil môj učiteľ profesor Pavel Calda z
Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Ukázal mi úplne nové horizonty v medicíne, naviedol
ma správnym smerom. Aj s jeho pomocou som ukončil PhD. štúdium na Karlovej univerzite v Prahe.

Spomínate si ešte na vaše štúdium a lekárske začiatky?

Áno, rád spomínam na svoje začiatky. Boli plné nadšenia, ambícií a z veku vyplývajúceho nedostatku pokory. S počtom atestácií a
pracovných zaradení sa zvyšovala aj zodpovednosť a pokora. Aj preto si myslím, že každá dobrá klinika a oddelenie musí mať v
lekárskom stave najmladších neatestovaných lekárov, ako aj starších a najstarších lekárov.

Lekári Erik Dosedla a Veronika Michnová pri sekcii / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Nedávno ste sa stali docentom. Ako prebiehali vaše skúšky a habilitačné konanie k docentúre?

Habilitačné konanie má svoje zákonom stanovené náležitosti, ktoré musí uchádzač splniť. Predpokladom je dodržať podmienky v rámci
vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a prednáškovej činnosti. Samozrejme, habilitant musí byť minimálne tri roky po ukončení
PhD. štúdia.

Čomu ste sa venovali v habilitačnej práci?

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa dlhodobo venujem chorobnosti spojenej s cisárskymi rezmi. Z výsledkov našej práce je zaujímavé, že
sme medzi prvými publikovali zistenia o syndróme jazvy po cisárskom reze.

Erik Dosedla s kolegom a šťastnou mamičkou / FB Nemocnica Košice-Šaca

Ako ovplyvnila pandémia koronavírusu vašu profesiu, vedeckú prácu a pedagogickú prax?

Hlavne výrazne obmedzila priamy kontakt so študentmi a možnosť prakticky im predstaviť prácu na Gynekologicko-pôrodníckej klinike. Aj
keď sme sa aj v online priestore veľmi snažili poskytnúť im čo najviac informácií z klinickej praxe.

Čo vás na práci gynekológa a pôrodníka najviac teší?

V gynekológii a pôrodníctve sa zaoberám najmä materno-fetálnou medicínou, čo je špecializovaná komplexná starostlivosť o matku a
plod. V rámci tejto problematiky sa tiež venujem aj prenatálnej diagnostike. Okrem toho robím prakticky hlavne laparoskopickú
gynekologickú chirurgiu. Najviac sa cítim doma na pôrodnej a operačnej sále. Ambulantná časť je pre mňa menej zaujímavá. Považujem
ju ale za veľmi dôležitú.

Erik Dosedla po behu s kolegami lekármi. Šport je jeho hobby, potreboval by na neho ale viac času / FB Nemocnica Košice-Šaca

Ako vyzeral váš najkrajší deň v nemocnici a čo bola pre vás naopak najťažšia skúsenosť?

Najkrajšie dni boli určite tie, keď som priviedol na svet moje deti. Náročné stavy zažívame v gynekológii a najmä v pôrodníctve pomerne
často, keďže ide o urgentný medicínsky odbor. Pôrod je najnebezpečnejším obdobím v živote ženy, najviac žien na svete zomrie práve
pri pôrode a pri včasnom šestonedelí.

Vzhľadom na to, že naša klinika patrí medzi najväčšie na Slovensku, prirodzene sa stretávame aj s veľkým počtom komplikácií. Tímovou
spoluprácou sa nám darí riešiť aj tieto ťažšie situácie. Všetci zdravotníci zo seba každý deň dávame maximum energie, aby sme ochránili
životy a zdravie žien.
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Erik Dosedla v novovybavenej operačnej sále / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Čo vnímate ako svoj najväčší úspech?

Všetky dobré veci vnímam hlavne s pokorou. Úspechom je pre mňa každá správne odliečená pacientka. Za úspechom treba hľadať
množstvo práce, energie, odriekania, ktoré som obetoval, aby z toho následne mohli profitovať pacientky. A preto si veľmi vážim každého
človeka, ktorý dosiahol nejaký úspech. Ja osobne za ním vždy vidím to množstvo práce.

Aké sú vaše ďalšie kariérne plány?

V medicíne sa všetko veľmi rýchlo mení a modernizuje. Je preto nevyhnutné držať krok s najnovšími diagnostickými a liečebnými
postupmi. Okrem toho sa chcem ďalej snažiť dobre pracovať aj na mojej alma mater – Lekárskej fakulte UPJŠ a dosiahnuť inauguračné
konanie na profesora.

Ilustračná fotografia / FB Nemocnica Košice-Šaca

Čím relaxujete po náročnom dni?

Veľmi rád relaxujem športom, ako je futbal, bicyklovanie a lyžovanie. Rád by som mal na to viac času.

Čo by ste dnes urobili inak ako v minulosti?

Je dôležité žiť pre súčasnosť, zmieriť sa so svojou minulosťou a nestrachovať sa o budúcnosť. A najmä sa nenechať ovládať svojím
egom. To všetko si človek uvedomí až v určitom veku.

Je dôležité žiť pre súčasnosť, zmieriť sa so svojou minulosťou a nestrachovať sa o budúcnosť, hovorí Erik Dosedla / Nemocnica AGEL
Košice-Šaca

Čo by ste poradili dnešným študentom medicíny a začínajúcim lekárom?

Venovať sa popri štúdiu čo najviac praktickým veciam, vedeckým prácam, stážam, aby nazbierali čo najviac skúseností a zručností. Za
najpodstatnejšie však považujem milovať medicínu a mať ilúzie, o ktoré nás oberá len náš vek.

Najviac ma mrzia študenti, ktorí študujú medicínu, pričom nevedia povedať, aký je ich cieľ, čo by chceli v medicíne robiť. S takýmito
študentmi si nerozumiem a toto moje presvedčenie ma nikdy neopustí.

Lekár musí mať veľmi silný vzťah k medicíne, aby prekonal mnohé úskalia, s ktorými sa vo svojom profesionálnom živote stretne. To
najviac, čo môže dať učiteľ svojim študentom, je najmä vlastný vzor a nadšenie pre prácu, ktorú vykonáva.
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Študenti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pomôžu bezplatne Košičanom

@ Aktuálne -> Školstvo Jun 07 2021 - 10:22 GMT

Študentky a študenti Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci Študentskej právnej poradne (ŠPP) pre
obyvateľov mesta Košice ponúknu právne poradenstvo klientom, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc. Pod dohľadom
spolupracujúcich advokátov získajú občania právnu analýzu svojho právneho problému a študenti práva sa prostredníctvom takejto praxe
pripravia na výkon budúceho povolania právnika. ŠPP bude poskytovaná v priestoroch Magistrátu mesta Košice počas akademického
roka 2021/2022 v poobedňajších hodinách jeden deň v týždni. Presné termíny zverejní Magistrát mesta Košice koncom augusta.

Študentská právna poradňa pre obyvateľov Košíc je samostatný typ tzv. živej kliniky, ktorej činnosť je zameraná na prácu s reálnymi
klientmi. Cieľom je zabezpečiť priamy kontakt študentov práva s reálnymi klientmi, ktorý sa uskutočňuje pod dohľadom pridelených
supervízorov. Pôsobením na klinike študent rozvíja svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, argumentačné zručnosti, písomný
prejav, analytické a tvorivé myslenie, zlepšuje svoje rozhodovanie o postupnosti právnych krokov, schopnosť riešiť právne problémy a
orientáciu v právnom poriadku. Zároveň sa študent naučí samostatnej a tímovej práci, zodpovednému prístupu k plneniu povinnosti a
vedeniu dokumentácie. ŠPP je výberový predmet určený pre študentov 3. ročníka denného štúdia bakalárskeho študijného programu a
študentov 1. a 2. ročníka denného štúdia magisterského študijného programu. Výučba predmetu prebieha v dvoch semestroch, ako
Študentská právna poradňa pre obyvateľov mesta Košice I (zimný semester) a Študentská právna poradňa pre obyvateľov mesta Košice
II (letný semester). Pôsobenie na klinike zahŕňa účasť na workshope, úvodné stretnutia s klientmi, aktívnu prácu na pridelených
prípadoch a účasť na spoločných seminároch.

„Stále hovorím, že pravidlá a zákony musia platiť pre všetkých. Uvedomujeme si však, že orientovať sa v ich zložitej spleti nie je
jednoduché. Takisto nie každý má na to, aby pri akomkoľvek probléme mohol využiť služby advokátskej kancelárie. Fungujúce Košice sú
tiež o tom, aby aj spravodlivosť mohla byť dostupná pre všetkých. Som hrdý na to, že v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a jej
študentmi sme to dokázali, a v priestoroch nášho magistrátu na Triede SNP 48 budeme môcť Košičanom poskytnúť bezplatné právne
poradenstvo. Budúci právnici tým získajú nielen dôležité praktické skúsenosti, ale zároveň pomôžu občanom, aby si ešte lepšie mohli
uplatňovať svoje zákonom zaručené práva alebo sa vyhli zbytočným súdnym sporom,“ uviedol primátor mesta Košice, Ing. Jaroslav
Polaček.

,,Trvalou snahou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je poskytovať kvalitné právnické vzdelávanie, ktoré
našich študentov spoľahlivo pripraví na pôsobenie v rozmanitých právnických profesiách. Popri historicky overenom teoretickom
vzdelávaní zameranom na platné právo, jeho interpretáciu a aplikáciu, v posledných rokoch čoraz väčší dôraz kladieme aj na posilnenie
praktických prvkov vo vzdelávaní študentov. Študentská právna poradňa je ďalším krokom v napĺňaní nášho dlhodobého zámeru. Sme
presvedčení, že kooperáciou fakulty s Mestom Košice a spolupracujúcimi advokátmi sa naplní nielen vzdelávací účel projektu, ale
rovnako bude naplnená aj myšlienka pomôcť a právne poradiť tým, ktorí si inú právnu pomoc z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť,“ doplnil
dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Je potrebné mať na pamäti, že klienti sa na ŠPP obracajú so svojimi skutočnými právnymi problémami a očakávajú pomoc s ich
riešením. Právne analýzy vypracované študentmi majú pre klientov skutočný význam a využitie.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Zdroj: RO SSN
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Vďaka tejto príležitosti budú môcť občania získať právnu analýzu svojho problému a študenti sa prostredníctvom takejto praxe pripravia
na výkon svojho budúceho povolania.

KOŠICE: Študenti Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach budú na magistráte bezplatne poskytovať
právne poradenstvo. TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan s tým, že Študentskú právnu poradňu (ŠPP) spustia od
nasledujúceho akademického roka.

Vďaka nej majú občania pod dohľadom spolupracujúcich advokátov získať právnu analýzu svojho problému a študenti sa
prostredníctvom takejto praxe pripravia na výkon svojho budúceho povolania. Právne poradenstvo ponúknu klientom, ktorí si nemôžu
dovoliť profesionálnu právnu pomoc. ŠPP je výberový predmet určený pre študentov tretieho ročníka denného štúdia bakalárskeho
študijného programu a študentov prvého a druhého ročníka denného štúdia magisterského študijného programu.

Ako uviedlo mesto Košice na sociálnej sieti, projekt bude realizovaný na základe podpísaného memoranda o vzájomnej spolupráci medzi
mestom a univerzitou. Právna poradňa bude fungovať v priestoroch magistrátu jeden deň v týždni v popoludňajších hodinách. Spresniť to
majú koncom augusta.

ŠPP pre obyvateľov Košíc je podľa fakulty samostatný typ tzv. živej kliniky, ktorej činnosť je zameraná na prácu s reálnymi klientmi.
Študent má pod dohľadom pridelených supervízorov pôsobením na klinike rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti,
argumentačné zručnosti, písomný prejav, analytické a tvorivé myslenie, má tiež zlepšiť svoje rozhodovanie o postupnosti právnych
krokov, schopnosť riešiť právne problémy a orientáciu v právnom poriadku. Zároveň sa podľa fakulty naučí samostatnej a tímovej práci,
zodpovednému prístupu k plneniu povinností a vedeniu dokumentácie.

„Popri historicky overenom teoretickom vzdelávaní zameranom na platné právo, jeho interpretáciu a aplikáciu v posledných rokoch čoraz
väčší dôraz kladieme aj na posilnenie praktických prvkov vo vzdelávaní študentov. Študentská právna poradňa je ďalším krokom v
napĺňaní nášho dlhodobého zámeru,“ povedal dekan fakulty Miroslav Štrkolec. „Sme presvedčení, že kooperáciou fakulty s mestom
Košice a spolupracujúcimi advokátmi sa naplní nielen vzdelávací účel projektu, ale rovnako bude naplnená aj myšlienka pomôcť a právne
poradiť tým, ktorí si inú právnu pomoc z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť,“ doplnil.

Autor: TASR
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Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Právne poradenstvo ponúknu klientom, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc.

Autor TASR

dnes 14:34

Košice 7. júna (TASR) – Študenti Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach budú na magistráte bezplatne
poskytovať právne poradenstvo. TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan s tým, že Študentskú právnu poradňu
(ŠPP) spustia od nasledujúceho akademického roka.

Vďaka nej majú občania pod dohľadom spolupracujúcich advokátov získať právnu analýzu svojho problému a študenti sa
prostredníctvom takejto praxe pripravia na výkon svojho budúceho povolania. Právne poradenstvo ponúknu klientom, ktorí si nemôžu
dovoliť profesionálnu právnu pomoc. ŠPP je výberový predmet určený pre študentov tretieho ročníka denného štúdia bakalárskeho
študijného programu a študentov prvého a druhého ročníka denného štúdia magisterského študijného programu.

Ako uviedlo mesto Košice na sociálnej sieti, projekt bude realizovaný na základe podpísaného memoranda o vzájomnej spolupráci medzi
mestom a univerzitou. Právna poradňa bude fungovať v priestoroch magistrátu jeden deň v týždni v popoludňajších hodinách. Spresniť to
majú koncom augusta.

ŠPP pre obyvateľov Košíc je podľa fakulty samostatný typ tzv. živej kliniky, ktorej činnosť je zameraná na prácu s reálnymi klientmi.
Študent má pod dohľadom pridelených supervízorov pôsobením na klinike rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné schopnosti,
argumentačné zručnosti, písomný prejav, analytické a tvorivé myslenie, má tiež zlepšiť svoje rozhodovanie o postupnosti právnych
krokov, schopnosť riešiť právne problémy a orientáciu v právnom poriadku. Zároveň sa podľa fakulty naučí samostatnej a tímovej práci,
zodpovednému prístupu k plneniu povinností a vedeniu dokumentácie.

„Popri historicky overenom teoretickom vzdelávaní zameranom na platné právo, jeho interpretáciu a aplikáciu v posledných rokoch čoraz
väčší dôraz kladieme aj na posilnenie praktických prvkov vo vzdelávaní študentov. Študentská právna poradňa je ďalším krokom v
napĺňaní nášho dlhodobého zámeru,“ povedal dekan fakulty Miroslav Štrkolec. „Sme presvedčení, že kooperáciou fakulty s mestom
Košice a spolupracujúcimi advokátmi sa naplní nielen vzdelávací účel projektu, ale rovnako bude naplnená aj myšlienka pomôcť a právne
poradiť tým, ktorí si inú právnu pomoc z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť,“ doplnil.

.
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Košice 7. júna (TASR) – Študenti Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach budú na magistráte bezplatne
poskytovať právne poradenstvo. TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan s tým, že Študentskú právnu poradňu
(ŠPP) spustia od nasledujúceho akademického roka. Vďaka nej majú občania pod dohľadom spolupracujúcich advokátov získať právnu
analýzu svojho problému a študenti sa prostredníctvom takejto praxe pripravia na výkon svojho budúceho povolania. Právne poradenstvo
ponúknu klientom, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc. ŠPP je výberový predmet určený pre študentov tretieho ročníka
denného štúdia bakalárskeho študijného programu a študentov prvého a druhého ročníka denného štúdia magisterského študijného
programu. Ako uviedlo mesto Košice na sociálnej sieti, projekt bude realizovaný na základe podpísaného memoranda o vzájomnej
spolupráci medzi mestom a univerzitou. Právna poradňa bude fungovať v priestoroch magistrátu jeden deň v týždni v popoludňajších
hodinách. Spresniť to majú koncom augusta. ŠPP pre obyvateľov Košíc je podľa fakulty samostatný typ tzv. živej kliniky, ktorej činnosť je
zameraná na prácu s reálnymi klientmi. Študent má pod dohľadom pridelených supervízorov pôsobením na klinike rozvíjať svoje
komunikačné a prezentačné schopnosti, argumentačné zručnosti, písomný prejav, analytické a tvorivé myslenie, má tiež zlepšiť svoje
rozhodovanie o postupnosti právnych krokov, schopnosť riešiť právne problémy a orientáciu v právnom poriadku. Zároveň sa podľa
fakulty naučí samostatnej a tímovej práci, zodpovednému prístupu k plneniu povinností a vedeniu dokumentácie. „Popri historicky
overenom teoretickom vzdelávaní zameranom na platné právo, jeho interpretáciu a aplikáciu v posledných rokoch čoraz väčší dôraz
kladieme aj na posilnenie praktických prvkov vo vzdelávaní študentov. Študentská právna poradňa je ďalším krokom v napĺňaní nášho
dlhodobého zámeru,“ povedal dekan fakulty Miroslav Štrkolec. „Sme presvedčení, že kooperáciou fakulty s mestom Košice a
spolupracujúcimi advokátmi sa naplní nielen vzdelávací účel projektu, ale rovnako bude naplnená aj myšlienka pomôcť a právne poradiť
tým, ktorí si inú právnu pomoc z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť,“ doplnil. None None sem lem
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Najdôležitejšie je milovať medicínu a mať ilúzie, hovorí pôrodník a gynekológ Erik Dosedla

MARIO HUDÁK , Dnes | 05:30

Celý svoj profesijný život zasvätil tomu najkrajšiemu povolaniu. Za šestnásť rokov priviedol na svet štyritisíc detí. Rodák z Humenného
Erik Dosedla (39) sa na pôrodnej sále cíti ako doma. Čo by poradil dnešným študentom medicíny?

Lekár musí mať veľmi silný vzťah k medicíne, aby prekonal mnohé úskalia, s ktorými sa vo svojom profesionálnom živote stretne, hovorí
gynekológ a pôrodník Erik Dosedla / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Ako vyzerala vaša cesta k tejto profesii a funkcii primára Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Nemocnici AGEL Košice-Šaca?

Od prvého ročníka na lekárskej fakulte som sa dobrovoľne zúčastňoval práce na gynekologicko–pôrodníckej klinike.
Vedecko-výskumnej činnosti sa venujem v podstate od začiatku svojich štúdií. Bol som úspešný v študentskej vedeckej konferencii a
následne som sa zúčastnil na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii. Celkovo ma v mojej práci ovplyvnil môj učiteľ profesor
Pavel Calda z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Ukázal mi úplne nové horizonty v
medicíne, naviedol ma správnym smerom. Aj s jeho pomocou som ukončil PhD. štúdium na Karlovej univerzite v Prahe.

Spomínate si ešte na vaše štúdium a lekárske začiatky?

Áno, rád spomínam na svoje začiatky. Boli plné nadšenia, ambícií a z veku vyplývajúceho nedostatku pokory. S počtom atestácií a
pracovných zaradení sa zvyšovala aj zodpovednosť a pokora. Aj preto si myslím, že každá dobrá klinika a oddelenie musí mať v
lekárskom stave najmladších neatestovaných lekárov, ako aj starších a najstarších lekárov.

Lekári Erik Dosedla a Veronika Michnová pri sekcii / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Nedávno ste sa stali docentom. Ako prebiehali vaše skúšky a habilitačné konanie k docentúre?

Habilitačné konanie má svoje zákonom stanovené náležitosti, ktoré musí uchádzač splniť. Predpokladom je dodržať podmienky v rámci
vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a prednáškovej činnosti. Samozrejme, habilitant musí byť minimálne tri roky po ukončení
PhD. štúdia.

Čomu ste sa venovali v habilitačnej práci?

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa dlhodobo venujem chorobnosti spojenej s cisárskymi rezmi. Z výsledkov našej práce je zaujímavé, že
sme medzi prvými publikovali zistenia o syndróme jazvy po cisárskom reze.

Erik Dosedla s kolegom a šťastnou mamičkou / FB Nemocnica Košice-Šaca

Ako ovplyvnila pandémia koronavírusu vašu profesiu, vedeckú prácu a pedagogickú prax?

Hlavne výrazne obmedzila priamy kontakt so študentmi a možnosť prakticky im predstaviť prácu na Gynekologicko-pôrodníckej klinike. Aj
keď sme sa aj v online priestore veľmi snažili poskytnúť im čo najviac informácií z klinickej praxe.

Čo vás na práci gynekológa a pôrodníka najviac teší?

V gynekológii a pôrodníctve sa zaoberám najmä materno-fetálnou medicínou, čo je špecializovaná komplexná starostlivosť o matku a
plod. V rámci tejto problematiky sa tiež venujem aj prenatálnej diagnostike. Okrem toho robím prakticky hlavne laparoskopickú
gynekologickú chirurgiu. Najviac sa cítim doma na pôrodnej a operačnej sále. Ambulantná časť je pre mňa menej zaujímavá. Považujem
ju ale za veľmi dôležitú.

Erik Dosedla po behu s kolegami lekármi. Šport je jeho hobby, potreboval by na neho ale viac času / FB Nemocnica Košice-Šaca

Ako vyzeral váš najkrajší deň v nemocnici a čo bola pre vás naopak najťažšia skúsenosť?

Najkrajšie dni boli určite tie, keď som priviedol na svet moje deti. Náročné stavy zažívame v gynekológii a najmä v pôrodníctve pomerne
často, keďže ide o urgentný medicínsky odbor. Pôrod je najnebezpečnejším obdobím v živote ženy, najviac žien na svete zomrie práve
pri pôrode a pri včasnom šestonedelí.

Vzhľadom na to, že naša klinika patrí medzi najväčšie na Slovensku, prirodzene sa stretávame aj s veľkým počtom komplikácií. Tímovou 
spoluprácou sa nám darí riešiť aj tieto ťažšie situácie. Všetci zdravotníci zo seba každý deň dávame maximum energie, aby sme ochránili
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životy a zdravie žien.

Erik Dosedla v novovybavenej operačnej sále / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Čo vnímate ako svoj najväčší úspech?

Všetky dobré veci vnímam hlavne s pokorou. Úspechom je pre mňa každá správne odliečená pacientka. Za úspechom treba hľadať
množstvo práce, energie, odriekania, ktoré som obetoval, aby z toho následne mohli profitovať pacientky. A preto si veľmi vážim každého
človeka, ktorý dosiahol nejaký úspech. Ja osobne za ním vždy vidím to množstvo práce.

Aké sú vaše ďalšie kariérne plány?

V medicíne sa všetko veľmi rýchlo mení a modernizuje. Je preto nevyhnutné držať krok s najnovšími diagnostickými a liečebnými
postupmi. Okrem toho sa chcem ďalej snažiť dobre pracovať aj na mojej alma mater – Lekárskej fakulte UPJŠ a dosiahnuť inauguračné
konanie na profesora.

Ilustračná fotografia / FB Nemocnica Košice-Šaca

Čím relaxujete po náročnom dni?

Veľmi rád relaxujem športom, ako je futbal, bicyklovanie a lyžovanie. Rád by som mal na to viac času.

Čo by ste dnes urobili inak ako v minulosti?

Je dôležité žiť pre súčasnosť, zmieriť sa so svojou minulosťou a nestrachovať sa o budúcnosť. A najmä sa nenechať ovládať svojím
egom. To všetko si človek uvedomí až v určitom veku.

Je dôležité žiť pre súčasnosť, zmieriť sa so svojou minulosťou a nestrachovať sa o budúcnosť, hovorí Erik Dosedla / Nemocnica AGEL
Košice-Šaca

Čo by ste poradili dnešným študentom medicíny a začínajúcim lekárom?

Venovať sa popri štúdiu čo najviac praktickým veciam, vedeckým prácam, stážam, aby nazbierali čo najviac skúseností a zručností. Za
najpodstatnejšie však považujem milovať medicínu a mať ilúzie, o ktoré nás oberá len náš vek.

Najviac ma mrzia študenti, ktorí študujú medicínu, pričom nevedia povedať, aký je ich cieľ, čo by chceli v medicíne robiť. S takýmito
študentmi si nerozumiem a toto moje presvedčenie ma nikdy neopustí.

Lekár musí mať veľmi silný vzťah k medicíne, aby prekonal mnohé úskalia, s ktorými sa vo svojom profesionálnom živote stretne. To
najviac, čo môže dať učiteľ svojim študentom, je najmä vlastný vzor a nadšenie pre prácu, ktorú vykonáva.
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Študenti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pomôžu bezplatne Košičanom

@ Aktuálne -> Školstvo Jun 07 2021 - 10:22 GMT

Študentky a študenti Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci Študentskej právnej poradne (ŠPP) pre
obyvateľov mesta Košice ponúknu právne poradenstvo klientom, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc. Pod dohľadom
spolupracujúcich advokátov získajú občania právnu analýzu svojho právneho problému a študenti práva sa prostredníctvom takejto praxe
pripravia na výkon budúceho povolania právnika. ŠPP bude poskytovaná v priestoroch Magistrátu mesta Košice počas akademického
roka 2021/2022 v poobedňajších hodinách jeden deň v týždni. Presné termíny zverejní Magistrát mesta Košice koncom augusta.

Študentská právna poradňa pre obyvateľov Košíc je samostatný typ tzv. živej kliniky, ktorej činnosť je zameraná na prácu s reálnymi
klientmi. Cieľom je zabezpečiť priamy kontakt študentov práva s reálnymi klientmi, ktorý sa uskutočňuje pod dohľadom pridelených
supervízorov. Pôsobením na klinike študent rozvíja svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, argumentačné zručnosti, písomný
prejav, analytické a tvorivé myslenie, zlepšuje svoje rozhodovanie o postupnosti právnych krokov, schopnosť riešiť právne problémy a
orientáciu v právnom poriadku. Zároveň sa študent naučí samostatnej a tímovej práci, zodpovednému prístupu k plneniu povinnosti a
vedeniu dokumentácie. ŠPP je výberový predmet určený pre študentov 3. ročníka denného štúdia bakalárskeho študijného programu a
študentov 1. a 2. ročníka denného štúdia magisterského študijného programu. Výučba predmetu prebieha v dvoch semestroch, ako
Študentská právna poradňa pre obyvateľov mesta Košice I (zimný semester) a Študentská právna poradňa pre obyvateľov mesta Košice
II (letný semester). Pôsobenie na klinike zahŕňa účasť na workshope, úvodné stretnutia s klientmi, aktívnu prácu na pridelených
prípadoch a účasť na spoločných seminároch.

„Stále hovorím, že pravidlá a zákony musia platiť pre všetkých. Uvedomujeme si však, že orientovať sa v ich zložitej spleti nie je
jednoduché. Takisto nie každý má na to, aby pri akomkoľvek probléme mohol využiť služby advokátskej kancelárie. Fungujúce Košice sú
tiež o tom, aby aj spravodlivosť mohla byť dostupná pre všetkých. Som hrdý na to, že v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a jej
študentmi sme to dokázali, a v priestoroch nášho magistrátu na Triede SNP 48 budeme môcť Košičanom poskytnúť bezplatné právne
poradenstvo. Budúci právnici tým získajú nielen dôležité praktické skúsenosti, ale zároveň pomôžu občanom, aby si ešte lepšie mohli
uplatňovať svoje zákonom zaručené práva alebo sa vyhli zbytočným súdnym sporom,“ uviedol primátor mesta Košice, Ing. Jaroslav
Polaček.

,,Trvalou snahou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je poskytovať kvalitné právnické vzdelávanie, ktoré
našich študentov spoľahlivo pripraví na pôsobenie v rozmanitých právnických profesiách. Popri historicky overenom teoretickom
vzdelávaní zameranom na platné právo, jeho interpretáciu a aplikáciu, v posledných rokoch čoraz väčší dôraz kladieme aj na posilnenie
praktických prvkov vo vzdelávaní študentov. Študentská právna poradňa je ďalším krokom v napĺňaní nášho dlhodobého zámeru. Sme
presvedčení, že kooperáciou fakulty s Mestom Košice a spolupracujúcimi advokátmi sa naplní nielen vzdelávací účel projektu, ale
rovnako bude naplnená aj myšlienka pomôcť a právne poradiť tým, ktorí si inú právnu pomoc z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť,“ doplnil
dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Je potrebné mať na pamäti, že klienti sa na ŠPP obracajú so svojimi skutočnými právnymi problémami a očakávajú pomoc s ich
riešením. Právne analýzy vypracované študentmi majú pre klientov skutočný význam a využitie.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Zdroj: RO SSN
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