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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Ján Mečiar, moderátor:

Študenti Ekonomickej univerzity sa ešte len koncom septembra začali vzdelávať prezenčne a ani nie po troch týždňoch prechádzajú opäť
na online formu vyučovania.

Lucia Barmošová, moderátorka:

Mnohým sa toto rozhodnutie vedenia nepáči. Zaplatili si internáty, našli brigády a tešili sa na prednášky a spolužiakov.

Ján Mečiar, moderátor:

Dnes internáty opúšťali so slzami v očiach.

Eva Bariová, redaktorka:

Nevideli aulu, ani jednu z prednáškových miestností a dokonca ani jedného z vyučujúcich osobne - a to sú študentami druhého ročníka.

Filip, študent Ekonomickej univerzity v Bratislave:

Môžem sa teraz vrátiť domov, no ale z druhej strany som chcel aj spoznať už túto školu. Som predsa druhý ročník a ešte stále som
nespoznal nikoho.

Peter, študent Ekonomickej univerzity v Bratislave:

Je mi to veľmi ľúto, nakoľko sme sa tešili na študentský život už dva roky. Stále sme tam ešte neboli.

Eva Bariová, redaktorka:

Dá sa to online študovať?

Iness, študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave:

A dá sa asi. Slabšie.

Ing. Miroslav Horňák, vedúci centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Ekonomická univerzita:

"Ekonomická univerzita v Bratislave je vo svojich rozhodnutiach autonómna. Rozhodla sa zostať počas celého zimného semestra v online
priestore najmä z týchto relevantných dôvodov:

- neukončená rekonštrukcia študentských domovov

-relatívne krátka doba pre zabezpečenie privátneho ubytovania a neistota vo vývoji situácie pre študentov neubytovaných v študentských
domovoch

-veľmi vysoká koncentrácia veľkého počtu študentov (cca 5 000) v jednom okamihu v dvoch vzájomne prepojených budovách univerzity,
a tým zvýšené riziko prenosu ochorenia."

Eva Bariová, redaktorka:

Podľa ministerstva školstva je len na rozhodnutí vysokej školy, akú formu výučby zvolia. V praxi čo univerzita, to iný režim.

tlačové odd. MŠVVaŠ SR:

"Musia však postupovať v súlade s vyhláškami a COVID automatom. Režim OTP je dôrazne odporúčaný pre internáty a študentské
domovy."

Peter, študent Ekonomickej univerzity v Bratislave:

Som rátal s tým, že keď už som sa dal zaočkovať, tak aspoň takáto nejaká výhoda ma môže stretnúť a môžem ísť do školy.

Eva Bariová, redaktorka:
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Podľa vedenia Ekonomickej univerzity zaočkovaných je len 40 % študentov. Iné školy sú na tom o čosi lepšie.

Juraj Rybanský, hovorca STU v Bratislave:

70 % študentov Slovenskej technickej univerzity je zaočkovaných. Prednášky sú dištančné, ale cvičenia sú prezenčné.

Eva Bariová, redaktorka:

Aj košická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika zvolila kombinovanú formu, teda aj online, aj prezenčne.

Tomáš Zavatčan, hovorca UPJŠ v Košiciach:

"Vedenie UPJŠ prijalo tiež vlastnú formu COVID semaforu, ktorý je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu situáciu v
okrese, na univerzite a jej pracoviskách."

Eva Bariová, redaktorka:

Bez obmedzení, prezenčne, funguje zatiaľ Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ing. Ingrid Styková, tajomníčka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

"Zimný semester sme spustili prezenčnou formou."

Eva Bariová, redaktorka:

Eva Bariová, Televízia JOJ.
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Košická nemocnica uzavrela dôležitý mostný nadjazd! Čo bude s pacientmi z heliportu?  
  7. 10. 2021, 11:00, Zdroj: pluska.sk/regiony , Vydavateľ: News and Media Holding, a.s., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 730 tis. GRP: 16,22 OTS: 0,16 AVE: 1775 Eur 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura na Triede SNP v Košiciach odstavila pre dezolátny stav mostný nadjazd, ktorý vedie ponad jednu z
najfrekventovanejších štvorprúdových ciest v rámci mesta a električkovú trať.

Tento krok síce skomplikoval prevoz pacientov z heliportu, ale šéf nemocnice Ján Slávik má pre to zdôvodnenie. „Rozhodnutie o uzavretí
sme prijali ihneď po technickej obhliadke objektu 28. septembra. Most, ktorý je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu na
Ipeľskej, sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa potvrdili pri príprave nového projektu parkovania - ten riešime vo
všetkých troch objektoch UNLP,“ zdôraznil riaditeľ nemocnice.

O rozhodnutí vedia

Vedenie UNLP informovalo o rozhodnutí všetky zainteresované subjekty, ktorými sú Východoslovenský ústav srdcových a cievnych
chorôb, Detská fakultná nemocnica Košice, Záchranná služba Košice, OS ZZS SR, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Magistrát mesta
Košice, Úrad KSK, Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach, Air-transport Europe, s. r. o., Letisko Poprad-Tatry, ale aj rezort
zdravotníctva.

Nový systém prevozu

Pacientov z heliportu musia dostať do nemocnice ináč, preto sa menila logistika ich prevozu. Cez nadjazd môžu teraz prechádzať len
chodci . „Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom
východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať v ľahostajnosti
predchádzajúcich manažmentov. Začneme pripravovať komplexný materiál,“ uzavrel Slávik.

Viac foto nájdete TU ►►►►►

Vyjadrite svoj názor v komentároch aj ankete pod článkom.

Anketa

Máte vo svojom okolí aj vy takýto mostný objekt?

Ďakujeme

Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež:

FOTO AKO DÔKAZ Nespoznávajú ho: Čo sa porobilo s niekdajším fešákom a obletovaným pracháčom?

Veľká TRAGÉDIA v rodine obľúbenej POLITIČKY: Záhadná smrť manžela!

Príbeh lásky mladej BEŽKYNE v BALERÍNKACH Annamárie sa skončil: Obrovská TRAGÉDIA!

Autor: dp
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Spojená škola na Ulici D. Tatarku v Poprade má novú riaditeľku. Je ňou Mária Vojtaššáková  
  7. 10. 2021, 0:00, Zdroj: poprad.dnes24.sk , Vydavateľ: internet.sk, a.s., Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 2.8 tis. GRP: 0,06 OTS: 0,00 AVE: 276 Eur 

Novou riaditeľkou Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade na základe výberového konania je RNDr. Mária Vojtaššáková.
Celá jej profesijná dráha je spojená s touto školou, kde nastúpila po ukončení vysokoškolského štúdia na PF UPJŠ v Košiciach.

7. október 2021 Tlačové správy

Spojená škola na Ulici D. Tatarku v Poprade má novú riaditeľku. Je ňou Mária Vojtaššáková

Novou riaditeľkou Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade na základe výberového konania je RNDr. Mária Vojtaššáková.
Celá jej profesijná dráha je spojená s touto školou, kde nastúpila po ukončení vysokoškolského štúdia na PF UPJŠ v Košiciach.

Zdroj: Spojená škola, Ul. D. Tatarku

Najskôr pôsobila ako učiteľka matematiky a biológie v 4-ročnom gymnáziu. V roku 1991 stála pri zakladaní bilingválnej
slovensko-nemeckej sekcie gymnázia a ďalej pôsobila vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy. Svoje manažérske schopnosti v tejto pozícii
využila aj v prvých rokoch založenia 8-ročného štúdia zameraného na cudzie jazyky, ktoré vzniklo ako príprava žiakov na bilingválne
štúdium. Pred 10 rokmi do jej riadiacej kompetencie patrili aj športové triedy gymnázia. Tie boli vytvorené na základe spolupráce
ministerstva školstva a Centra olympijskej prípravy.

Pôsobenie novej riaditeľky charakterizujú výborné výsledky práce žiakov a celého tímu učiteľov pod jej vedením. Boli a sú úspechom pre
celú spojenú školu, posúvajú ju vpred a robia dobré meno medzi širokou odbornou či laickou verejnosťou.

Aká je vízia novej riaditeľky na ďalšie obdobie?

Moja vízia predstavuje komplex opatrení, ktorých cieľom je zo školy vytvoriť také miesto, ktoré bude žiakov a učiteľov podporovať v ich
výkonoch v procese edukácie, kde sa všetci budeme cítiť príjemne a budeme správne motivovaní.

Predchádzajúce COVID-obdobie nám ukázalo, aký význam má využívanie najnovších moderných technológií, preto je potrebné zavádzať
ich v širšom rozsahu ako doteraz. Vďaka nim sa zlepšuje nielen výučba, ale aj celé riadenie školy. Napríklad zavádzanie systému
elektronickej komunikácie smerom navonok urýchľuje kontakt s rodičmi, žiakmi a so štátnymi inštitúciami a prispieva aj k väčšej pružnosti
v interných väzbách školy.

Čakajú žiakov, ich rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov nejaké zmeny?

Určite áno. V maximálnej miere podporujem vzdelávanie učiteľov v zavádzaní Informačno-technologických kompetencií vo vyučovacom
procese. Ide o to, aby žiaci pocítili zmeny v kvalite vyučovacích hodín, aby tradičné metódy boli v čo najvyššej miere nahradené
netradičnými, kreatívnejšími, pre žiakov určite prijateľnejšími. Vzdelávanie učiteľov je prínosom pre samotného žiaka.

Čo sa týka rodičov, zastávam myšlienku: „Kde je spokojný žiak, tam je spokojný aj rodič.“ Vďaka portálu Edupage či aplikáciám TEAMS a
ZOOM sa zjednodušila naša vzájomná komunikácia, zisťovanie názorov rodičov či možnosti realizovania online rodičovských združení.

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci by mali cítiť podporu v ich ďalšom vzdelávaní,v rovnosti šancí, vo väčšej transparentnosti
získavania informácií spojenej s hodnotením výsledkov ich práce.

Politici mávajú po voľbách sto dní na naplnenie základných ideí. Je niečo prioritou, ktorú chcete vyriešiť v posledných troch mesiacoch
roka 2021?

Mojou prioritou je spĺňať očakávania žiakov aj rodičov. Chcem procesy zjednodušovať, napríklad zavedením systému elektronického
odhlasovania sa z obedov, vyriešiť problém obedňajších prestávok, zariadiť prisľúbenú študovňu v budove na Ulici mládeže či
digitalizovať učebňu biológie v budove na Ulici Dominika Tatarku. Mám záujem aktívne podporovať zapájanie sa do grantov a projektov
MŠVVaŠ SR spojených s finančnou podporou na obnovu a modernizáciu školy.

V ďalšom období plánujem zlepšovanie materiálno-technickej základne ďalších odborných učební, vytvorenie vhodných oddychových
zón pre žiakov a externých športovísk pri škole.

Zdroj: Spojená škola, Ul. D. Tatarku

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Spojená škola, Ul. D. Tatarku
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Fakulty a ústavy UPJŠ
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Ján Mečiar, moderátor:

Študenti Ekonomickej univerzity sa ešte len koncom septembra začali vzdelávať prezenčne a ani nie po troch týždňoch prechádzajú opäť
na online formu vyučovania.

Lucia Barmošová, moderátorka:

Mnohým sa toto rozhodnutie vedenia nepáči. Zaplatili si internáty, našli brigády a tešili sa na prednášky a spolužiakov.

Ján Mečiar, moderátor:

Dnes internáty opúšťali so slzami v očiach.

Eva Bariová, redaktorka:

Nevideli aulu, ani jednu z prednáškových miestností a dokonca ani jedného z vyučujúcich osobne - a to sú študentami druhého ročníka.

Filip, študent Ekonomickej univerzity v Bratislave:

Môžem sa teraz vrátiť domov, no ale z druhej strany som chcel aj spoznať už túto školu. Som predsa druhý ročník a ešte stále som
nespoznal nikoho.

Peter, študent Ekonomickej univerzity v Bratislave:

Je mi to veľmi ľúto, nakoľko sme sa tešili na študentský život už dva roky. Stále sme tam ešte neboli.

Eva Bariová, redaktorka:

Dá sa to online študovať?

Iness, študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave:

A dá sa asi. Slabšie.

Ing. Miroslav Horňák, vedúci centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Ekonomická univerzita:

"Ekonomická univerzita v Bratislave je vo svojich rozhodnutiach autonómna. Rozhodla sa zostať počas celého zimného semestra v online
priestore najmä z týchto relevantných dôvodov:

- neukončená rekonštrukcia študentských domovov

-relatívne krátka doba pre zabezpečenie privátneho ubytovania a neistota vo vývoji situácie pre študentov neubytovaných v študentských
domovoch

-veľmi vysoká koncentrácia veľkého počtu študentov (cca 5 000) v jednom okamihu v dvoch vzájomne prepojených budovách univerzity,
a tým zvýšené riziko prenosu ochorenia."

Eva Bariová, redaktorka:

Podľa ministerstva školstva je len na rozhodnutí vysokej školy, akú formu výučby zvolia. V praxi čo univerzita, to iný režim.

tlačové odd. MŠVVaŠ SR:

"Musia však postupovať v súlade s vyhláškami a COVID automatom. Režim OTP je dôrazne odporúčaný pre internáty a študentské
domovy."

Peter, študent Ekonomickej univerzity v Bratislave:

Som rátal s tým, že keď už som sa dal zaočkovať, tak aspoň takáto nejaká výhoda ma môže stretnúť a môžem ísť do školy.

Eva Bariová, redaktorka:
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Podľa vedenia Ekonomickej univerzity zaočkovaných je len 40 % študentov. Iné školy sú na tom o čosi lepšie.

Juraj Rybanský, hovorca STU v Bratislave:

70 % študentov Slovenskej technickej univerzity je zaočkovaných. Prednášky sú dištančné, ale cvičenia sú prezenčné.

Eva Bariová, redaktorka:

Aj košická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika zvolila kombinovanú formu, teda aj online, aj prezenčne.

Tomáš Zavatčan, hovorca UPJŠ v Košiciach:

"Vedenie UPJŠ prijalo tiež vlastnú formu COVID semaforu, ktorý je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu situáciu v
okrese, na univerzite a jej pracoviskách."

Eva Bariová, redaktorka:

Bez obmedzení, prezenčne, funguje zatiaľ Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ing. Ingrid Styková, tajomníčka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

"Zimný semester sme spustili prezenčnou formou."

Eva Bariová, redaktorka:

Eva Bariová, Televízia JOJ.

https://monitora.sk/
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Košická nemocnica uzavrela dôležitý mostný nadjazd! Čo bude s pacientmi z heliportu?  
  7. 10. 2021, 11:00, Zdroj: pluska.sk/regiony , Vydavateľ: News and Media Holding, a.s., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Fakulty a ústavy

UPJŠ, Kľúčové slová: Lekárska Fakulta UPJŠ
Užívateľov za deň: 730 tis. GRP: 16,22 OTS: 0,16 AVE: 1775 Eur 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura na Triede SNP v Košiciach odstavila pre dezolátny stav mostný nadjazd, ktorý vedie ponad jednu z
najfrekventovanejších štvorprúdových ciest v rámci mesta a električkovú trať.

Tento krok síce skomplikoval prevoz pacientov z heliportu, ale šéf nemocnice Ján Slávik má pre to zdôvodnenie. „Rozhodnutie o uzavretí
sme prijali ihneď po technickej obhliadke objektu 28. septembra. Most, ktorý je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu na
Ipeľskej, sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa potvrdili pri príprave nového projektu parkovania - ten riešime vo
všetkých troch objektoch UNLP,“ zdôraznil riaditeľ nemocnice.

O rozhodnutí vedia

Vedenie UNLP informovalo o rozhodnutí všetky zainteresované subjekty, ktorými sú Východoslovenský ústav srdcových a cievnych
chorôb, Detská fakultná nemocnica Košice, Záchranná služba Košice, OS ZZS SR, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Magistrát mesta
Košice, Úrad KSK, Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach, Air-transport Europe, s. r. o., Letisko Poprad-Tatry, ale aj rezort
zdravotníctva.

Nový systém prevozu

Pacientov z heliportu musia dostať do nemocnice ináč, preto sa menila logistika ich prevozu. Cez nadjazd môžu teraz prechádzať len
chodci . „Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom
východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať v ľahostajnosti
predchádzajúcich manažmentov. Začneme pripravovať komplexný materiál,“ uzavrel Slávik.

Viac foto nájdete TU ►►►►►

Vyjadrite svoj názor v komentároch aj ankete pod článkom.

Anketa

Máte vo svojom okolí aj vy takýto mostný objekt?

Ďakujeme

Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež:

FOTO AKO DÔKAZ Nespoznávajú ho: Čo sa porobilo s niekdajším fešákom a obletovaným pracháčom?

Veľká TRAGÉDIA v rodine obľúbenej POLITIČKY: Záhadná smrť manžela!

Príbeh lásky mladej BEŽKYNE v BALERÍNKACH Annamárie sa skončil: Obrovská TRAGÉDIA!

Autor: dp
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Spojená škola na Ulici D. Tatarku v Poprade má novú riaditeľku. Je ňou Mária Vojtaššáková  
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Novou riaditeľkou Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade na základe výberového konania je RNDr. Mária Vojtaššáková.
Celá jej profesijná dráha je spojená s touto školou, kde nastúpila po ukončení vysokoškolského štúdia na PF UPJŠ v Košiciach.

7. október 2021 Tlačové správy

Spojená škola na Ulici D. Tatarku v Poprade má novú riaditeľku. Je ňou Mária Vojtaššáková

Novou riaditeľkou Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade na základe výberového konania je RNDr. Mária Vojtaššáková.
Celá jej profesijná dráha je spojená s touto školou, kde nastúpila po ukončení vysokoškolského štúdia na PF UPJŠ v Košiciach.

Zdroj: Spojená škola, Ul. D. Tatarku

Najskôr pôsobila ako učiteľka matematiky a biológie v 4-ročnom gymnáziu. V roku 1991 stála pri zakladaní bilingválnej
slovensko-nemeckej sekcie gymnázia a ďalej pôsobila vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy. Svoje manažérske schopnosti v tejto pozícii
využila aj v prvých rokoch založenia 8-ročného štúdia zameraného na cudzie jazyky, ktoré vzniklo ako príprava žiakov na bilingválne
štúdium. Pred 10 rokmi do jej riadiacej kompetencie patrili aj športové triedy gymnázia. Tie boli vytvorené na základe spolupráce
ministerstva školstva a Centra olympijskej prípravy.

Pôsobenie novej riaditeľky charakterizujú výborné výsledky práce žiakov a celého tímu učiteľov pod jej vedením. Boli a sú úspechom pre
celú spojenú školu, posúvajú ju vpred a robia dobré meno medzi širokou odbornou či laickou verejnosťou.

Aká je vízia novej riaditeľky na ďalšie obdobie?

Moja vízia predstavuje komplex opatrení, ktorých cieľom je zo školy vytvoriť také miesto, ktoré bude žiakov a učiteľov podporovať v ich
výkonoch v procese edukácie, kde sa všetci budeme cítiť príjemne a budeme správne motivovaní.

Predchádzajúce COVID-obdobie nám ukázalo, aký význam má využívanie najnovších moderných technológií, preto je potrebné zavádzať
ich v širšom rozsahu ako doteraz. Vďaka nim sa zlepšuje nielen výučba, ale aj celé riadenie školy. Napríklad zavádzanie systému
elektronickej komunikácie smerom navonok urýchľuje kontakt s rodičmi, žiakmi a so štátnymi inštitúciami a prispieva aj k väčšej pružnosti
v interných väzbách školy.

Čakajú žiakov, ich rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov nejaké zmeny?

Určite áno. V maximálnej miere podporujem vzdelávanie učiteľov v zavádzaní Informačno-technologických kompetencií vo vyučovacom
procese. Ide o to, aby žiaci pocítili zmeny v kvalite vyučovacích hodín, aby tradičné metódy boli v čo najvyššej miere nahradené
netradičnými, kreatívnejšími, pre žiakov určite prijateľnejšími. Vzdelávanie učiteľov je prínosom pre samotného žiaka.

Čo sa týka rodičov, zastávam myšlienku: „Kde je spokojný žiak, tam je spokojný aj rodič.“ Vďaka portálu Edupage či aplikáciám TEAMS a
ZOOM sa zjednodušila naša vzájomná komunikácia, zisťovanie názorov rodičov či možnosti realizovania online rodičovských združení.

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci by mali cítiť podporu v ich ďalšom vzdelávaní,v rovnosti šancí, vo väčšej transparentnosti
získavania informácií spojenej s hodnotením výsledkov ich práce.

Politici mávajú po voľbách sto dní na naplnenie základných ideí. Je niečo prioritou, ktorú chcete vyriešiť v posledných troch mesiacoch
roka 2021?

Mojou prioritou je spĺňať očakávania žiakov aj rodičov. Chcem procesy zjednodušovať, napríklad zavedením systému elektronického
odhlasovania sa z obedov, vyriešiť problém obedňajších prestávok, zariadiť prisľúbenú študovňu v budove na Ulici mládeže či
digitalizovať učebňu biológie v budove na Ulici Dominika Tatarku. Mám záujem aktívne podporovať zapájanie sa do grantov a projektov
MŠVVaŠ SR spojených s finančnou podporou na obnovu a modernizáciu školy.

V ďalšom období plánujem zlepšovanie materiálno-technickej základne ďalších odborných učební, vytvorenie vhodných oddychových
zón pre žiakov a externých športovísk pri škole.

Zdroj: Spojená škola, Ul. D. Tatarku

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Spojená škola, Ul. D. Tatarku
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Univerzitné pracoviská
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Ján Mečiar, moderátor:

Študenti Ekonomickej univerzity sa ešte len koncom septembra začali vzdelávať prezenčne a ani nie po troch týždňoch prechádzajú opäť
na online formu vyučovania.

Lucia Barmošová, moderátorka:

Mnohým sa toto rozhodnutie vedenia nepáči. Zaplatili si internáty, našli brigády a tešili sa na prednášky a spolužiakov.

Ján Mečiar, moderátor:

Dnes internáty opúšťali so slzami v očiach.

Eva Bariová, redaktorka:

Nevideli aulu, ani jednu z prednáškových miestností a dokonca ani jedného z vyučujúcich osobne - a to sú študentami druhého ročníka.

Filip, študent Ekonomickej univerzity v Bratislave:

Môžem sa teraz vrátiť domov, no ale z druhej strany som chcel aj spoznať už túto školu. Som predsa druhý ročník a ešte stále som
nespoznal nikoho.

Peter, študent Ekonomickej univerzity v Bratislave:

Je mi to veľmi ľúto, nakoľko sme sa tešili na študentský život už dva roky. Stále sme tam ešte neboli.

Eva Bariová, redaktorka:

Dá sa to online študovať?

Iness, študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave:

A dá sa asi. Slabšie.

Ing. Miroslav Horňák, vedúci centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Ekonomická univerzita:

"Ekonomická univerzita v Bratislave je vo svojich rozhodnutiach autonómna. Rozhodla sa zostať počas celého zimného semestra v online
priestore najmä z týchto relevantných dôvodov:

- neukončená rekonštrukcia študentských domovov

-relatívne krátka doba pre zabezpečenie privátneho ubytovania a neistota vo vývoji situácie pre študentov neubytovaných v
študentských domovoch

-veľmi vysoká koncentrácia veľkého počtu študentov (cca 5 000) v jednom okamihu v dvoch vzájomne prepojených budovách univerzity,
a tým zvýšené riziko prenosu ochorenia."

Eva Bariová, redaktorka:

Podľa ministerstva školstva je len na rozhodnutí vysokej školy, akú formu výučby zvolia. V praxi čo univerzita, to iný režim.

tlačové odd. MŠVVaŠ SR:

"Musia však postupovať v súlade s vyhláškami a COVID automatom. Režim OTP je dôrazne odporúčaný pre internáty a študentské
domovy."

Peter, študent Ekonomickej univerzity v Bratislave:

Som rátal s tým, že keď už som sa dal zaočkovať, tak aspoň takáto nejaká výhoda ma môže stretnúť a môžem ísť do školy.

Eva Bariová, redaktorka:
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Podľa vedenia Ekonomickej univerzity zaočkovaných je len 40 % študentov. Iné školy sú na tom o čosi lepšie.

Juraj Rybanský, hovorca STU v Bratislave:

70 % študentov Slovenskej technickej univerzity je zaočkovaných. Prednášky sú dištančné, ale cvičenia sú prezenčné.

Eva Bariová, redaktorka:

Aj košická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika zvolila kombinovanú formu, teda aj online, aj prezenčne.

Tomáš Zavatčan, hovorca UPJŠ v Košiciach:

"Vedenie UPJŠ prijalo tiež vlastnú formu COVID semaforu, ktorý je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu situáciu v
okrese, na univerzite a jej pracoviskách."

Eva Bariová, redaktorka:

Bez obmedzení, prezenčne, funguje zatiaľ Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ing. Ingrid Styková, tajomníčka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

"Zimný semester sme spustili prezenčnou formou."

Eva Bariová, redaktorka:

Eva Bariová, Televízia JOJ.
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