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Mladí medici:

Zo starostlivosti o pacientov počas pandémie majú zlé skúsenosti

KOŠICE - Do terénu plánujú vyraziť aj v tretej vlne! Študenti medicíny v Košiciach sú pripravení znovu asistovať zdravotníkom v boji s
pandémiou COVID-19. Za ich doterajšiu obetavosť ich pochválil premiér Eduard Heger, ako aj rektor Univerzity P. J. Šafárika Pavol
Sovák. Budúci lekári sa však namiesto vďaky stretávali neraz s agresívnym správaním a útokmi ľudí, ktorým sa snažili pomôcť a ochrániť
ich. Napriek nepríjemným skúsenostiam sú však rozhodnutí opäť prísť pomôcť.

Ťahali sme 12-hodiné zmeny, potom sme išli do školy

Filip Marga (22), Prešov, 4. ročník, študent všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Začal som ešte počas prvej vlny v máji, keď prešovská nemocnica hľadala medikov na triáž. Oslovili ma aj na jeseň, keď prišla druhá
vlna, kde som robil triáž plus výtery. Musím priznať, že to bolo náročné fyzicky i psychicky. Ťahali sme 12-hodinové zmeny, dosť často aj
nočné, ráno som vstával do školy na cvičenia nevyspatý, ale dalo sa to zvládnuť. Napriek všetkému, išiel by som do toho opäť, musíme si
navzájom pomáhať. Prax v teréne mi najviac dala skúsenosti s ľuďmi, ale aj vytvorenie kontaktov medzi kolegami z medicíny či lekárkmi.
Ak bude možnosť pomáhať ďalej, rád sa pridám.

Našli sa aj takí, ktorí boli nepríjemní

Zuzana Zeleňáková (22), Zvolen, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Pomáhala som v celoplošnom testovaní a potom ešte na začiatku pandémie na triáži, teda som triedila pacientov. Asi ako každá iná
práca s ľuďmi, aj táto bola náročná. Väčšinou boli príjemní a chápali obmedzenia, že im musíme odmerať teplotu, ale našli sa aj takí,
ktorí s tým mali skutočný problém a boli k nám nepríjemní. Viem, že to všetko malo zmysel. Keď bude možnosť pomáhať ďalej aj v tretej
vlne a bude to pre nás študentov aj ohodnotené, určite to zvážim.

Títo medici ochotne pomôžu v boji s pandémiou.

Útočili na nás a nadávali nám

Viktória Magyarová (22), Gelnica, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Pomáhala som na triáži vlani v lete a tento rok som od februára pomáhala v Prakovciach na mobilnom odberovom mieste. Náročné to
bolo hlavne z psychickej stránky. Našlo sa veľa ľudí, ktorí na nás aj slovne útočili a nadávali nám. Boli aj vyhrotené situácie, našťastie
sme tam mali pánov dobrovoľníkov hasičov, ktorí nám pomáhali „hasiť“ tieto situácie. Celkovo mi to dalo hlavne kontakty s novými ľuďmi,
no najmä skúsenosti s pacientmi v teréne.

Keď budú potrebovať pomoc medikov v ďalšej vlne, rada pomôžem, je to moje poslanie.

Autor: Autor: Patrik Struk I Foto: autor

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/624541008/b0b5e0ae364c69fc04fb?topic_monitor=36657&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Mzg5NDQyNjksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjI0NTQxMDA4LCJ0aWQiOjM2NjU3fQ.GVU-CPGO8PyaNV3jJYg37PmjTdggsdQAyekqOqF8N1U
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/13786321-49ee0e8a9f01797f58e8/
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/13786322-a2c989b628dd97ad6845/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 4

Mladí medici z Košíc opísali strasti pomáhania v čase pandémie: Útoky a nadávky!  
  6. 11. 2021, 13:00, Zdroj: cas.sk , Vydavateľ: Nový čas, a.s., Autor: Patrik Struk, Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Sovák

Užívateľov za deň: 465.7 tis. GRP: 10,35 OTS: 0,10 AVE: 1750 Eur 

Pomáhať je ich poslaním.

Do terénu plánujú vyraziť aj v tretej vlne!

Študenti medicíny v Košiciach sú pripravení znovu asistovať zdravotníkom v boji s pandémiou COVID-19. Za ich doterajšiu obetavosť ich
pochválil premiér Eduard Heger, ako aj rektor Univerzity P. J. Šafárika Pavol Sovák. Budúci lekári sa však namiesto vďaky stretávali
neraz s agresívnym správaním a útokmi ľudí, ktorým sa snažili pomôcť a ochrániť ich. Napriek nepríjemným skúsenostiam sú však
rozhodnutí opäť prísť pomôcť.

Fotogaléria

4

fotiek v galérii

Ťahali sme 12-hodiné zmeny, potom sme išli do školy

Filip Marga (22), Prešov, 4. ročník, študent všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Začal som ešte počas prvej vlny v máji, keď prešovská nemocnica hľadala medikov na triáž. Oslovili ma aj na jeseň, keď prišla druhá
vlna, kde som robil triáž plus výtery. Musím priznať, že to bolo náročné fyzicky i psychicky. Ťahali sme 12-hodinové zmeny, dosť často aj
nočné, ráno som vstával do školy na cvičenia nevyspatý, ale dalo sa to zvládnuť. Napriek všetkému, išiel by som do toho opäť, musíme si
navzájom pomáhať. Prax v teréne mi najviac dala skúsenosti s ľuďmi, ale aj vytvorenie kontaktov medzi kolegami z medicíny či lekárkmi.
Ak bude možnosť pomáhať ďalej, rád sa pridám.

Našli sa aj takí, ktorí boli nepríjemní

Zuzana Zeleňáková (22), Zvolen, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

Pomáhala som v celoplošnom testovaní a potom ešte na začiatku pandémie na triáži, teda som triedila pacientov. Asi ako každá iná
práca s ľuďmi, aj táto bola náročná. Väčšinou boli príjemní a chápali obmedzenia, že im musíme odmerať teplotu, ale našli sa aj takí,
ktorí s tým mali skutočný problém a boli k nám nepríjemní. Viem, že to všetko malo zmysel. Keď bude možnosť pomáhať ďalej aj v tretej
vlne a bude to pre nás študentov aj ohodnotené, určite to zvážim.

Útočili na nás a nadávali nám

Viktória Magyarová (22), Gelnica, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Pomáhala som na triáži vlani v lete a tento rok som od februára pomáhala v Prakovciach na mobilnom odberovom mieste. Náročné to
bolo hlavne z psychickej stránky. Našlo sa veľa ľudí, ktorí na nás aj slovne útočili a nadávali nám. Boli aj vyhrotené situácie, našťastie
sme tam mali pánov dobrovoľníkov hasičov, ktorí nám pomáhali „hasiť“ tieto situácie. Celkovo mi to dalo hlavne kontakty s novými ľuďmi,
no najmä skúsenosti s pacientmi v teréne. Keď budú potrebovať pomoc medikov v ďalšej vlne, rada pomôžem, je to moje poslanie.

Autor: Patrik Struk
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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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Text, Zvuk

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

11.00 TK nemocničných lekárov Lekárskeho odborového združenia

Téma: Aktuálna situácia s podpísaním deklarácie o pripravenosti k výpovediam zo služieb lekárov a ďalšie kroky lekárov

Bratislava, Dom novinárov, Župné námestie 7

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

https://monitora.sk/
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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

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

kh lt

Autor: LT
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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

08.15 FEANTSA policy conference 2021 - konferencia o bezdomovectve

Organizuje FEANTSA - európska sieť národných organizácii na riešenie bezdomovectva, OZ Proti prúdu a vydavateľ NOTA BENE.

Téma: Ponaučenia z pandemického obdobia a príklady efektívnych riešení bezdomovectva

Bratislava, Stará tržnica, hotel Falkensteiner

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, Foto, Live

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

Foto

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, Video, Foto

10.00 Virtuálny deň otvorených dverí UPJŠ 2021
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Vysielaný bude zo štúdia v priestoroch digitálnej agentúry Promiseo na Jesenského 25 v Košiciach.

Livestream bude dostupný na FB.

10.00 Verejná generálka predstavenia DPOH Generácia Z: Sused, ktorého nechcem

Po predstavení bude možnosť rozhovorov s tvorcami a účinkujúcimi hry.

Bratislava, CO kryt Divadla P. O. Hviezdoslava

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

Text, Zvuk

10.00 Otvorenie nového oddelenia multiodborovej intenzívnej starostlivosti (ARO)

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, Foto

10.00 TK štátnej tajomníčky ministerstva školstva Svetlany Síthovej - tri nové podporné profesie

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

Text, Zvuk

10.20 TK Ľudovej strany Naše Slovensko - nezákonný postup

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, Video, Zvuk, Foto, Live

10.30 Brífing koaličných poslancov - tresty za marihuanu

Brífing poslancov Národnej rady SR Juraja Krúpu, Kristiána Čekovského, Andreja Stančíka, Moniky Kozelovej, Juraja Šeligu a Ľuboša
Krajčíra.

Téma: Poslanci koalície už nechcú viac čakať. Drakonické tresty za marihuanu chcú konečne vyriešiť.

Bratislava, foyer NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

https://monitora.sk/
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Text

11.00 TK nemocničných lekárov Lekárskeho odborového združenia - podpísanie deklarácie

Téma: Aktuálna situácia s podpísaním deklarácie o pripravenosti k výpovediam zo služieb lekárov a ďalšie kroky lekárov

Bratislava, Dom novinárov, Župné námestie 7

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, Hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1

Text, Video, Zvuk

13.30 TK ministra vnútra R. Mikulca a ministra životného prostredia J. Budaja - environmentálna záťaž v Chemko Strážske

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

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

kh lt lk

Autor: LK
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Napádali nás ľudia, ktorým sme pomáhali  
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Mladí medici:

Zo starostlivosti o pacientov počas pandémie majú zlé skúsenosti

KOŠICE - Do terénu plánujú vyraziť aj v tretej vlne! Študenti medicíny v Košiciach sú pripravení znovu asistovať zdravotníkom v boji s
pandémiou COVID-19. Za ich doterajšiu obetavosť ich pochválil premiér Eduard Heger, ako aj rektor Univerzity P. J. Šafárika Pavol
Sovák. Budúci lekári sa však namiesto vďaky stretávali neraz s agresívnym správaním a útokmi ľudí, ktorým sa snažili pomôcť a ochrániť
ich. Napriek nepríjemným skúsenostiam sú však rozhodnutí opäť prísť pomôcť.

Ťahali sme 12-hodiné zmeny, potom sme išli do školy

Filip Marga (22), Prešov, 4. ročník, študent všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Začal som ešte počas prvej vlny v máji, keď prešovská nemocnica hľadala medikov na triáž. Oslovili ma aj na jeseň, keď prišla druhá
vlna, kde som robil triáž plus výtery. Musím priznať, že to bolo náročné fyzicky i psychicky. Ťahali sme 12-hodinové zmeny, dosť často aj
nočné, ráno som vstával do školy na cvičenia nevyspatý, ale dalo sa to zvládnuť. Napriek všetkému, išiel by som do toho opäť, musíme si
navzájom pomáhať. Prax v teréne mi najviac dala skúsenosti s ľuďmi, ale aj vytvorenie kontaktov medzi kolegami z medicíny či lekárkmi.
Ak bude možnosť pomáhať ďalej, rád sa pridám.

Našli sa aj takí, ktorí boli nepríjemní

Zuzana Zeleňáková (22), Zvolen, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Pomáhala som v celoplošnom testovaní a potom ešte na začiatku pandémie na triáži, teda som triedila pacientov. Asi ako každá iná
práca s ľuďmi, aj táto bola náročná. Väčšinou boli príjemní a chápali obmedzenia, že im musíme odmerať teplotu, ale našli sa aj takí,
ktorí s tým mali skutočný problém a boli k nám nepríjemní. Viem, že to všetko malo zmysel. Keď bude možnosť pomáhať ďalej aj v tretej
vlne a bude to pre nás študentov aj ohodnotené, určite to zvážim.

Títo medici ochotne pomôžu v boji s pandémiou.

Útočili na nás a nadávali nám

Viktória Magyarová (22), Gelnica, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Pomáhala som na triáži vlani v lete a tento rok som od februára pomáhala v Prakovciach na mobilnom odberovom mieste. Náročné to
bolo hlavne z psychickej stránky. Našlo sa veľa ľudí, ktorí na nás aj slovne útočili a nadávali nám. Boli aj vyhrotené situácie, našťastie
sme tam mali pánov dobrovoľníkov hasičov, ktorí nám pomáhali „hasiť“ tieto situácie. Celkovo mi to dalo hlavne kontakty s novými ľuďmi,
no najmä skúsenosti s pacientmi v teréne.

Keď budú potrebovať pomoc medikov v ďalšej vlne, rada pomôžem, je to moje poslanie.

Autor: Autor: Patrik Struk I Foto: autor
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Mladí medici z Košíc opísali strasti pomáhania v čase pandémie: Útoky a nadávky!  
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Pomáhať je ich poslaním.

Do terénu plánujú vyraziť aj v tretej vlne!

Študenti medicíny v Košiciach sú pripravení znovu asistovať zdravotníkom v boji s pandémiou COVID-19. Za ich doterajšiu obetavosť ich
pochválil premiér Eduard Heger, ako aj rektor Univerzity P. J. Šafárika Pavol Sovák. Budúci lekári sa však namiesto vďaky stretávali
neraz s agresívnym správaním a útokmi ľudí, ktorým sa snažili pomôcť a ochrániť ich. Napriek nepríjemným skúsenostiam sú však
rozhodnutí opäť prísť pomôcť.

Fotogaléria

4

fotiek v galérii

Ťahali sme 12-hodiné zmeny, potom sme išli do školy

Filip Marga (22), Prešov, 4. ročník, študent všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Začal som ešte počas prvej vlny v máji, keď prešovská nemocnica hľadala medikov na triáž. Oslovili ma aj na jeseň, keď prišla druhá
vlna, kde som robil triáž plus výtery. Musím priznať, že to bolo náročné fyzicky i psychicky. Ťahali sme 12-hodinové zmeny, dosť často aj
nočné, ráno som vstával do školy na cvičenia nevyspatý, ale dalo sa to zvládnuť. Napriek všetkému, išiel by som do toho opäť, musíme si
navzájom pomáhať. Prax v teréne mi najviac dala skúsenosti s ľuďmi, ale aj vytvorenie kontaktov medzi kolegami z medicíny či lekárkmi.
Ak bude možnosť pomáhať ďalej, rád sa pridám.

Našli sa aj takí, ktorí boli nepríjemní

Zuzana Zeleňáková (22), Zvolen, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

Pomáhala som v celoplošnom testovaní a potom ešte na začiatku pandémie na triáži, teda som triedila pacientov. Asi ako každá iná
práca s ľuďmi, aj táto bola náročná. Väčšinou boli príjemní a chápali obmedzenia, že im musíme odmerať teplotu, ale našli sa aj takí,
ktorí s tým mali skutočný problém a boli k nám nepríjemní. Viem, že to všetko malo zmysel. Keď bude možnosť pomáhať ďalej aj v tretej
vlne a bude to pre nás študentov aj ohodnotené, určite to zvážim.

Útočili na nás a nadávali nám

Viktória Magyarová (22), Gelnica, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Pomáhala som na triáži vlani v lete a tento rok som od februára pomáhala v Prakovciach na mobilnom odberovom mieste. Náročné to
bolo hlavne z psychickej stránky. Našlo sa veľa ľudí, ktorí na nás aj slovne útočili a nadávali nám. Boli aj vyhrotené situácie, našťastie
sme tam mali pánov dobrovoľníkov hasičov, ktorí nám pomáhali „hasiť“ tieto situácie. Celkovo mi to dalo hlavne kontakty s novými ľuďmi,
no najmä skúsenosti s pacientmi v teréne. Keď budú potrebovať pomoc medikov v ďalšej vlne, rada pomôžem, je to moje poslanie.

Autor: Patrik Struk
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Výsledky UniCup League: Ako dopadol ďalší týždeň univerzitných zápasov?  
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Poznáme ďalšie výsledky UniCup League (Zdroj: Unsplash/Fredrick Tendong)

#Prešiel ďalší týždeň UniCup League a my máme pre teba kompletné zhrnutie zápasov. Ako si počínali jednotlivé slovenské univerzity?
Bolo to poriadne napínavé!

UniCup Prestige League

League of Legends

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

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

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

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.

Zdroj: hashtag.sk, Tlačová správa

Autor: #Laura || Design | | kennymax | , Coding | | Webikon || Webikon.sk
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Nakazení koronavírusom pribúdajú, univerzity aj napriek tomu pokračujú v prezenčnej výučbe  
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JANA TOMAŠKOVIČOVÁ, Dnes | 05:29

Argumentujú tým, že niektoré predmety sa nedajú učiť online.

Ministerstvo školstva aj napriek rekordným denným prírastkom nakazených neuvažuje nad zavedením povinnej dištančnej výučby
vysokoškolákov. Ako pre Košice Online uviedla Veronika Valášková z komunikačného oddelenia rezortu školstva, rozhodovanie o forme
vzdelávania nechali v kompetencii jednotlivých univerzít:

„Vysoké školy sú autonómne a je na nich, akú formu výučby si zvolia. Musia však postupovať v súlade s vyhláškami a COVID
automatom, ktorý bol prijatý uznesením vlády Slovenskej republiky a ktorý zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19
regionálne podľa okresov v rámci územia Slovenskej republiky. Podľa COVID automatu je režim OTP dôrazne odporúčaný pre internáty
a študentské domovy.“

Metropola východu sa v rámci COVID automatu momentálne nachádza v druhom stupni ohrozenia, čo znamená, že Košice sú bordovým
okresom. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) považuje prezenčné vzdelávanie svojich študentov za mimoriadne dôležité, čo nám
potvrdil jej hovorca Tomáš Zavatčan:

„ Vedenie UPJŠ neuvažuje nad zavedením plošnej dištančnej výučby. V záujme zachovania kvality poskytovaného vzdelania nám záleží
na čo najdlhšom udržaní prezenčnej formy výučby, samozrejme, s rešpektovaním COVID semaforu. Táto forma je pre vysokoškolské
vzdelávanie, ktoré je svojím charakterom a rozsahom odlišné od nižších stupňov vzdelávania, kľúčová a množstvo odborov nie je možné
plnohodnotne prispôsobiť dištančnej forme.“

Ilustračná fotografia / TASR

Prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervin Lumnitzer povedal, že aj po zvládnutí epidemiologickej situácie plánujú
aplikovať prvky dištančnej výučby v primeranom rozsahu:

„Určité, hlavne teoretické časti predmetov je možné absolvovať dištančne, prevažná časť výučbového procesu však musí prebiehať
prezenčne – práce v laboratóriách, merania v teréne, praxe.“

„ Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) sa v zimnom semestri vyučuje kombinovanou formou – dištančne aj
prezenčne. Vzhľadom na to, že naši študenti musia absolvovať predpísaný objem praktického vzdelávania, úplný prechod na dištančné
vzdelávanie neprichádza do úvahy. Univerzita sa riadi vlastným COVID semaforom, ktorý vychádza z aktuálnej pandemickej situácie a
nariadení Úradu verejného zdravotníctva,“ reagovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Na UVLF je zaočkovaných približne 72 percent domácich a zahraničných študentov a takmer 75 percent pedagogických a
nepedagogických zamestnancov. UPJŠ nemá aktuálne štatistiky zaočkovanosti študentov či vyučujúcich.

Komentáre
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čas: 13:23

kategórie: Zväz

(27. september – 10. október)

27. september, Bratislava. Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil 4. zasadnutia pracovnej skupiny k príprave novely
zákona o vysokých školách v hybridnom režime (prezenčne a online).

28. september, Bratislava. Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil zasadnutia Snemu KOZ SR a mimoriadneho zjazdu KOZ
SR.

28. september, Bratislava. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania Snemu KOZ SR.

29. september, Nové Zámky. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila konferencie Rady ZO Nové Zámky a konferencie
Rady ZO Žarnovica.

29. september 2021, Bratislava. Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil on-line zasadnutia Rady Fondu na podporu
vzdelávania.

30. september. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková zorganizovala stretnutie bývalých funkcionárov združenia ZŠ. Na stretnutí sa
zúčastnil aj predseda zväzu P. Ondek.

4. október, Zlaté Moravce. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil konferencie Rady ZO Zlaté Moravce pod vedením jej predsedu M.
Kováča.

4. október, Senica. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila zasadnutia Rady ZO Senica. Následne sa zúčastnila
rokovania HSR k návrhom noviel školskej legislatívy.

5.-7. október, Kežmarské Žľaby. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia Rady ZO Košice I.

6. október, Kežmarské Žľaby. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková organizovala konferenciu Rady ZO Košice I. Na konferencii sa
zúčastnil aj predseda zväzu P. Ondek.

7. október. Predseda zväzu P. Ondek, predseda združenia VŠaPRO M. Habán a predseda združenia SŠ P. Danko sa zúčastnili on-line
zasadnutia pléna rady ZO združenia SŠ v krajoch BA, TT, NR, ktoré viedol predseda rady Ivan Šóš.

7. október, Michalovce. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila na konferencii Rady ZO Michalovce.

7. október. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil školenia Rady ZO združenia SŠ v krajoch KE a PO.

7. október 2021, Kežmarské Žľaby. Predseda zväzu P. Ondek a predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnili 4. zasadnutia
Dozornej rady Vzdelávacieho a regeneračného centra, s.r.o.

7.-8. október, Kežmarské Žľaby. Podpredseda zväzu a predseda združenia SŠ P. Danko sa zúčastnil výboru sekcií Rady ZO združenia
SŠ Vsl. regiónu v Kežmarských Žľaboch.

8. október 2021, Košice. Predseda zväzu P. Ondek a predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnili stretnutia s odborármi
Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach a Prešovskej univerzity v Prešove. Info:
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/vyhlasenie-rad-pri-zo-oz-psav-tuke-zo-oz-psav-uvlf-kor-oz-psav-upjs-a-zo-oz-psav-pu.alej

8. október 2021, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek a predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnili rokovania s ministrom
financií I. Matovičom.

8.-9. október, Kežmarské Žľaby. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rozšíreného stretnutia Komisie mladých.

Autor: AlejTech.sk
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Mladí medici:

Zo starostlivosti o pacientov počas pandémie majú zlé skúsenosti

KOŠICE - Do terénu plánujú vyraziť aj v tretej vlne! Študenti medicíny v Košiciach sú pripravení znovu asistovať zdravotníkom v boji s
pandémiou COVID-19. Za ich doterajšiu obetavosť ich pochválil premiér Eduard Heger, ako aj rektor Univerzity P. J. Šafárika Pavol
Sovák. Budúci lekári sa však namiesto vďaky stretávali neraz s agresívnym správaním a útokmi ľudí, ktorým sa snažili pomôcť a ochrániť
ich. Napriek nepríjemným skúsenostiam sú však rozhodnutí opäť prísť pomôcť.

Ťahali sme 12-hodiné zmeny, potom sme išli do školy

Filip Marga (22), Prešov, 4. ročník, študent všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Začal som ešte počas prvej vlny v máji, keď prešovská nemocnica hľadala medikov na triáž. Oslovili ma aj na jeseň, keď prišla druhá
vlna, kde som robil triáž plus výtery. Musím priznať, že to bolo náročné fyzicky i psychicky. Ťahali sme 12-hodinové zmeny, dosť často aj
nočné, ráno som vstával do školy na cvičenia nevyspatý, ale dalo sa to zvládnuť. Napriek všetkému, išiel by som do toho opäť, musíme si
navzájom pomáhať. Prax v teréne mi najviac dala skúsenosti s ľuďmi, ale aj vytvorenie kontaktov medzi kolegami z medicíny či lekárkmi.
Ak bude možnosť pomáhať ďalej, rád sa pridám.

Našli sa aj takí, ktorí boli nepríjemní

Zuzana Zeleňáková (22), Zvolen, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Pomáhala som v celoplošnom testovaní a potom ešte na začiatku pandémie na triáži, teda som triedila pacientov. Asi ako každá iná
práca s ľuďmi, aj táto bola náročná. Väčšinou boli príjemní a chápali obmedzenia, že im musíme odmerať teplotu, ale našli sa aj takí,
ktorí s tým mali skutočný problém a boli k nám nepríjemní. Viem, že to všetko malo zmysel. Keď bude možnosť pomáhať ďalej aj v tretej
vlne a bude to pre nás študentov aj ohodnotené, určite to zvážim.

Títo medici ochotne pomôžu v boji s pandémiou.

Útočili na nás a nadávali nám

Viktória Magyarová (22), Gelnica, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Pomáhala som na triáži vlani v lete a tento rok som od februára pomáhala v Prakovciach na mobilnom odberovom mieste. Náročné to
bolo hlavne z psychickej stránky. Našlo sa veľa ľudí, ktorí na nás aj slovne útočili a nadávali nám. Boli aj vyhrotené situácie, našťastie
sme tam mali pánov dobrovoľníkov hasičov, ktorí nám pomáhali „hasiť“ tieto situácie. Celkovo mi to dalo hlavne kontakty s novými ľuďmi,
no najmä skúsenosti s pacientmi v teréne.

Keď budú potrebovať pomoc medikov v ďalšej vlne, rada pomôžem, je to moje poslanie.

Autor: Autor: Patrik Struk I Foto: autor
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Mladí medici z Košíc opísali strasti pomáhania v čase pandémie: Útoky a nadávky!

Pomáhať je ich poslaním.

Do terénu plánujú vyraziť aj v tretej vlne!

Študenti medicíny v Košiciach sú pripravení znovu asistovať zdravotníkom v boji s pandémiou COVID-19. Za ich doterajšiu obetavosť ich
pochválil premiér Eduard Heger, ako aj rektor Univerzity P. J. Šafárika Pavol Sovák. Budúci lekári sa však namiesto vďaky stretávali
neraz s agresívnym správaním a útokmi ľudí, ktorým sa snažili pomôcť a ochrániť ich. Napriek nepríjemným skúsenostiam sú však
rozhodnutí opäť prísť pomôcť.

Fotogaléria

4

fotiek v galérii

Ťahali sme 12-hodiné zmeny, potom sme išli do školy

Filip Marga (22), Prešov, 4. ročník, študent všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Začal som ešte počas prvej vlny v máji, keď prešovská nemocnica hľadala medikov na triáž. Oslovili ma aj na jeseň, keď prišla druhá
vlna, kde som robil triáž plus výtery. Musím priznať, že to bolo náročné fyzicky i psychicky. Ťahali sme 12-hodinové zmeny, dosť často aj
nočné, ráno som vstával do školy na cvičenia nevyspatý, ale dalo sa to zvládnuť. Napriek všetkému, išiel by som do toho opäť, musíme si
navzájom pomáhať. Prax v teréne mi najviac dala skúsenosti s ľuďmi, ale aj vytvorenie kontaktov medzi kolegami z medicíny či lekárkmi.
Ak bude možnosť pomáhať ďalej, rád sa pridám.

Našli sa aj takí, ktorí boli nepríjemní

Zuzana Zeleňáková (22), Zvolen, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

Pomáhala som v celoplošnom testovaní a potom ešte na začiatku pandémie na triáži, teda som triedila pacientov. Asi ako každá iná
práca s ľuďmi, aj táto bola náročná. Väčšinou boli príjemní a chápali obmedzenia, že im musíme odmerať teplotu, ale našli sa aj takí,
ktorí s tým mali skutočný problém a boli k nám nepríjemní. Viem, že to všetko malo zmysel. Keď bude možnosť pomáhať ďalej aj v tretej
vlne a bude to pre nás študentov aj ohodnotené, určite to zvážim.

Útočili na nás a nadávali nám

Viktória Magyarová (22), Gelnica, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Pomáhala som na triáži vlani v lete a tento rok som od februára pomáhala v Prakovciach na mobilnom odberovom mieste. Náročné to
bolo hlavne z psychickej stránky. Našlo sa veľa ľudí, ktorí na nás aj slovne útočili a nadávali nám. Boli aj vyhrotené situácie, našťastie
sme tam mali pánov dobrovoľníkov hasičov, ktorí nám pomáhali „hasiť“ tieto situácie. Celkovo mi to dalo hlavne kontakty s novými ľuďmi,
no najmä skúsenosti s pacientmi v teréne. Keď budú potrebovať pomoc medikov v ďalšej vlne, rada pomôžem, je to moje poslanie.

Autor: Patrik Struk
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JANA TOMAŠKOVIČOVÁ, Dnes | 05:29

Argumentujú tým, že niektoré predmety sa nedajú učiť online.

Ministerstvo školstva aj napriek rekordným denným prírastkom nakazených neuvažuje nad zavedením povinnej dištančnej výučby
vysokoškolákov. Ako pre Košice Online uviedla Veronika Valášková z komunikačného oddelenia rezortu školstva, rozhodovanie o forme
vzdelávania nechali v kompetencii jednotlivých univerzít:

„Vysoké školy sú autonómne a je na nich, akú formu výučby si zvolia. Musia však postupovať v súlade s vyhláškami a COVID
automatom, ktorý bol prijatý uznesením vlády Slovenskej republiky a ktorý zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19
regionálne podľa okresov v rámci územia Slovenskej republiky. Podľa COVID automatu je režim OTP dôrazne odporúčaný pre internáty
a študentské domovy.“

Metropola východu sa v rámci COVID automatu momentálne nachádza v druhom stupni ohrozenia, čo znamená, že Košice sú bordovým
okresom. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) považuje prezenčné vzdelávanie svojich študentov za mimoriadne dôležité, čo nám
potvrdil jej hovorca Tomáš Zavatčan:

„ Vedenie UPJŠ neuvažuje nad zavedením plošnej dištančnej výučby. V záujme zachovania kvality poskytovaného vzdelania nám záleží
na čo najdlhšom udržaní prezenčnej formy výučby, samozrejme, s rešpektovaním COVID semaforu. Táto forma je pre vysokoškolské
vzdelávanie, ktoré je svojím charakterom a rozsahom odlišné od nižších stupňov vzdelávania, kľúčová a množstvo odborov nie je
možné plnohodnotne prispôsobiť dištančnej forme.“

Ilustračná fotografia / TASR

Prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervin Lumnitzer povedal, že aj po zvládnutí epidemiologickej situácie
plánujú aplikovať prvky dištančnej výučby v primeranom rozsahu:

„Určité, hlavne teoretické časti predmetov je možné absolvovať dištančne, prevažná časť výučbového procesu však musí prebiehať
prezenčne – práce v laboratóriách, merania v teréne, praxe.“

„ Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) sa v zimnom semestri vyučuje kombinovanou formou – dištančne aj
prezenčne. Vzhľadom na to, že naši študenti musia absolvovať predpísaný objem praktického vzdelávania, úplný prechod na dištančné
vzdelávanie neprichádza do úvahy. Univerzita sa riadi vlastným COVID semaforom, ktorý vychádza z aktuálnej pandemickej situácie a
nariadení Úradu verejného zdravotníctva,“ reagovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Na UVLF je zaočkovaných približne 72 percent domácich a zahraničných študentov a takmer 75 percent pedagogických a
nepedagogických zamestnancov. UPJŠ nemá aktuálne štatistiky zaočkovanosti študentov či vyučujúcich.
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JANA TOMAŠKOVIČOVÁ, Dnes | 05:29

Argumentujú tým, že niektoré predmety sa nedajú učiť online.

Ministerstvo školstva aj napriek rekordným denným prírastkom nakazených neuvažuje nad zavedením povinnej dištančnej výučby
vysokoškolákov. Ako pre Košice Online uviedla Veronika Valášková z komunikačného oddelenia rezortu školstva, rozhodovanie o forme
vzdelávania nechali v kompetencii jednotlivých univerzít:

„Vysoké školy sú autonómne a je na nich, akú formu výučby si zvolia. Musia však postupovať v súlade s vyhláškami a COVID
automatom, ktorý bol prijatý uznesením vlády Slovenskej republiky a ktorý zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19
regionálne podľa okresov v rámci územia Slovenskej republiky. Podľa COVID automatu je režim OTP dôrazne odporúčaný pre internáty
a študentské domovy.“

Metropola východu sa v rámci COVID automatu momentálne nachádza v druhom stupni ohrozenia, čo znamená, že Košice sú bordovým
okresom. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) považuje prezenčné vzdelávanie svojich študentov za mimoriadne dôležité, čo nám
potvrdil jej hovorca Tomáš Zavatčan:

„ Vedenie UPJŠ neuvažuje nad zavedením plošnej dištančnej výučby. V záujme zachovania kvality poskytovaného vzdelania nám záleží
na čo najdlhšom udržaní prezenčnej formy výučby, samozrejme, s rešpektovaním COVID semaforu. Táto forma je pre vysokoškolské
vzdelávanie, ktoré je svojím charakterom a rozsahom odlišné od nižších stupňov vzdelávania, kľúčová a množstvo odborov nie je možné
plnohodnotne prispôsobiť dištančnej forme.“

Ilustračná fotografia / TASR

Prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervin Lumnitzer povedal, že aj po zvládnutí epidemiologickej situácie plánujú
aplikovať prvky dištančnej výučby v primeranom rozsahu:

„Určité, hlavne teoretické časti predmetov je možné absolvovať dištančne, prevažná časť výučbového procesu však musí prebiehať
prezenčne – práce v laboratóriách, merania v teréne, praxe.“

„ Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) sa v zimnom semestri vyučuje kombinovanou formou – dištančne aj
prezenčne. Vzhľadom na to, že naši študenti musia absolvovať predpísaný objem praktického vzdelávania, úplný prechod na dištančné
vzdelávanie neprichádza do úvahy. Univerzita sa riadi vlastným COVID semaforom, ktorý vychádza z aktuálnej pandemickej situácie a
nariadení Úradu verejného zdravotníctva,“ reagovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Na UVLF je zaočkovaných približne 72 percent domácich a zahraničných študentov a takmer 75 percent pedagogických a
nepedagogických zamestnancov. UPJŠ nemá aktuálne štatistiky zaočkovanosti študentov či vyučujúcich.

Komentáre
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https://www.kosiceonline.sk/nakazeni-koronavirusom-pribudaju-univerzity-aj-napriek-tomu-pokracuju-v-prezencnej-vyucbe
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