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Ním. Je na trhu. Za živa. Už. Zrazu sa zhodujú že za zlé. Len som len. Oddelili. Že noví ľudia - dolinský dlhými vysvetľujú, prečo
premenlivá na patrí k významným sviatkom cirkevného roka. Žiadosti predstavujú farnosť premenenia pána v Čiernom Balogu dobre
rozprávajú sa s analytikom Martinom s metánom aj o tom, ako prekonať a strýkovi len pre novelizujú viacero pozoruhodných, dnes už
častiach sveta, ktoré sú spojené s úctou. Svätému Jozefovi venujú ďalšie otázky, úlohy a voliť letným súťažiam. Leto s Jozefom a
rodinného. Viní súčasného kresťana krajine sa na to zjavne krásu svätých, nie svet, že priestor na stíšenie, modlitbu a usporiadanie
myšlienok z budem k spoznávaniu pútnických miest, inovácií a môže byť aj nová brožúra s líci radov vec a za druhé miesta na Slovensku
mohli začať s ich vzájomného 80 na stránke najmä vedľa 100 Sk alebo na telefónnom čísle vydavateľstva Rumunsko 02 5 7 2 2. 6 ľudí,
lebo s ňou. Informujú. Novelizovaný súd aktuálne rozhoduje obvinených v kauze mýtnik Rolls-Royce zruší disciplinárnu komoru
Najvyššieho súdu, ktorá je súčasťou zboru Varšavy s Bruselom. Gréckokatolíci vstúpili do 40 novej duchovnej prípravy pred návštevou
svätého otca Františka v Prešove. Samotný info / vás pozývajú počúvať Richard farba a Júlia Kavecká vitajte. U nás s spravodajstvo.
Záujemcovia o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 sa mohli v Trnavskom samosprávnom kraji nechať nezaočkovať aj v obchodných
centrách. Očkovalo sa v Dunajskej Strede, Galante, Hlohovci, Piešťanoch, Senici, v Trnave aj v Skalici. Župan Jozef Viskupič to je náš
SOS. Veľmi rád si s obchodnými centrami. Šiestimi % okresných mestách. V siedmom Skalici sme sa rozhodli prísť najmä ľuďom zo
slušnej. Zoran znamená podľa vyjadrenia nový zásadný zlom a deformujú. A je to konanie. Pilotné očkovanie v obchodných centrách
vyskúšal kraj už minulý týždeň. Hlohovci a Galante, kam prišlo 600 záujemcov. Záujemcovia nad 18 rokov dostali podľa Jozefa Viskupiča
jednu dávku vakcínu. Ján s n od firmy Johnson. Len čom sa ho na vakcináciu. Brian som sa teda, že iba raz a je teda určená pre
dospelých, takže nie je potrebné si hľadať veľmi na preočkovanie a služba je adresovaná ľuďom 18 rokov z potreby registrácie a nie je
teda jednoduché a pohodlné by som si väzy môj, zhodli v komentári všetci zodpovedný a vy ste si ich mesiace zaočkovali, využili túto
službu my v Trnavskom kraji zabezpečujú očkovanie od konca februára. Okrem veľkokapacitných očkovacích centier poskytuje aj
výjazdovú očkovaciu službu. Špecializovaný trestný súd rozhoduje o väzbe pre štvoricu obvinených v kauze mi niektorí. Ide o bývalého
štátneho tajomníka Radka k. Daniela, čo je Finančnej správy a vysokopostavené úradníčky daní. Sú už aj taká Kornéliu, čo je prokurátor.
Pre nich navrhuje najprísnejšiu kolúznu väzbu. Premiéra Eduarda Hegera mrzí vývoj slovensko-maďarských vzťahov v uplynulých dňoch,
ktorý vyvolala návšteva a vyjadrenia predsedu maďarského parlamentu Lászlóa k dverám v Šamoríne. Vyhlásil, že takéto vyjadrenia do
spoločnosti vnášajú napätie a narúšajú spoločný záujem o dobré a priateľské susedské vzťahy. Apeluje na využitie oficiálnych rokovaní
na otváranie spoločných tém prostredníctvom viac ako 10 000 PCR testov odhalili včera na Slovensku 44 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Antigénové testy odhalili 19 pozitívnych prípadov, nepribudli žiadne obete. Slovensko bude od zajtra preradené do
zelenej skupiny krajín. Po príchode do Spojeného kráľovstva. Nie je preto potrebné absolvovať karanténu. Cestujúci starší ako 10 rokov
sa však musia naďalej preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Testovanie platí aj pre očkovaných. Štátny
tajomník envirorezortu Juraj s má daná podal trestné oznámenie na poslanca Národnej rady Miroslava Suju. Dôvodom je napadnutie,
neoprávnené vniknutie do budovy Mestského úradu vo svete a narušenie rokovania o reforme národných parkov. Včerajšie rokovanie o
budúcnosti národných parkov bolo vo svete ako posledné. Pred mestským úradom protestovalo niekoľko desiatok nespokojných ľudí.
Medzi nimi bolo aj mimoparlamentné hnutia republikám dňa únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska,
dobrovoľníci z iniciatívy čistá Nitra pokračujú v upratovaní mesta v rámci čistenia siedmich pahorkoch Nitry vyzbierali dnes dopoludnia
odpadky na kalvárii. Pre účastníkov pripravili aj malú odmenu vo forme komentovanej prehliadky misijného múzea, ktoré sa na kalvárii
nachádza. Úroda husto siatych obilnín bude na Slovensku v tomto roku nižšia. Produkcia bola poznamenaná počasím, ktoré znížilo
očakávané výnosy u pšenice na takmer päť a pol tony na hektár a tiež spôsobilo nevyrovnanosť kvantitatívnych parametrov. Výrazne
narástli ceny obilnín na svetových trhoch a zároveň sa podľa predsedu predstavenstva zväzu výrobcov krmív skladovať, cieľov a
obchodných spoločností Marian Uhrík zvýšili aj ceny kŕmnych zmesí. Ceny kŕmnych zmesí narastali. V prvej fáze má ves 20 je na výber
mali indexom 120 126 %, v júni 20 21, kedy sa naplno zapracovávajú drahé komodity, už indexom na úrovni 145 %. Platí to pre všetky
druhy monografických zvierat, najviac však pre ošípané vy kurčaťa nosnice. Chovateľom sa podľa Mariana Uhrík a zvýšia náklady o
pätinu až štvrtinu, čo je suma, ktorá sa musí premietnuť do zvýšených cien týchto produktov. V opačnom prípade budú farmári v strate,
padnúť do skutočná z nás vie, že už upozornil v mesiaci marec 22 C1 tlačovou správou, kde sme apelovali na celú vertikálu, aby na tento
fakt adekvátne zareagovali. Koncové články bitúnky, baliarne a obchod a prispôsobili svoje nákupné a predajné ceny na pultoch v záujme
zachovania existencie slovenských chovateľov. To by som bol rád, aby ste ma správne pochopili. Mi je, že mňa apelujeme na to, aby sa
vám pusto zvyšovali cien potravín, ale aby sa nejakým spôsobom zosúladili prijateľné marže a náklady tak, aby nešli návrhu na zem, do
zbytočného zdržovania zvyšovania potravín. Spor medzi banskobystrickým samosprávnym krajom a spoločnosťou SAD Zvolen sa ešte
neskončil. Rozhodnutie krajského odvolacieho súdu v spore o platnosti zmluvy o službách vo verejnom záujme je v prospech
autobusového dopravcu. Informoval o tom predseda inštitútu verejnej dopravy Marek modranský. Zmluvy sú platné aj dodatky predĺžení
a tým pádom sa Banskobystrický samosprávny kraj v tejto veci musí postaviť. Zobrať ju na vedomie, plne rešpektovať, bude právoplatné
rozhodnutie a vydané vlastne príslušným okresným súdom a mali by sa vlastne začať chovať znovu vo vzťahu objednávateľa. Dopravca
podľa podpredsedu kraja Ondrej Lunter avšak rozhodnutie súdu žiadnym spôsobom nespochybňuje rozhodnutie prvostupňového
okresného súdu o nezákonnosti predĺženia platnosti pôvodnej zmluvy dodatkami. Krajský súd sa totiž v platnosti predĺženia nevyjadril.
Najprv, potrebujeme si ustáliť, akým spôsobom si vyrovná, vyrovnáme zahrali, ktoré my platíme dopravcom za to, že vykonávajú služby
vo verejnom záujme a vydané jasné, že v prípade, ak v budúcnosti sa potvrdí právoplatnosť tohto rozsudku, by sme si vedeli veľmi rýchlo
a veľmi jednoducho vyrovnať tieto vzťahy. Ale to je to rozhodnutie toho Krajského súdu. V kraji zabezpečujú pravidelnú prímestskú
autobusovú dopravu dve spoločnosti SAD Zvolen a SAD Lučenec zabezpečujú na základe zmluvy, ktorý pod ktorú podpísal bývalý župan
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Milan Murgaš v roku 2017 ju vtedajší šéf kraja Marian Kotleba predĺžil o ďalších päť rokov. To však po nástupe do funkcie spochybnil Ján
Lunter a označil ju za neplatnú. Ako budú postupovať po najnovšom rozhodnutí súdu, Ondrej Lunter zatiaľ povedať nevedel.
Samozrejme, máme dva mesiace na to, aby sme reagovali na rozhodnutie. My sa pripravíme, poradím s právnikmi aj leto, aj to určite
vstupuje do toho, že si defilé. Pre nás je to nová vec a neviem ešte presne povedať, akým spôsobom budeme postupovať ale predsa.
Nebudeme vedieť právoplatne, že či tie dodatky sú alebo nie sú v súlade so zákonom, či veľa v poriadku, alebo nebolo v poriadku bez
verejnej súťaže predložiť pôvodne desaťročné zmluvy. Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta a podporiť
inovácie na východe a rozvinúť nový háj, tak priemysel. To sú úlohy inovačného centra Košického kraja. Zakladajúcu zmluvu k nemu
podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja, mesta Košice a troch košických univerzít univerzity Pavla Jozefa Šafárika a
Technickej univerzity a univerzity veterinárskeho leta, lekárstva a farmácie. Zároveň založili aj prvý klaster. Predseda Košického kraja
Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna na vznik tisícov nových pracovných miest a investície vo výške 300 miliónov eur pre
Košický kraj vznik inovačného centra znamená a podporiť potenciál, ktorý tu na východnom Slovensku máme, a to hlavne potenciál
naozaj šikovných ľudí, šikovný firiem, avšak potrebujú či už rôznymi podpornými programami, alebo finančnými injekciami pomôcť tomu,
aby sa viac a rýchlejšie rozhodli na trhu, aby inovácie, ktoré majú alebo ktoré vedia priniesť, ju pretavili na to a zvýšili tak nezamestnanosť
hlavne na východnom Slovensku. Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol
Slovák. Univerzity to znamená obrovskú nádej nádeje v to, že sa začlení do trendov, ktoré z toho mám, vzdelávacom a výskumnom
prostredí sú Európe štandardom v najvyspelejšie výskumné a vzdelávacie inštitúcie ľudia. Vnútorne som presvedčený, že to muž je
našou povinnosťou z Košíc urobiť vzdelávacie a výskumné a inovačné centrum, pretože máme na na to všetky predpoklady. V rámci
projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších týždňoch
bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa. Zákamenné. Úradov si pripomenuli pamätný deň výročia smrti Bosch, jeho sluhu
biskupa Jána, voliť. Avšak a presne pred 56 rokmi sa konala jeho pohreb v tejto oravskej obci. Rádio Lumen dnes odvysielalo aj priamy
prenos. Viac povie Pavol Juščák a svätú omšu v oravskom kostole nanebovzatia Panny Márie celebroval Viliam. Ju dať nitriansky
diecézny biskup, ktorý poukázal na život a dielo tohto Bush jeho služobníka, že sa na políciu aj týmto spôsobom. Slová kňaza, básnika
Janka sila na to, aby sa už príroda cieľom je v zlom ročnom jubileu biskupskej vysviacke v roku 1946 stretnutí s vaším skúsim ja som
apoštol, slovensky. Náš svet, ktorý už sa na svoje deti vzdorovať. Viete, týmto časom a vaša sláva všetkým svieti veriacim nám, ako je to
iba o sestrine, nám v tomto duchu aj dnešná spomienková slávnosť zažíva. Úcta k božiemu slovu. Biskupovi Jánovi. Voliť až ako vy je
prehĺbením vo víre a posilou pre náš každodenný život. V závere svätej omše sa prihovoril Janku Bush, diecézny administrátor spišskej
diecézy. Chcem sa poďakovať za veľkú a nezištnú pomoc a podporu pre kauzu blahorečenia v časoch, kedy sa stupňujú útoky Jozef
biskupa Jána vo Varšave a ľuďom sa vedome a úmyselne predkladá spolu. Pravda, či je pravda v súčasnosti prebieha stále proces
blahorečenia. Použijú sluhu biskupa Jána boj držať a hovorí postulátoch procesu blahorečenia Peter Jurčík. A prvom rade sa chcem
veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí prišli, takisto aj vám Rádio Lumen, že ste sprostredkovali priamy prenos dnešnej slávnosti bohatý
cestnej púte, a tak si umožnili všetkým tým, ktorí sme povinnosti alebo zdravotný stav neumožnil bytu, aby sa s nami duchovne spojili. Na
záver svätej omše sa veriaci modlili pri hrobe otca biskupa Jána. Gréckokatolíci na Slovensku vstúpili do 40 novej duchovnej prípravy
pred návštevou svätého otca Františka v Prešove. Začiatku duchovnej prípravy vydali biskupi rady hierarchov gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku aj pastiersky list. Kňazi v chrámoch vydali dres medaily drogy namiesto homílie. Včera na sviatok premenenia pán a prečítal si
ho aj kolega Martin Ďurčo. Stretnutie so svätým otcom v Prešove 14. septembra sa uskutoční pred mestskou športovou halou na mieste,
kde sa uskutočnil aj návšteva pápeža Jána Pavla druhého v roku 1995. Pripravuje sa aj celodenný kultúrny a duchovný program, hovorí
člen prípravný komisie Peter milenky. Prvýkrát v histórii ľudstva v Prešove bude sláviť pápež František východnom gréckokatolíckou
arch. Ihrisko svätú liturgiu. To bude absolútne mimoriadna vec, no ale tomuto bude všetkému predchádzať aj od skorých ranných
hodinách taký mimoriadny program, ktorý bude takou prípravou a od šiesteho augusta začína duchovná príprava každým dňom a
vyvrcholí to práve 14. septembra, deň návštevy svätého otca v Prešove, a preto aj to záver, že nechceme, aby to bol tak prepojené
modlitbového oslavne práve v tento deň gréckokatolícki biskupi pozývajú veriacich, aby sa zapojili do tejto duchovnej obnovy. Ako
pomôcka je má slúžiť špeciálna brožúrke. Viac už hovorca prešovskej eparchie Michal Pavlík Šimkovič. A tým, čo každý rok konfrontovať.
Ak sa čo skrývať do našej krajiny pokoj, povzbudenie určite aj do ďalších dní. Brožúrka obsahuje aj modlitby a každou klokočovskej, že
treba rodičke, ktorá je obraz, bude súčasťou oslabenia Prešove a takisto aj ak ich gréckeho ľudu. Príležitosti mimoriadneho roku svätého
Jozefa si ešte na dnešnom Slovensku je nezaslúžený božím darom, povedal bratislavský eparcha Peter Rusnák. Dodal, že pápežova
voľba navštíviť nás istotne nie je náhodná. Vernosť východných katolíckych cirkví Rímu, ktorá viedla v mnohých prípadoch až k
mučeníctvu biskupov, kňazov a veriacich. Jeden. Výzvu, ktorá je poznačená nielen história celej cirkvi, ale aj naša história a hrdo si ju
nesieme ako dôkaz našej lásky k Bohu, k obradu. Ak námestníkovi Ježiša Krista bratislavský eparcha povzbudil všetkých, aby využili túto
možnosť návštevy v plnosti počúvaním vo, že jeho slová prijímaním sviatostí, dobrou duchovnou prípravou, počúvaním pápežových
príhovorov, bratským spoločenstvom i osobnou účasťou. V Spišskom Podhradí sa začal program deviateho ročníka bude k svätej
Filoméne. Od utorka sa veriaci každý večer po svätej omši modlia modlitby nové nich svätej Filoméne. Zajtra sa začne ďalší bohatý
duchovný program, ktorý vyvrcholí v stredu 11. augusta hlavnou pútnickou svätou omšou. Ďalšie podrobnosti má Mária Gajdošová. Na
účastníkov púte k svätej Filo márne čaká bohatý duchovný program. Ten sa začne v nedeľu večer, no svätou omšou a prezentáciou
knihy. Významné osobnosti Spišského Podhradia informuje reprezentant každý bratstva svätej Filomény pre Slovenskú republiku a
delegát pre Českú republiku kňaz Ľuboslav ohromia. K pondelok chceme ponúknuť útočníkom aj vzdelávanie v oblasti histórie a umenia
a od deviatej hodiny budem sprevádzať pútnikov umeleckohistorický mi pamiatkami mesta. Spolu s Mgr. politickou a Mgr. Martinom je
Leškom. V utorok sa už duchovný program zintenzívni. Začne sa o deviatej hodine modlitbou svätého ruženca v uliciach mesta.
Mariánskou pobožnosťou bude pokračovať ružencom k svätej Filoméne a krížovou cestou a večer o ôsmej hodine pozývame na modlitbu
svätého ruženca so sviečkovým sprievodom zakončíme pri soche im ako lávky na Mariánskom námestí. V stredu sa program začne o 14.
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hodine adoráciou, nebudú chýbať ani svedectva pútnikov o vyslyšaní na príhovor zlatej Filomény opäť Ľuboslav ohromia. K užívaniu
zívajú všetci, ktorí sa nachádzajú v ťažkých situáciách. Prichádzajú ľudia, ktorí dosiahnu za mnohých chorých. Pomáha aj tým, ktorí sú v
ťažkej ekonomickej situácii. Kazateľom na hlavnej pútnické svätej omše v stredu 11. augusta bude dekan a farár farnosti svätého Jakuba
v Kysuckom Novom Meste Peter holubička. Provinciálnou predstavenou kongregácia školských sestier svätého Františka bude Rafaela
zvrškov celá, ktorá viedla Slovensku provinciu aj posledných päť rokov. Lekárkou provinciálnej predstavenej sa stala dymu dym Kováč.
Radkyňami sestry Michaela Gajdošová, Samuela. Rodín sa dá a Maximiliána akými ako vás svoj úrad prevezmú v najbližších dňoch v
Žiline. Celým obdobím príprav na kapitulu sestry sprevádzali m alpský učeníci ako učeníci na ceste do m a už sa sestry zdieľali o svojom
živote a poslaní a uvedomili si neustálu potrebu vlastnej formácie a rastu vo vzťahu k Bohu, k sebe samým, sebe navzájom, k svetu a k
stvoreniu správy zo svojich. Fundamentalistické hnutie Taliban sa zmocnilo mesta, však orgánu, ktorý je metropolou provincie v už dávno
ležiacej na severe Afganistanu. Po páde mesta za ranč, ktoré je metropolou provincie, nimród, ide už o druhé hlavné mesto provincie,
ktoré padlo do rúk Talibanu, odkedy sa jednotky USA a ich spojenci začali sťahovať z krajiny. Situáciu sleduje Simona Gabčíkova a podľa
člena provinčného zastupiteľstva bojovníci Talibanu prevzal išla Berg a nie kontrolu nad niekoľkými kľúčovými budovami, úradom
guvernéra, policajným riaditeľstvom a väznicou. Provládne sily však stále majú kontrolu nad niektorými časťami mesta. Výhru k je aj
letisko a základňu v afganskej brigády. Jeden z hovorcov afganského ministerstva obrany dnes na sociálnej sieti Twitter informoval, že v
bojoch s afganskými vládnymi silami prišiel o život aj Talibanom a dosadený tieňový guvernér provincie - spolu s ním bojoch padlo aj
ďalších najmenej 25 príslušníkov. Talibanu tiež uviedol, že v noci jednotky Talibanu podnikli masívny útok na mestá aj zabávač, ktorej
metropolou pagaštanu, a namiesto balíka na centrum provincie Zachar na severovýchode krajiny. Tieto útoky však vládna armáda s
podporou dobrovoľníckych jednotiek odrazila, pričom zabila alebo zranila desiatky teroristov. Že sa situáciu s požiarmi v Grécku sa
naďalej zhoršuje, tamojšie úrady nariadili evakuáciu stoviek turistov a domácich obyvateľov. Na rad. Aj na my sa dnes vytvoril hustý
oblak dymu a popola, ktorý pochádza z lesných požiarov. Zúri od tých severne od mesta. Obyvateľom gréckej metropoly sa neodporúča
vetrať a obmedziť pohyb po vonku. S hasením pomôžu aj slovenskí hasiči. Poľsko zruší súčasný formát disciplinárnej komory
Najvyššieho súdu. Uviedol to líder poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť a vicepremiér Jaroslav k čínsky. Poľsko tak vyhovie
žiadosti Súdneho dvora Európskej únie, ktorý v júli rozhodol, že disciplinárne konania voči poľským sudcom sú v rozpore s európskou
legislatívou. Rusko oficiálne zakázalo činnosť organizácií založených väzneným kritikom Kremľa Alexejom na valným. Ruská opozícia
tvrdí, že úrady sa tým snažia potlačiť disent. Pred parlamentnými voľbami im Izrael v noci podnikov v palestínskom pásme Gazy sériu
náletov, ktorých terčom boli objekty patriace radikálnemu hnutiu Hamas. Išlo o odplatu za vypúšťanie zápalných balónov, ktoré v južnom
Izraeli spôsobili viaceré požiare. Robotickému vozidlo prsta Warren z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír sa včera
nepodarilo získať žiadnu vzorku hornín na Marse. Rok. Veru sa podarilo vyvŕtať do povrchu planéty vôbec prvú dieru, cez ktorú mal
odobrať niekoľkocentimetrovú vzorku hornín. Napriek tomu, že vŕtačka fungovala tak, ako mala, v trubici pre vzorky sa nezachytil žiadny
kameň. Inžinieri NASA sa momentálne snažia zistiť čo spôsobilo toto zlyhanie. Slovenskej štvorka jak zložení Samuel Baláž. Zmeny
zmýšľania krajín. No čo ak Adam bol, tak získal na olympijských hrách 2020 bronzovú medailu v štvorke na 500 m. Vo finále finišoval tretí
za víťaznými Nemcami. Striebro putuje do Španielska. Pre výpravu Slovenskej republiky je to štvrtý cenný kov v Tokiu. Kenská atlétka
Peres, že prílivová sa v Tokiu stala olympijskou šampiónkou v maratóne žien a reprezentantky USA triumfovali na olympijských hrách v
atletickej štafete na štyri x 400 m. Striebro s výrazným odstupom takmer štyroch sekúnd získali polky, tretia skončila Jamajka. Aj zlato z
mužskej štafety v behu na štyri x 400 m putuje do USA. Američania porazili Holanďan ňou bronz, bronz získala bocman a holandská
atlétka egyptského pôvodu si v Anna Zemanová triumfovala na olympijských hrách v behu na 10 000 m. Americkí basketbalisti obhájili na
olympiáde v Tokiu zlato z Ria de Janeiro. Vo finále zdolali Francúzov 87 82 a pripísali si štvrtý triumf v sérii až 16. celkovo. Slovenskí
hokejoví reprezentanti do 18 rokov sa prebojovali na Hlinka Gretzky káble v Piešťanoch do finále. Zverenci trénera Ivana v MŠK zdolali v
semifinále Fínsko vysoko 6 2, keď strelili až tri góly vo vlastnom oslabení. V boji o celkové prvenstvo hrajú aktuálne s Rusmi, ktorí v
druhom semifinále však zľavy vyhrali nad Švédmi sedem tanec. Čom stretnutí tretieho kola futbalovej Fortuna ligy remizoval Viliam Zlaté
Moravce doma so Senicou 1 1. Senica získala už piaty bod film prvý, pričom sa mu podarilo streliť aj prvý gól, a to z penalty. Slovenský
futbalový reprezentant Juraj Ducká prestúpil do anglického FC Woodward z talianskej Parmy. S účastníkom Premier League sa dohodol
na dvojročnej zmluve. Tridsaťtriročný stredopoliar a dlhoročný reprezentant Slovenska uvažoval nad zmenou pôsobiska. Bol vypadnutí
barmi zo Serie A v uplynulej sezóne. Bývalý hráč pražskej Sparty tureckého trať zo zboru a talianskych klubov FC Janov a ja som. Miláno
si tak naplnil ďalší futbalový sen je len ruský futbalový klub Paríž St. Germain údajne rokuje so zástupcami Lionela Messiho o jeho
angažovaní. Francúzsky klub informácie o rokovaniach do tejto chvíle nekomentoval. Bývalý zamestnávateľ argentínskeho útočníka FC
Barcelona oznámil, že v nedeľu bude mať Messi tlačovú konferenciu. Jej tému však španielsky klub bližšie nešpecifikovala. Slovenské
volejbalové reprezentantky prehrali v poslednom treťom prípravnom zápase v Grécku s domácimi reprezentantkami 1 3. Zverenkyne
trénera Marka sa nuly a sa pripravujú na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia od 18. augusta do štvrtého septembra. Slovenky v
gréckom meste podarí a dvakrát prehrali a raz sa tešili z víťazstva. Ak si plánujete program na nedeľu, určite sa vám zíde aj predpovede
od Petra Jurčo byť v a naozaj by ma vyzliekli ich aj pre ďalších odcudzených / ale s ním by sa malo osvetľovať ľudí v nedeľu ráno
najbližšiu noc ako bohatá zo vzorky dolinách žiadnych deväť, ale až o 11 12 napádajú bunky. To malo byť aspoň 18, takže už stretli
žiadnou. A potom to sľubujete týždeň v nedeľu na juhu. To, že v zjavnom a juhovýchode niekde v Košickom kraji už by to mohlo ísť na
takých, ktorí odmietli celých 34 stupňov. Takže nakoniec tento víkend bude rokov, tak nášho večernom programe budeme pokračovať v
duchovnej príprave na návštevu svätého otca na Slovensku. Pripojiť sa môžete o 20. hodine 15. minúte v rámci relácie od ucha k uchu.
Spravodlivo však on ešte pekný víkend Rádio Lumen želajú Richard farbách a Júlia Kavecká dopočutia. -. Zlé zo Zvolena do Žiliny s
združenia zväzu s. Jeho zlé, že zohnala novej vlády, že do zločinu jednoznačne zhodli sme sa. Vždy. Keď sme zaváhali znamená že
železná ruda. Sme. Za. Zvuku sme zlyhali keď. Sa zdá zóna ožije že známych. Vzájomnej. Analýzu bodmi večer milí poslucháči, v
predvečer 19. nedele v cez ročnom období vám nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne
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božieho milosrdenstva v Košiciach.

Monitora s. r. o. | monitora.sk

7

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Zdravie: Novým generálnym riaditeľom VÚSCH sa stal Štefan Lukačín
6. 8. 2021, 13:51, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 6. augusta (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti.
Predchádzalo tomu výberové konanie na obsadenie člena jej štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH.
Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na
výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil správnosť pozitívnych ekonomických a
medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej správe.
Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri 2020, a
ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na pozícii
riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.
Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v
Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii.
„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových operačných a
invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho bude spokojný
pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne psychicky a fyzicky
náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ. Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s partnermi,
predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura (UNLP),
kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s Národným ústavom srdcových a
cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH).
Do februára tohto roku bol na čele VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší
minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).
hol ima
Autor: HOL
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VÚSCH v Košiciach mení po 17 rokoch riaditeľa, Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo takto!
6. 8. 2021, 3:13, Zdroj: pluska.sk/regiony

, Vydavateľ: News and Media Holding, a.s., Autor: tn, TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa
s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín.
Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu
výberové konanie na obsadenie člena jej štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH.
Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na
výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil správnosť pozitívnych ekonomických a
medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej správe.
Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri 2020, a
ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na pozícii
riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.
Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v
Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii.
„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových operačných a
invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho bude spokojný
pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne psychicky a fyzicky
náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ.
Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s partnermi, predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ),
Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura (UNLP), kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských
projektoch s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb
(SÚSCH).
Do februára tohto roku bol na čele VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší
minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).
Čítajte viac
Košický ústav sa otriasa v základoch: Vyvolení mali dostať zlaté padáky za státisíce eur!
Autori: TASR , tn
Autor: tn, TASR
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Incident handlerka: Korporáty ma nelákajú, som spokojná v akademickom CSIRT-e
6. 8. 2021, 9:23, Zdroj: zive.aktuality.sk

, Vydavateľ: Ringier Axel Springer, Autor: Viliam Kaliňák, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 63 tis. GRP: 1,40 OTS: 0,01 AVE: 907,73 Eur

Viliam Kaliňák
Rozhovor: Čerstvá absolventka ocenila aktivity a spoluprácu so študentami na univerzite, vďaka čomu mala možnosť zavítať do Oxfordu.
Na kyberbezpečnosti ju bavia každodenné nové výzvy.
Audítori, manažéri či špecializovaní pracovníci kyberbezpečnostných tímov. Odhady hovoria , že na Slovensku ich chýbajú stovky až
tisícky a situácia je takmer kritická.
Redakcia Živé.sk preto rozbieha novú sériu rozhovorov so skúsenými odborníkmi, ale aj relatívnymi nováčikmi z tejto oblasti, v ktorej
čitateľom bližšie priblížime ich pracovnú náplň, motiváciu, zážitky či znalosti a skúsenosti. Jedným z našich cieľov je vzbudiť záujem o
štúdium a prácu v prostredí kyberbezpečnosti a prevencie počítačovej kriminality.
Ako prvú sme vyspovedali Evu Markovú, čerstvú absolventku košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v magisterskom odbore
Informatika. Eva pracuje ako takzvaná incident handlerka v miestnom akademickom CSIRT tíme pre riešenie bezpečnostných incidentov,
ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku. Spolupracuje tiež s vládnou jednotkou CSIRT.sk.
V rozhovore sa dozviete:
v čom spočíva práca incident handlerky,
čo pre ňu potrebovala vedieť a ovládať,
aké incidenty bežne rieši a ktorý z nich bol najzaujímavejší,
aké možnosti jej práca v CSIRT tíme otvorila,
kam sa môže kariérne posunúť ďalej,
prečo by ľudia mali študovať kybernetickú bezpečnosť.
Študentská vedecká sila
Ako by si zadefinovala prácu incident handlera? Čo všetko zahŕňa?
Byť incident handlerom v našom tíme v podstate znamená byť v prvej línii. Ak zaevidujeme nejaký incident, tak ja som tá, ktorá ho má
nejakým spôsobom prvotne spracovať. Prípadne, ak sa dá, tak ho rovno vyriešiť. Ak však máme nejaké zložitejšie problémy, o riešení
diskutujeme v rámci tímu.
Dôležité je aj to, že niekedy je tých incidentov viac, niekedy menej, a preto tiež popritom vytvárame rôzne postupy na riešenia,
vzdelávame zamestnancov a študentov, venujeme sa výskumu a pracujeme na neustálom zlepšovaní služieb a nasadzovaní rôznych
systémov, aby náš tím využíval celosvetové trendy v oblasti bezpečnosti.
Ako teda presne prebieha tvoja reakcia na nový incident?
V rámci univerzity máme niekoľko systémov, ktoré monitorujeme. V princípe vidíme nejakú používateľskú aktivitu a ak ju evidujeme ako
škodlivú, kontaktujeme používateľov s tým, že by bolo vhodné to nejakým spôsobom prešetriť, prípadne vyriešiť.
Prvotný zásah by teda mali spraviť správcovia daných inštitúcií, ale ak si nevedia rady, tak sme plne k dispozícii a vieme im poskytnúť
pomoc.
Ako si sa k tejto práci dostala? Vyhliadla si si ju sama alebo ťa oslovili z CSIRT-UPJS?
Už počas štúdia som si uvedomovala, že tá oblasť bezpečnosti ma zaujíma a chcela by som sa jej venovať. A tým, že som na univerzite
videla veľmi dobré vedenie v tejto oblasti pod záštitou doktora Sokola, ktorý v tom čase rozbiehal akademický CSIRT, tak som si
povedala, že je to veľmi dobrá príležitosť, ako sa tomu začať venovať.
Čo je veľmi veľké plus, je to, že na univerzite máme možnosť zapojiť sa do niečoho, čo nazývame „študentské vedecké sily“. Je to aktivita
pre študentov, ktorá nám dáva možnosť zapojiť sa do rôznych projektov pri vzdelávaní, PR aktivitách a tiež do činnosti spojených s
chodom CSIRT-u.
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No a keďže ma zaujali aktivity, ktoré CSIRT na našej univerzite vyvíjal a akému výskumu sa venoval, po tom, čo ma oslovili, som sa
rozhodla, že sa chcem určite stať súčasťou. Tým, že CSIRT získal akreditáciu, otvorili sa aj nejaké nové pracovné pozície a vtedy som sa
stala incident handlerom.
Veľké plus je to, že na univerzite máme možnosť zapojiť sa do niečoho, čo nazývame „študentské vedecké sily“.
Nastupovala si na túto pozíciu plne pripravená alebo si ťa zaúčali a posielali na nejaké školenia?
Samozrejme som absolvovala nejaké bezpečnostné predmety, ako forenzná analýza, kde som videla, ako fungujú tieto nástroje a akým
spôsobom sa majú používať. Absolvovala som tiež predmet úvod do informačnej bezpečnosti, kde mi boli poskytnuté tie základné
informácie. Ale keď som nastúpila, komunikovala som s kolegyňou, ktorá ma uviedla do problematiky a ukázala mi, akým spôsobom je
vhodné riešiť incidenty.
Aké znalosti a zručnosti potrebuješ pre túto pozíciu vedieť a ovládať ?
Ako incident handler potrebujem mať v prvom rade dobré komunikačné schopnosti. Ale ak sa bavíme o technických schopnostiach, tak je
vhodné vedieť používať napríklad forenzné nástroje, ako Autopsy alebo KAPE. V našom akademickom CSIRT tíme využívame aj systém
TheHive na manažment bezpečnostných incidentov, čiže je dobré vedieť pracovať aj s ním. Plus, snažíme sa prepojiť incidenty s MITRE
ATT&CK rámcom, ktorý slúži na bližší popis taktík a techník útočníkov.
MITRE ATT&CK je znalostná databáza taktík, techník a postupov (TTP) útočníkov odpozorovaných po celom svete. Obsahuje tiež
informácie o pokročilých hrozbách, akými sú štátom sponzorované hackerské skupiny. Používateľom pomáha pri prisudzovaní útokov
konkrétnemu aktérovi či odhaľovaní slabín vo vlastných systémoch.
Potrebuješ na túto pozíciu aj nejaké certifikáty?
Nie sú vyžadované, ale vo svojom voľnom čase, teda hlavne teraz, keď bola covid pandémia, dávalo veľa inštitúcií certifikáty zadarmo,
tak som si ich robila. Ale nie je to nutnosť.
Cesta do Oxfordu a neodovzdaný zápočet
Keďže CSIRT-UPJS je jediný akademický tím svojho druhu na Slovensku, majú podľa teba študenti tejto univerzity nejakú výhodu oproti
iným?
Neviem povedať, či sme zvýhodnení. Skôr ide však o to, že ako akademický CSIRT tím dohliadame na bezpečnosť univerzity a myslím
si, že teda máme výhodu v tom, že poznáme dianie na našej univerzite.
Do akých projektov si sa v rámci CSIRT-u zapojila?
Participovala som na projekte „Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy“, kde som pomáhala pri ich zaškoľovaní.
Plus, zúčastnila som sa letnej školy kyberkriminality. Jeden rok som bola ako účastník, ale v ďalšom ročníku som už pomáhala pri
organizácii.
Potom nám beží APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, pozn. red.) projekt, kde riešime etické a právne aspekty kybernetickej a
informačnej bezpečnosti. Prostredníctvom neho som bola v Oxforde odprezentovať výsledky výskumu na tému prevenčného systému
voči škodlivým e-mailom. Teraz v októbri sa chystám na tréningovú školu súvisiacu s použitím strojového učenia pri digitálnej forenznej
analýze do Budapešti, ktorú organizuje španielska univerzita.
Ako posledný projekt by som spomenula vzdelávanie na stredných školách v spolupráci s Hack Košice, kde som prednášala na tému „Čo
o mne vie internet?“. Teda základné veci ohľadom toho, čo zbiera Google, čo zbiera Facebook a podobne.
Eva Marková, čerstvá absolventka košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v magisterskom odbore Informatika. Zdroj: Eva Marková
Môžeš povedať viac o spomínanom projekte prevenčného systému?
Na vstupe sme mali dataset, ktorý sme zozbierali z našej univerzity a klasifikovali sme e-maily do štyroch kategórií s tým, že sme ich delili
na legitímne a škodlivé. Tie škodlivé následne na spam, scam a phishing.
Pre nás bolo dôležité riešiť to, aké rozdiely sú medzi škodlivými kategóriami, pretože väčšina dnešných systémov a aj výskumnej činnosti
je zameraných na rozpoznanie legitímnych e-mailov od nelegitímnych. Naším cieľom bolo klasifikovať práve nelegitímne e-mailové
správy.
S akým najzaujímavejším prípadom si sa stretla v rámci tvojej práce?
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Mali sme jeden veľmi zaujímavý incident. Bol o študentovi, ktorý mal on-line zápočet, konkrétne myslím, že cez Microsoft Teams. Po
čase sa svojmu vyučujúcemu ozval s tým, že ho jednoducho odhlásilo z testu skôr a potom sa už nemohol prihlásiť.
Prvotne tento prípad pôsobí skôr ako výhovorka, prečo by si tento študent mal ten test zopakovať. Ale po hlbšej analýze digitálnych stôp
z dostupných zdrojov, ktoré na univerzite máme, sa ukázalo, že sa jednalo o niečo zaujímavejšie. Zistili sme, že do toho účtu sa
neprihlasoval len ten študent, ale pokúsil sa o to aj niekto iný.
Zaujímavé na tom bolo práve to, že útočník presne vedel, čo má vykonať na to, aby sa dostal do predmetného účtu. Vedel, kedy sa má
prihlásiť a ako má zmeniť heslo, aby znemožnil odovzdanie toho zápočtu.
Ak by som mala šíriť osvetu, tak by som ľuďom odporučila venovať sa bezpečnosti, pretože je to aktuálne veľmi horúca téma. A ak si
myslia, že ich sa to netýka, opak je pravdou.
Vypátrali ste útočníka?
My nepátrame po konkrétnej osobe. U nás je skôr dôležité stanoviť si hypotézu, čo je dôležité a čo chceme vyvrátiť, prípadne potvrdiť. A
tu bolo dôležité ukázať, že ten študent za to nemohol. Teda ak sa potvrdí, že študent nebol zodpovedný za danú činnosť, nemusí to hneď
znamenať, že sme našli konkrétnu osobu, ktorá by stála za danou aktivitou.
Mohlo sa stať, že ten študent nasimuloval útok z iného počítača, z inej IP adresy, aby vás zaviedol na nesprávnu stopu?
Naším cieľom nie je zistiť, či to ten človek spravil schválne, ale skôr nájsť dôkazy o tom, že to teda mohol, ale nemusel byť on. A potom to
posunúť príslušnej fakulte, ktorá to zváži a sama si už určí svoje stanovisko a zachová sa podľa toho.
Aké bolo vaše stanovisko?
Stanovisko prezradiť nemôžem, ale mohlo ísť o kompromitáciu účtu.
S akými incidentami sa stretávate najčastejšie?
Objavuje sa otvorený DNS resolver, incidenty súvisiace s podporou Microsoftu a práve kompromitácie účtov.
Pri incidentoch s Microsoftom ide o tie mediálne známe volania útočníkov ? Ak áno, koľko ich evidujete?
Áno. Sú to presne tie incidenty, kedy sa snažia vojsť do počítača obete. Idú asi hlavne za finančným ziskom.
Za posledný čas viem o dvoch prípadoch, kedy používatelia povedali, že áno, ten support od Microsoftu sa im ozval. Nie je ich veľké
množstvo, ale deje sa to aj u nás.
Kam ďalej?
Po finančnej stránke je pozícia incident handlera dobre plateným miestom?
Podľa mňa je to veľmi lukratívna pozícia. Ale v tejto sfére je asi každá.
Takže je to jeden z dôvodov, prečo by mal človek študovať tento smer?
Plat je určite jedným z dôvodov. Ale ja si myslím, že dobrým dôvodom je aj to, že všeobecne ide o zaujímavú oblasť, kde sa človek môže
posúvať. Ja sa v tejto oblasti nikdy nebudem považovať za totálneho experta už len z toho dôvodu, že každý deň prichádza niečo nové –
zraniteľnosti, hrozby, incidenty. Čím kreatívnejší je útok, tým viac musí byť aj obrana. Čiže človek sa stále učí a učí a učí, a to je podľa
mňa na tom najzaujímavejšie.
Ja som taká povaha, že mňa celkovo nelákajú korporáty.
Kam sa môžeš z pozície incident handlera posunúť ďalej? Aké sú možnosti?
V princípe by som sa mohla posunúť na pozíciu forenzného analytika, čo ma vcelku aj zaujíma a plánujem to rozvíjať v rámci
doktorandského štúdia, na ktoré sa chystám. Alebo sa dá stať SOC analytikom, ktorý monitoruje systémy a snaží sa vytvárať a
implementovať pravidlá, aby bola organizácia zabezpečená a bola schopná detegovať čo najväčšie množstvo potenciálnych útokov.
V súčasnosti pôsobíš v akademickom tíme. Komerčná sféra ťa neláka?
Ja som taká povaha, že mňa celkovo nelákajú korporáty – sadnúť si do kancelárie s tým, že ráno začnem pracovať a končím o štvrtej.
Mňa baví pracovať flexibilne. Mám dohodu aj v rámci vládnej jednotky CSIRT.sk, ale som spokojná s tým, že som v akademickom
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CSIRT-e a že tam môžem robiť to, čo robím.
Ako si sa dostala do vládnej jednotky a na čom tam pracuješ?
Ono to začalo na letnej škole kyberkriminality, keď sa tam zišli ľudia, ktorí pôsobia vo vládnej jednotke CSIRT. Venujem sa tam
sledovaniu bezpečnostnej situácie vo svete a na Slovensku a následne spracovávam mesačné správy a prehľady ohľadom
bezpečnostných hrozieb a zraniteľností. Keď sa vyskytne nejaká kritická zraniteľnosť, ktorú je vhodné spracovať a informovať o nej
inštitúcie, ktoré sú pod touto jednotkou, tak vtedy píšem o tom článok.
Je možné, že prejdeš do CSIRT.sk?
Aktuálne to neplánujem. Som spokojná tam, kde som.
Slovo na záver?
Ak by som mala šíriť osvetu, tak by som ľuďom odporučila venovať sa bezpečnosti, pretože je to aktuálne veľmi horúca téma. A ak si
myslia, že ich sa to netýka, opak je pravdou.
Na našej stránke prinášame zaujímavé podcasty SHARE , ktoré reagujú na rôzne technologické témy. Prihláste sa na ich odber!
Dostupné sú cez platformy Apple Podcasts , Google Podcasts , Spotify alebo Deezer .
Autor: Viliam Kaliňák
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Novým generálnym riaditeľom VÚSCH sa stal Štefan Lukačín
6. 8. 2021, 15:12, Zdroj: teraz.sk
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.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, archívne foto. Foto: TASR – Roman Hanc
Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na
výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta.
Autor TASR
6. augusta 2021 15:12
Košice 6. augusta (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu výberové konanie na obsadenie člena jej
štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH.
Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na
výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil správnosť pozitívnych ekonomických a
medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej správe.
Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri 2020, a
ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na pozícii
riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.
Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v
Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii.
„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových operačných a
invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho bude spokojný
pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne psychicky a fyzicky
náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ. Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s partnermi,
predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura (UNLP),
kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s Národným ústavom srdcových a
cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH).
Do februára tohto roku bol na čele VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší
minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).
Prečítajte si aj:
Autor: TASR
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Košice 6. augusta (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu výberové konanie na obsadenie člena jej
štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH. Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu
nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil
správnosť pozitívnych ekonomických a medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej správe.
Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri 2020, a
ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na pozícii
riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky. Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol zakladajúcim
členom kardiochirurgického programu v Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v
kardiochirurgii. „Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových
operačných a invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho
bude spokojný pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne
psychicky a fyzicky náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ. Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s
partnermi, predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura
(UNLP), kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s Národným ústavom srdcových
a cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH). Do februára tohto roku bol na čele
VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší minister zdravotníctva Marek
Krajčí (OĽANO). hol ima
Autor: TASR
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KOŠICE ONLINE , 06.08.2021 | 14:39
Zároveň je aj predsedom predstavenstva.
Vo výberovom konaní na obsadenie postu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH), ktoré sa uskutočnilo 2. augusta, uspel Štefan Lukačín. Do funkcie nastúpil s účinnosťou od 5. augusta.
Podpredsedom predstavenstva ostáva Martin Studenčan, ktorý je súčasne riaditeľom Sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické
odbory. Anton Jura sa nezúčastnil výberového konania, vo VÚSCH však pracuje na pozícii riaditeľa Sekcie ekonomiky a prevádzky.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb / TASR
Štefan Lukačín pracuje v chirurgii a kardiochirurgii viac ako 26 rokov. V roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu
v Košiciach. Zároveň sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii.
„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových operačných a
invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho bude spokojný
pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne psychicky a fyzicky
náročnú prácu zdravotníckeho personálu. Plánujeme rozvíjať aktívnu spoluprácu s našimi partnermi, predovšetkým s LF UPJŠ, UNLP,
kardiologickou ambulantnou sférou a zároveň pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s NÚSCH, a.s. a SÚSCH, a.s.,“
reagoval Lukačín.
Komentáre
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Denné správy
Košice 6. augusta (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu výberové konanie na obsadenie člena jej
štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH. Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu
nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil
správnosť pozitívnych ekonomických a medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej
správe.Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri
2020, a ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na
pozícii riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol
zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov
v kardiochirurgii.„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových
operačných a invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho
bude spokojný pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne
psychicky a fyzicky náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ. Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s
partnermi, predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura
(UNLP), kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s Národným ústavom srdcových
a cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH).Do februára tohto roku bol na čele
VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší minister zdravotníctva Marek
Krajčí (OĽANO).
Štítky :
Autor: Lekari.sk
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V roku 1945 sa narodila fotografka MILOTA HAVRÁNKOVÁ.
1809 - Narodil sa v Banskej Bystrici romantický básnik a učiteľ ĽUDOVÍT ŽELLO. Zomrel 21.11.1873.
1819 - Narodil sa vo Veľkom Krtíši pedagóg, spisovateľ, folklorista a štúrovec AUGUST HORISLAV ŠKULTÉTY. Zomrel 21.5.1892.
1906 - Narodil sa v Kyjove maliar a grafik DEZIDER MILLY. Zomrel 1.9.1971.
1945 - Narodila sa v Košiciach fotografka MILOTA HAVRÁNKOVÁ.
2015 - Zomrel v Bratislave bábkoherec a bývalý riaditeľ Štátneho bábkového divadla (ŠBD) v Bratislave JOZEF SKOVAY, ktorý sa
venoval aj dabingu. K jeho najvýraznejším dabingovým postavám patrí Gejza Miazga, "hlava" rodiny Miazgovcov z maďarského
animovaného seriálu. Narodil sa 24.10.1929.
1660 - Rakúsky cisár a uhorský kráľ Leopold I. potvrdil osobitnou Zlatou bulou založenie Košickej univerzity. K tradícii Košickej univerzity
sa v súčasnosti hlási Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.
2018 - Na 24. majstrovstvách Európy (ME) v Berlíne na 50 km trati získal chodec Matej Tóth striebornú medailu
Autor: TASR
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Novým riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb je Štefan Lukačín
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Kardiochirurg Štefan Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru.
Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa
s účinnosťou od štvrtka (5. augusta) stal Štefan Lukačín.
Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu
výberové konanie na obsadenie člena jej štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH.
Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na
výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta.
„Výsledok výberového konania potvrdil správnosť pozitívnych ekonomických a medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH,
a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej správe.
Zdroj: VÚSCH
Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri 2020, a
ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na pozícii
riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.
Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v
Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii.
„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových operačných a
invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho bude spokojný
pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne psychicky a fyzicky
náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ.
Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s partnermi, predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ),
Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura (UNLP), kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských
projektoch s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb
(SÚSCH).
Do februára tohto roku bol na čele VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší
minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).
MUDr. Štefan Lukačín, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH
Narodený v roku 1969. Má viac ako 26 ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii. V roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického
programu v Košiciach. Významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii – napríklad záchovné
operácie srdcových chlopní, operácie srdca bez mimotelového obehu – off pump“ alebo beating heart surgery“.
Autor: TASR
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Čítané 24x
Košice 6. augusta (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu výberové konanie na obsadenie člena jej
štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH. Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu
nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil
správnosť pozitívnych ekonomických a medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej
správe.Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri
2020, a ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na
pozícii riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol
zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov
v kardiochirurgii.„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových
operačných a invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho
bude spokojný pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne
psychicky a fyzicky náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ. Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s
partnermi, predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura
(UNLP), kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s Národným ústavom srdcových
a cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH).Do februára tohto roku bol na čele
VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší minister zdravotníctva Marek
Krajčí (OĽANO).
Štítky :

Monitora s. r. o. | monitora.sk

21

Fakulty a ústavy UPJŠ

Monitora s. r. o. | monitora.sk

22

Zdravie: Novým generálnym riaditeľom VÚSCH sa stal Štefan Lukačín
6. 8. 2021, 13:51, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: LF
UPJŠ, Lekárska Fakulta UPJŠ

Košice 6. augusta (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti.
Predchádzalo tomu výberové konanie na obsadenie člena jej štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH.
Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na
výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil správnosť pozitívnych ekonomických a
medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej správe.
Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri 2020, a
ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na pozícii
riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.
Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v
Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii.
„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových operačných a
invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho bude spokojný
pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne psychicky a fyzicky
náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ. Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s partnermi,
predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura (UNLP),
kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s Národným ústavom srdcových a
cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH).
Do februára tohto roku bol na čele VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší
minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).
hol ima
Autor: HOL
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Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa
s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín.
Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu
výberové konanie na obsadenie člena jej štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH.
Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na
výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil správnosť pozitívnych ekonomických a
medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej správe.
Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri 2020, a
ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na pozícii
riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.
Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v
Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii.
„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových operačných a
invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho bude spokojný
pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne psychicky a fyzicky
náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ.
Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s partnermi, predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ),
Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura (UNLP), kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských
projektoch s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb
(SÚSCH).
Do februára tohto roku bol na čele VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší
minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).
Čítajte viac
Košický ústav sa otriasa v základoch: Vyvolení mali dostať zlaté padáky za státisíce eur!
Autori: TASR , tn
Autor: tn, TASR
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.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, archívne foto. Foto: TASR – Roman Hanc
Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na
výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta.
Autor TASR
6. augusta 2021 15:12
Košice 6. augusta (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu výberové konanie na obsadenie člena jej
štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH.
Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na
výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil správnosť pozitívnych ekonomických a
medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej správe.
Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri 2020, a
ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na pozícii
riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.
Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v
Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii.
„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových operačných a
invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho bude spokojný
pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne psychicky a fyzicky
náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ. Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s partnermi,
predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura (UNLP),
kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s Národným ústavom srdcových a
cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH).
Do februára tohto roku bol na čele VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší
minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).
Prečítajte si aj:
Autor: TASR
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Košice 6. augusta (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu výberové konanie na obsadenie člena jej
štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH. Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu
nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil
správnosť pozitívnych ekonomických a medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej správe.
Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri 2020, a
ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na pozícii
riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky. Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol zakladajúcim
členom kardiochirurgického programu v Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v
kardiochirurgii. „Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových
operačných a invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho
bude spokojný pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne
psychicky a fyzicky náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ. Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s
partnermi, predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), Univerzitnou nemocnicou Louisa
Pasteura (UNLP), kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s Národným ústavom
srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH). Do februára tohto roku bol
na čele VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší minister zdravotníctva
Marek Krajčí (OĽANO). hol ima
Autor: TASR
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Zároveň je aj predsedom predstavenstva.
Vo výberovom konaní na obsadenie postu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH), ktoré sa uskutočnilo 2. augusta, uspel Štefan Lukačín. Do funkcie nastúpil s účinnosťou od 5. augusta.
Podpredsedom predstavenstva ostáva Martin Studenčan, ktorý je súčasne riaditeľom Sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické
odbory. Anton Jura sa nezúčastnil výberového konania, vo VÚSCH však pracuje na pozícii riaditeľa Sekcie ekonomiky a prevádzky.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb / TASR
Štefan Lukačín pracuje v chirurgii a kardiochirurgii viac ako 26 rokov. V roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu
v Košiciach. Zároveň sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii.
„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových operačných a
invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho bude spokojný
pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne psychicky a fyzicky
náročnú prácu zdravotníckeho personálu. Plánujeme rozvíjať aktívnu spoluprácu s našimi partnermi, predovšetkým s LF UPJŠ, UNLP,
kardiologickou ambulantnou sférou a zároveň pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s NÚSCH, a.s. a SÚSCH, a.s.,“
reagoval Lukačín.
Komentáre
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Denné správy
Košice 6. augusta (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu výberové konanie na obsadenie člena jej
štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH. Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu
nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil
správnosť pozitívnych ekonomických a medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej
správe.Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri
2020, a ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na
pozícii riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol
zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov
v kardiochirurgii.„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových
operačných a invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho
bude spokojný pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne
psychicky a fyzicky náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ. Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s
partnermi, predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), Univerzitnou nemocnicou Louisa
Pasteura (UNLP), kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s Národným ústavom
srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH).Do februára tohto roku bol
na čele VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší minister zdravotníctva
Marek Krajčí (OĽANO).
Štítky :
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Novým riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb je Štefan Lukačín
Kardiochirurg Štefan Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru.
Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa
s účinnosťou od štvrtka (5. augusta) stal Štefan Lukačín.
Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu
výberové konanie na obsadenie člena jej štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH.
Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na
výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta.
„Výsledok výberového konania potvrdil správnosť pozitívnych ekonomických a medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH,
a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej správe.
Zdroj: VÚSCH
Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri 2020, a
ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na pozícii
riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.
Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v
Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii.
„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových operačných a
invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho bude spokojný
pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne psychicky a fyzicky
náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ.
Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s partnermi, predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ),
Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura (UNLP), kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských
projektoch s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb
(SÚSCH).
Do februára tohto roku bol na čele VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší
minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).
MUDr. Štefan Lukačín, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH
Narodený v roku 1969. Má viac ako 26 ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii. V roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického
programu v Košiciach. Významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii – napríklad záchovné
operácie srdcových chlopní, operácie srdca bez mimotelového obehu – off pump“ alebo beating heart surgery“.
Autor: TASR
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Čítané 24x
Košice 6. augusta (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu výberové konanie na obsadenie člena jej
štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH. Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu
nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil
správnosť pozitívnych ekonomických a medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej
správe.Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri
2020, a ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na
pozícii riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol
zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov
v kardiochirurgii.„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových
operačných a invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho
bude spokojný pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne
psychicky a fyzicky náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ. Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s
partnermi, predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), Univerzitnou nemocnicou Louisa
Pasteura (UNLP), kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s Národným ústavom
srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH).Do februára tohto roku bol
na čele VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší minister zdravotníctva
Marek Krajčí (OĽANO).
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