
Monitora s. r. o. | monitora.sk 1

Článkov: 6  13. Október 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3Pandémia zmenila správanie ľudí  

Tlač, Hospodárske noviny, 13. 10. 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Košičania majú možnosť využiť bezplatnú právnu poradňu  

Online, kosicednes.sk, 12. 10. 2021, 14:50

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7Internet vecí – učebnica nie len pre stredné školy. Jej vydanie podporili IT firmy  

Online, minedu.sk, 12. 10. 2021, 15:43

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Devätnástka zo Starej Turej zdolala bývalého extraligistu z Bratislavy  

Online, basket.zoznam.sk, 12. 10. 2021, 18:52

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11Fakulty a ústavy UPJŠ

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12Košičania majú možnosť využiť bezplatnú právnu poradňu  

Online, kosicednes.sk, 12. 10. 2021, 14:50

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13Univerzitné pracoviská

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14Devätnástka zo Starej Turej zdolala bývalého extraligistu z Bratislavy  

Online, basket.zoznam.sk, 12. 10. 2021, 18:52

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 3

Pandémia zmenila správanie ľudí  
  13. 10. 2021, Zdroj: Hospodárske noviny, Strana: 4, Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Autor: Jana Matiašová,

jana.matiasova@mafraslovakia.sk, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach
Vytlačených: 13 342 ks GRP: 0,30 OTS: 0,00 AVE: 5301 Eur 

Rozhovor

Primár košickej infektológie pre HN hovorí, že v nemocniciach končia aj očkovaní, za ich hospitalizáciou však nie je len covid.

Bolo to minulý rok o takomto čase s covidom horšie?

Nie, minulý rok sa to ešte len zľahka začínalo. Momentálne máme výrazne viac pacientov, aj čo sa týka reprofilizácie oddelení. Teraz v
septembri u nás na klinike infektológie zomrelo 16 pacientov. Celkovo si covid v septembri vyžiadal v našej nemocnici až 31 obetí. To
znamená, že máme oproti minulému roku neskutočný náklad.

Je to aj nízkou mierou očkovanosti na východe?

Musíme si porovnať počet pozitívne testovaných pacientov cez pozitívne prípady až po očkovaných, ktorých sme vtedy nemali vôbec. V
minulom roku sme v tomto období mali okolo 230 pozitívnych osôb na deň na celom Slovensku, teraz ich máme viac než tisíc. Čiže ten
nárast sa automaticky musí odraziť na hospitalizáciách. Avšak, tu krásne vidno, čo máme urobiť pre zvýšenie očkovania ľudí. V
Bratislave majú dvakrát väčšiu aglomeráciu a ani nie tretinu hospitalizovaných pacientov ako my v Košiciach.

Ste pripravení na nával pacientov alebo ich budete prevážať inde?

Tu si musíme pacientov rozdeliť na lôžka. Ak je pacient bez nutnosti ventilácie až po JISku, máme takýchto lôžok dosť. Avšak na
oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde ležia tí najkritickejší pacienti na umelej pľúcnej ventilácii, je iná situácia. Tu už
problém nastal, a tak spolupracujeme s nemocnicami v celom kraji pri prekladaní ventilovaných pacientov. V opačnom prípade by sme
mali už úplne zastavenú plánovanú operatívu.

Druhá vlna priniesla príbehy ako „koho museli zapojiť a koho nie“. Čo prinesie táto?

Pacienti, ktorí sa dostanú na umelú pľúcnu ventiláciu, sa nejdú prejsť do parku. Nie každý je schopný umelú pľúcnu ventiláciu rozdýchať.
Čiže, nie je to o tom, že sme si vyberali pacientov – dáme alebo nedáme na ventiláciu. Skôr to bolo o tom, u koho sme videli veľmi malú
pravdepodobnosť, že tú pľúcnu ventiláciu dokáže prežiť. A toto sa bude musieť zohľadňovať aj naďalej. Aj v týchto momentoch, keď je
pacientov menej, sa musíme rozhodovať, či pacient zvládne ventiláciu. Toto sa nezmení a z hľadiska koronavírusu sú najstarší pacienti tí
najzraniteľnejší. A sú, bohužiaľ, aj najmenej schopní vrátiť sa po ventilácii do normálneho života. Ak pacienti potrebujú ventilačnú oporu,
ale umelá pľúcna ventilácia nie je možná, týmto pacientom zabezpečujeme iné formy ventilačnej podpory.

Vyše 80 percent ľudí v nemocniciach nie je očkovaných. Ako je to u vás?

Jednoznačne. U nás je to dokonca 92 percent nezaočkovaných. A vidieť to aj na priebehu hospitalizácií. U covidových pacientov, ktorí sú
očkovaní, sa väčšinou spája viac diagnóz. Práve tie sú za hospitalizáciou očkovaného, nielen samotný covid. V prípade tých, ktorých
máme v nemocnici zaočkovaných, ide väčšinou o starších a chorých. Ich celkový stav je zložitejší pre všetky ostatné diagnózy. Tiež si
musíme uvedomiť, že starší človek má menšiu schopnosť vytvoriť si protilátky po očkovaní, čiže uňho môže byť menšia imunitná odpoveď
na očkovanie. Preto plánujeme seniorov očkovať treťou dávkou, aby sa ich imunitná odpoveď zlepšila.

Samotné očkovanie rozdeľuje spoločnosť. Panuje takéto rozdelenie aj pri vašom personáli?

Čo sa týka našej nemocnice, máme to jednoduchšie ako napríklad Bratislava. Tam vidieť aj verejne vystupovať lekárov, ktorí majú
opačný názor. A mimoriadne nahlas ho prezentujú. U nás to nie je. Ja a moji zamestnanci sme nemali konflikty pre očkovanie. Na našej
klinike sme vakcinovaní všetci. U nás funguje konsenzus a všetci vieme, načo a prečo očkovanie potrebujeme. Aj u nás sa nájdu
zdravotníci, ktorí majú iný názor, avšak neprezentujú ho hlasnými konšpiračnými teóriami.

Kde je teda problém?

Nie veľmi šťastne sa uchopila komunikačná stratégia vakcinácie. Myslím si, že nám stačilo to, že väčšina ľudí sa dáva očkovať, očkuje
svoje deti a vieme, ako to funguje. Ale podcenila sa druhá strana, ktorá brojí proti akémukoľvek očkovaniu a využíva všetky marketingové
a komunikačné prostriedky, ako túto informáciu posunúť ďalej. Na začiatku bolo, dajme sa očkovať, ale vakcín bolo málo. Potom prišla
Cibulková a až niekedy v máji sa rozbehla akási funkčná kampaň. No to už bol vypustený džin z fľaše s dezinformáciami a s hoaxmi.
Ľudia mali veľmi veľa otázok a pochybností, na ktoré nedostali odpovede z relevantných zdrojov.

Takže akýsi chaos prispel k tomu, že tí, čo ešte neboli rozhodnutí o očkovaní, sa radšej nedali?
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Nie, ľudia sú vystrašení. Nemyslím si, že je to len o antivaxeroch. Je to o tom, že priestor je taký naplnený negatívnymi informáciami, že
sa veľa ľudí bojí, aj keď majú relevantné informácie. Lebo keď všetci hovoria, že je s očkovaním problém, tak to tak musí byť, aj keď to
nie je pravda. Stokrát opakovaná lož sa stala pravdou.

Čo by sa s tým teda dalo robiť?

Tu by som začal od konca. Problémom očkovania je, že sa z neho stala politická kampaň. Polovica strán v parlamente má k očkovaniu
proti COVID-19 buď vlažný, alebo odmietavý postoj. Takáto situácia v inej krajine v Európe neexistuje, pretože tam každý ťahá za
rovnaký koniec. Tamojší politici si uvedomujú, čo sa stane, ak bude nízka zaočkovanosť populácie. U nás sa v podstate buduje politický
kapitál na strachu. Vidieť to na každej kampani, či sú to utečenci, alebo vakcíny. Myslím si, že práve politika a to, akým spôsobom vedú
naši politici diskusiu, sú dôvodom, prečo je to celé rozbité. Druhá vec je, že peniaze na marketing v prospech očkovania sa uvoľňovali v
lete. Malo sa tak stať minulý rok v októbri. Pokiaľ nemáte priestor zaplnený informáciami v pozitívnom zmysle slova, zaplnia ich
negatívne, konšpiračné.

Prečo niektorí veria dezinformáciám?

Keď som sa napríklad rozprával s ľuďmi o očkovaní, veľakrát použili konštatovanie, že „po očkovaní zomreli pacienti v domove
dôchodcov a všetci to vedia, len sa to ututláva“. Je to hlúposť, väčšina pacientov v domove sociálnych služieb v Košickom kraji bola
zaočkovaná cez našu nemocnicu a nič takéto sa nedialo. No tým ľuďom to nedokážem vysvetliť.

Akú úlohu pri očkovaní zohrávajú iné choroby – pľúcne, autoimunitné, vek?

Ak sa bavíme o ostatných chorobách, aj štúdie ukazujú, že čím viac chorôb pacient má, tým má očkovanie väčší účinok. Všade sa
hľadajú kontraindikácie, ale „vedľajšie účinky, o ktorých niekto počul, že ich niekto mal“, na papieri nikto neuvedie. A ak sa dostanete k
reálnej konzultácii, zistíte, že to nie je vedľajší účinok. Znova musím povedať, čím viacej diagnóz, tým väčší efekt pre pacienta. Pretože
ak pacient s rôznymi chorobami dostane covid, bude mať oveľa ťažší priebeh, ako sú vedľajšie účinky očkovania.

Prečo sa tak bránime očkovaniu?

Treba dodať, že očkovanie dospelých na Slovensku nemalo veľkú tradíciu. Vidieť to napríklad na číslach očkovania proti chrípke. Sme na
chvoste vo svete. Ľudia a lekári na to nie sú zvyknutí a aj toto je ďalší z dôvodov, prečo sme v rámci očkovania pri koronavíruse na tom
globálne horšie.

Veríte, že naša krajina dosiahne aspoň 70-percentnú mieru vakcinácie?

Myslím si, že tak ako strach viedol ľudí, aby sa očkovať nedali, tak ich strach z covidu a pribúdajúcich obetí v tretej vlne k očkovaniu
privedie. Ale aj napriek tomu, nie som veľmi optimistický, že dosiahneme až takú mieru zaočkovanosti.

Ako sa teda podľa vás prejaví tretia vlna?

Bude horšia ako druhá. Všetky prognózy vývoja situácie, slovenské, európske alebo tie v USA, predpokladajú vyšší počet nakazených a
vyššiu zaťaženosť nemocníc ako v predošlej vlne. Aj čísla zo septembra tieto predpoklady kopírujú. Bude to pandémia nezaočkovaných.

A nemocnice tento nával zvládnu?

Budeme musieť robiť veľmi veľa, otázne je, za akú cenu. Za cenu obetí, finančnú, ale aj za cenu celkových dosahov na zdravotníctvo.
Únava po predošlej vlne je extrémna. Veľa zdravotníkov je už teraz demotivovaných a uvidíme, aké to bude mať následky na stavy
zdravotníkov, aj po odchode niektorých ľudí. No určite to musíme zvládnuť, iná možnosť nie je.

Chýbajú nám tisícky zdravotníkov. Odídu po tejto vlne ďalší?

Určite problém je a bude. Nielen s lekármi, zabezpečiť zdravotnícky personál je už teraz extrémnym problémom pre zdravotnícke
zariadenia. Aj bez covidu má každá jedna nemocnica problém zabezpečiť dostatok sestier a ostatného personálu.

Pomohla by finančná motivácia?

Finančná motivácia je malá čiastka problému, no pomohla by. Keď vykonávate prácu mimo svojej komfortnej zóny, ste radi, ak si to
niekto všimne. Nemyslím tým len pracovníkov v covidových zónach. Pandémia výrazne zmenila správanie ľudí. Na agresivitu voči
zdravotníkom musíme poukazovať a snažiť sa ju zmierniť.

Kto je Martin Novotný

Pracuje ako primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Okrem toho aj
prednáša na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde vyučuje predmety infektológia a tropická medicína.
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92

percent

hospitalizovaných v košickej nemocnici nie je zaočkovaných.

31

obetí

si covid vyžiadal v nemocnici len v tomto septembri.

70

-percentnú

mieru vakcinácie podľa primára Novotného na Slovensku nedosiahneme.

Keď všetci hovoria, že je s očkovaním problém, tak to tak musí byť, aj keď to nie je pravda.

Martin Novotný pre HN hovorí, že očkovanie dospelých na Slovensku nemalo veľkú tradíciu.

SNÍMKA: Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach

Autor: Jana Matiašová jana.matiasova@mafraslovakia.sk
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Košičania majú možnosť využiť bezplatnú právnu poradňu  
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Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Užívateľov za deň: 21.9 tis. GRP: 0,49 OTS: 0,00 AVE: 589 Eur 

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si v spolupráci s Mestskou časťou Staré Mesto a mestom Košice
pripravila projekt pre všetkých Košičanov. Projekt Študentská právna poradňa sa začal dnes (12. 10. 2021).

Ide o bezplatnú študentskú poradňu. Prostredníctvom nej majú Košičania možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho
problému. Túto analýzu pre nich vypracujú študenti práva pod dohľadom skúsených advokátov.

Študentskú právnu poradňu nájdete na Magistráte mesta Košice na prízemí. Konať sa bude každý utorok v čase od 14:00 do 16:00 hod.
Fungovať by mala až do 14. decembra 2021 alebo do naplnenia kapacity poradne.

V MČ Staré Mesto táto poradňa prebieha už od 4. októbra na Miestnom úrade každý pondelok v čase od 14:00 do 16:00. V MČ Staré
Mesto by poradňa mala fungovať do 6.decembra 2021 alebo do naplnenia kapacít poradne.

Súčasť klinického vzdelávania

Poradne, v ktorých analýzy právnych problémov vypracúvajú študenti práva, sú súčasťou klinického vzdelávania. Realizáciu tejto kliniky
zabezpečuje pracovisko právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ.

Tento projekt je súčasťou predmetu, ktorý si mohli študenti zvoliť. Cieľom je zabezpečenie priameho kontaktu študentov práva s reálnymi
klientmi a spojenie praktického vzdelávania študentov s pomocou osobám, ktoré si nemôžu dovoliť profesionálnu pomoc advokáta na
svoj právny problém.

Činnosť poradne sa uskutoční v oblastiach občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného práva, práva na sociálne zabezpečenie,
správneho a daňového práva. Študenti sa v rámci tohto projektu nebudú venovať analýzam v oblasti trestného práva.

Zdroj: (pravnekliniky.sk, Košice – Mesto Košice, Zuzana Lajčiaková)

Autor: Zuzana Lajčiaková
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Internet vecí – učebnica nie len pre stredné školy. Jej vydanie podporili IT firmy  
  12. 10. 2021, 15:43, Zdroj: minedu.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 6.2 tis. GRP: 0,14 OTS: 0,00 AVE: 431 Eur 

Foto: TASR

Dátum: 12.10.2021

Ak chceme inovatívne vzdelávať, musíme mať inovatívne vzdelávacie materiály. Nová učebnica prináša súčasný a perspektívny pohľad
na Internet vecí v kontexte digitálnej transformácie spoločnosti. Pôvodne elektronický dokument dostal vďaka IT firmám aktuálne fyzickú
podobu. Viac ako tisícka kusov učebnice tak putuje do pätnástich slovenských stredných škôl.

ilustračná foto

Medzí hlavné ciele národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie patrí inovácia obsahu vzdelávania. Pre vyučovanie
informatiky, matematiky, prírodných vied a vybraných IKT predmetov na stredných odborných školách (SOŠ) bolo vytvorených spolu 1
125 inovatívnych metodík a 10 nových učebníc pre vyučovanie informatiky a IKT. Učebnica Internet vecí bola s podporou IT firiem
vytlačená v počte 1 200 kusov a poskytnutá ako dar IT firiem 15 stredným školám na celom Slovensku. Slávnostný akt odovzdania
učebnice školám sa uskutočnil 12.10. 2021 v priestoroch Univerzitného parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach.

Nové učebnice boli vytvorené kolektívmi vysokoškolských a stredoškolských učiteľov v úzkej spolupráci s expertami z praxe. Unikátnou,
modernou a nadčasovou je aj učebnica „Internet vecí - učebnica nielen pre stredné školy.“ O učebnicu, ktorá okrem študijného materiálu
obsahuje aj metodické pokyny pre zaujímavé praktické cvičenia, majú školy veľký záujem. Určená je prioritne nielen pre žiakov
stredných, ale aj pre samotných učiteľov.

Z iniciatívy klastra Košice IT Valley a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach sa skupina firiem,
pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií, rozhodla prispieť k riešeniu tohto problému. Hovoríme o spoločnostiach
AT&T Global Network Services Slovakia, ALEF Distribution SK, GlobalLogic Slovakia, IBM International Services Centre, InterWay,
Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia a Cisco Systems Slovakia.

„Budúcnosť podnikov sa ukrýva v riešeniach takzvaných 'Internet of Things' (IoT), ktoré môžu zabezpečiť konkurencieschopnosť
slovenského hospodárstva. S rýchlo sa vyvíjajúcimi technológiami však požiadavky zamestnávateľov po kvalifikovanej pracovnej sile
rastú. Sme radi, že sme mohli vydanie učebnice Internet vecí podporiť a prispieť tak k skvalitneniu vyučovacieho procesu. V
neposlednom rade aj podpore ľudského kapitálu,“ povedala Miriama Hucková, výkonná riaditeľka klastra Košice IT Valley.

Zhromaždené finančné prostriedky umožnili vydanie 1 200 kusov tlačenej verzie učebnice, v trhovej hodnote takmer 40 000 EUR.
„Kolektív autorov – pedagógov vysokých a stredných škôl, ako aj expertov z praxe vytvoril modernú a nadčasovú učebnicu, ktorá je
vhodná pre širokú cieľovú skupinu. Sme naozaj radi, že sme našli pochopenie a podporu u našich partnerov. Sprístupnenie tejto kvalitnej
učebnice školám v tlačenej forme prispeje k skvalitneniu učebného procesu v oblasti informačných technológií,“ povedal František Jakab,
riaditeľ UVP TECHNICOM.

Cieľom učebnice je oboznámenie čitateľa s konceptom IoT. Učebnica poskytuje širokospektrálny prehľad o architektúre Internetu vecí,
jeho funkčných stavebných blokoch, senzoroch, akčných členoch, softvérovom programovaní a integrovaní s fyzickým svetom, lokálnom
spracovaní údajov na hranici siete, o sieťových protokoloch, o ukladaní a spracovaní dát v cloude, riadení na základe dát, ako aj v akých
oblastiach sa uplatňujú podnikateľské nápady v danej oblasti. Čitateľ sa naučí kreatívne navrhovať systémy na báze komponentov IoT a
prepojiť fyzický svet so softvérovým svetom metódou rýchleho prototypovania. Učebnica je určená žiakom stredných škôl, ale aj ďalším
záujemcom o moderné technológie. Všetkým, ktorí hľadajú komplexné informačné zdroje pre získanie základných zručností a poznatkov,
ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie štúdium a špecializáciu. Učebnica môže byť využívaná aj ako východiskový metodický materiál pre
prípravu nových predmetov zameraných na problematiku IoT.

Súčasťou aktivít IT Akadémie je aj inovácia vysokoškolskej prípravy informatikov pre potreby praxe v rámci Kompetenčného centra pre
vzdelávanie na partnerských vysokých školách – UPJŠ, TUKE, UKF, UMB, ŽU. Jeho súčasťou sú vysokoškolskí učitelia, výskumní
pracovníci, recenzenti, poradcovia a experti z IT firiem, ale aj ďalší externí konzultanti a školitelia. Kompetenčné centrum pre vzdelávanie
na vysokých školách aktívne pôsobí v štyroch moderných informatických oblastiach odborného zamerania – Dátová veda, Internet vecí,
Počítačové siete a Podnikovo-informačné systémy. Pre tieto oblasti a certifikovaný program „IKT pre prax“ bolo vytvorených respektíve
inovovaných 60 vysokoškolských predmetov. Na UPJŠ vznikol nový študijný program Analýza dát a umelá inteligencia.

IT Akadémia pokračuje v svojich aktivitách už šiesty rok. Projekt je aktuálne predlžený do 31.8. 2022. „Naše aktivity sú v tomto školskom
roku zamerané najmä na podporu digitálnej transformácie vzdelávania v základných a stredných školách. Do vzdelávania školských
digitálnych koordinátorov sa aktuálne zapojilo viac ako 400 škôl z celého Slovenska, podporu pre vyškolených koordinátorov realizujeme
cez Klub digitálnych koordinátorov. Na vysokých školách sme rozšírili inováciu aj na oblasť Umelej inteligencie,“ doplnil Dušan Šveda,
gestor IT Akadémie.

https://monitora.sk/
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Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými vysokými školami.
Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej
spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v
rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

https://monitora.sk/
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Devätnástka zo Starej Turej zdolala bývalého extraligistu z Bratislavy  
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Publikované: 12.10.2021 Autor: Basket.sk Foto: mbkstaratura.ak

Dubček Bratislava po prvom polčase v Starej Turej vyhrával o 7 bodov, no nakoniec domáci tím do 19 rokov získal víťazstvo v pomere
71:67.

1. liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2021/22 – 3. a 4. kolo

Sobota 09.10.2021 – 3. kolo

MBK U19 Stará Turá – Dubček Bratislava 71:67 (29:36)

Najviac bodov: Vandlíková (8 doskokov) 16, Kubinová 12, Vojteková a Kraislová po 11 – Vaigl (15 doskokov) a a Riecka po 17, Urbanová
14

„19-ky“ zo Starej Turej privítali bývalé extraligistky z hlavného mesta a treba povedať, že Dubček Bratislava bojoval o výhru. V polčase
viedol o sedem bodov, no tretia štvrtina pre nich dopadla katastrofálne (10:22) a aj keď Bratislavčanky pred koncom dokázali znížiť na
výhru to už nestačilo.

ŠKBD U23 Spišská Nová Ves – MBK U23 Ružomberok 62:45 (26:25)

Najviac bodov: Pokrievková 12, Kačírová a Da Cruz po 10 – Uramová 14, Škvareková (9 doskokov) 10, Kubáňová 8

Prvú časť hry domáce Spišiačky nezvládli a prehrali ju 6:14, no už v polčase viedli aspoň o bod. V tom druhom postupne dokázali svoje
vedenie navyšovať a získali plne zaslúžené víťazstvo o 17 bodov.

ŽBK Rožňava – BK ŠKP 08 U19 Banská Bystrica 73:54 (44:28)

Najviac bodov: Suchá (8 doskokov) 18, Uharčeková 12, Molčíková 11 – Mravíková 12, Cabaníková 9, Kalinová 8

V prvom polčase sa oveľa viac darilo domácim, obe štvrťky vyhrali o osem bodov a na prestávku šli určite spokojnejšie ako súperky. Po
nej sa však stretnutie vyrovnalo a náskok už narastal len mierne, nakoniec sa zastavil na čísle 19 a Rožňavčanky si pripísali prvý úspech
v sezóne.

BKM Junior UKF Nitra – CBK Košice 51:44 (24:13)

Najviac bodov: Fehérová (8 doskokov) 18, Kovalenko (11 doskokov) 8, Dobošová 7 – Kašperanová (8 doskokov) 18, Lukačíková 11,
Bačová 5

Nitru tento víkend čakali dvaja súperi z Košíc, v sobotu hrali proti družstvu zo sídliska Ťahanovce a treba povedať, že zápas zvládali od
prvej štvrtiny. Počas veľkej prestávky mali slušný náskok, hráčky CBK sa ale nevzdali a snažili sa s výsledkom čo to urobiť, no podarilo
sa im len znížiť rozdiel a prehrali o 7 bodov.

BK ZŠ Zvolen – TYDAM UPJŠ Košice 37:53 (16:22)

Najviac bodov: Štefaňáková 9, Ozdincová a Gašperanová po 6 – Flešárová 22, Minčiková 14, Evelleyová 10

TYDAM začal po dvoch úvodných prehrách dobre, po prvej štvrtine hostky viedli o 7 bodov, tých celkovo veľa nepadalo a v skóre tým
pádom nevznikol neprekonateľný rozdiel, no domáce nenašli silu na zvrat a Košičankám podľahli o 16 bodov.

BK Lokomotíva U23 Sereď – Young Angels U19 Košice 39:66 (24:41)

Najviac bodov: Jakubčeková (12 doskokov), Pučíková a Nagyová po 8 – Holomaniová (9 doskokov) 15, Majorošová (8 ziskov) 11,
Kristlová (10 doskokov) 8

Prvá štvrtina priniesla výborný basketbal z oboch strán, výborne hrala Nagyová na strane domácich a Kristlová na strane hostí. Druhá
štvrtina už ukázala prevahu Košíc najmä v šírke kádra, domáce nestíhali a počet protiútokov narastal. Majorošová umne menila tempo
hry a postupne si YAKE vybudovali 30-bodový náskok. Nakoniec hostia získali víťazstvo o 27 bodov.

BK AŠK Slávia U19 Trnava – Young Angels U23 Košice 53:72 (35:37)

https://monitora.sk/
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Najviac bodov: Paulechová 17, Remenárová 11 (11 doskokov), Ďuratná 9 – Balážová 25 (11 doskokov), Pahulyová Sandra 10,
Pahulyová Michaela (13 doskokov), Siladiová a Pelánová (11 doskokov) po 8

Juniorky Trnavy dokázali v úvode zaskočiť mladé ženy z Young Angels svojou nebojácnou agresívnou hrou a takmer 30 minút bol zápas
úplne vyrovnaný. Hostia mali problém s obranným doskokom, kolektívnou obranou, v útoku strácali veľa lôpt a nepremieňali strely spod
koša. V poslednej štvrtine sa však zlepšili vo všetkých ukazovateľoch a zápas dotiahli do víťazného konca až 19-bodovým rozdielom.

Nedeľa 10.10.2021 – 4. kolo

ŠKBD U23 Spišská Nová Ves – BK ŠKP 08 U19 Banská Bystrica 44:41 (21:21)

Najviac bodov: Pokrievková 14, Cvoligová (21 doskokov) 12, Rothová 8 – Kollárová 22, Fábryová 7, Hrčková 6

Bystrická devätnástka odohrala v Spišskej Novej Vsi síce veľmi tesný duel, no na body nie zrovna štedrý. V tretej tretine dokázali hostia
zaznamenať iba chudobných päť bodov a to domácim nakoniec pomohlo k jednému z dvoch najtesnejších víťazstiev tohto dvojkola
presne o tri body.

ŽBK Rožňava – MBK U23 Ružomberok 46:66 (24:42)

Najviac bodov: Gyenesová 16, Uharčeková 10, Suchá 5 – Uramová 22, Kubáňová 9, Škvareková a Štefančová (9 doskokov) po 8

Rožňava dokázala uhrať vyrovnaný stav len v tretej štvrtine, no to už domáce vysoko prehrávali, dá sa povedať, že si mladé ženy
ružomberského MBK zápas postrážili a uspeli o 20 bodov.

BK ZŠ Zvolen – CBK Košice 51:54 (24:32)

Najviac bodov: Babaríková 20 (10 doskokov), Vondrážková 10, Šimčíková a Štefaňáková po 5 – Kašperanová 19, Lukačíková a Bačová
po 9

Druhý z najtesnejších zápasov sa hral vo Zvolene, pre zmenu nevyhrali domáce, ale naopak hráčky CBK Košice. Ťahanovčanky
postupne uspeli v prvých troch štvrtinách a stabilne navyšovali svoje vedenie, v tej poslednej ale domáce zabojovali a rozdiel skresali na
tri body o ktoré prehrali.

BKM Junior UKF Nitra – TYDAM UPJŠ Košice 45:50 (19:22)

Najviac bodov: Svoradová (8 doskokov) a Fehérová po 11, Škublová 8 – Evelleyová 13, Flešárová 12, Bállová 10 (8 doskokov)

Duel reprezentantiek UPJŠ Košice proti reprezentantkám UKF Nitra bol veľmi vyrovnaný, štvrtiny 8:8, 11:14, 17:17 a 9:11 hovoria za
všetko, šťastie sa tesne usmialo na hosťujúce Košičanky a po predošlom víťazstve vo Zvolene majú v tabuľke vyrovnanú bilanciu dve
víťazstvá a dve prehry.

BK Lokomotíva U23 Sereď – Young Angels U23 Košice 36:81 (17:36)

Najviac bodov: Dudonová 10, Nagyová 9, Jakubčeková 7 – Pelánová 24, Balážová 13 (9 ziskov), Knappová 11

Young Angels U23 v nedeľu proti Seredi nastúpili posilnené o trojicu hráčok A družstva žien a predviedli výkon, na ktorý sa bolo radosť
pozerať. Počas celých 40 minút dokázali byť maximálne koncentrované, hrať s veľkou energiou, kolektívne v obrane aj útoku a skončilo
to vysokou výhrou o 45 bodov.

BK AŠK Slávia U19 Trnava – Young Angels U19 Košice 44:108 (19:52)

Najviac bodov: Remenárová 16, Dzurová 10, Ďuratná 7 – Majorošová 18, Rosa 15 (12 doskokov), Holomaniová a Tresová po 14

Proti Košičankám v nedeľu nastúpilo, až na jednu hráčku, kadetské družstvo Trnavy. Ich výkon bol veľmi sympatický, no postupne zápas
ovládli rýchlym prechodom do útoku kvalitnejší hostia. Domácim nastrieľali úctyhodných 108 bodov pričom skórovali všetky hráčky.
Hosťujúci tréner sa síce posťažoval na obranný doskok svojich zvereniek, no pochválil niektoré individuálne akcie trnavskej dvojice
Remenárová – Dzurová.

Priebežná tabuľka Spoločnej súťaže 1.ligy žien, Mladých žien U23 a Junioriek U19 po 4.kole:

Por.

Autor: DANNAX, spol. s r.o. || Publikované: 12.10.2021 Autor: Basket.sk Foto: mbkstaratura.ak
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Fakulty a ústavy UPJŠ
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Košičania majú možnosť využiť bezplatnú právnu poradňu  
  12. 10. 2021, 14:50, Zdroj: kosicednes.sk , Autor: Zuzana Lajčiaková, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Právnická

fakulta UPJŠ
Užívateľov za deň: 21.9 tis. GRP: 0,49 OTS: 0,00 AVE: 589 Eur 

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si v spolupráci s Mestskou časťou Staré Mesto a mestom Košice
pripravila projekt pre všetkých Košičanov. Projekt Študentská právna poradňa sa začal dnes (12. 10. 2021).

Ide o bezplatnú študentskú poradňu. Prostredníctvom nej majú Košičania možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho
problému. Túto analýzu pre nich vypracujú študenti práva pod dohľadom skúsených advokátov.

Študentskú právnu poradňu nájdete na Magistráte mesta Košice na prízemí. Konať sa bude každý utorok v čase od 14:00 do 16:00 hod.
Fungovať by mala až do 14. decembra 2021 alebo do naplnenia kapacity poradne.

V MČ Staré Mesto táto poradňa prebieha už od 4. októbra na Miestnom úrade každý pondelok v čase od 14:00 do 16:00. V MČ Staré
Mesto by poradňa mala fungovať do 6.decembra 2021 alebo do naplnenia kapacít poradne.

Súčasť klinického vzdelávania

Poradne, v ktorých analýzy právnych problémov vypracúvajú študenti práva, sú súčasťou klinického vzdelávania. Realizáciu tejto kliniky
zabezpečuje pracovisko právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ.

Tento projekt je súčasťou predmetu, ktorý si mohli študenti zvoliť. Cieľom je zabezpečenie priameho kontaktu študentov práva s reálnymi
klientmi a spojenie praktického vzdelávania študentov s pomocou osobám, ktoré si nemôžu dovoliť profesionálnu pomoc advokáta na
svoj právny problém.

Činnosť poradne sa uskutoční v oblastiach občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného práva, práva na sociálne zabezpečenie,
správneho a daňového práva. Študenti sa v rámci tohto projektu nebudú venovať analýzam v oblasti trestného práva.

Zdroj: (pravnekliniky.sk, Košice – Mesto Košice, Zuzana Lajčiaková)

Autor: Zuzana Lajčiaková
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Univerzitné pracoviská
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Dubček Bratislava po prvom polčase v Starej Turej vyhrával o 7 bodov, no nakoniec domáci tím do 19 rokov získal víťazstvo v pomere
71:67.

1. liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2021/22 – 3. a 4. kolo

Sobota 09.10.2021 – 3. kolo

MBK U19 Stará Turá – Dubček Bratislava 71:67 (29:36)

Najviac bodov: Vandlíková (8 doskokov) 16, Kubinová 12, Vojteková a Kraislová po 11 – Vaigl (15 doskokov) a a Riecka po 17, Urbanová
14

„19-ky“ zo Starej Turej privítali bývalé extraligistky z hlavného mesta a treba povedať, že Dubček Bratislava bojoval o výhru. V polčase
viedol o sedem bodov, no tretia štvrtina pre nich dopadla katastrofálne (10:22) a aj keď Bratislavčanky pred koncom dokázali znížiť na
výhru to už nestačilo.

ŠKBD U23 Spišská Nová Ves – MBK U23 Ružomberok 62:45 (26:25)

Najviac bodov: Pokrievková 12, Kačírová a Da Cruz po 10 – Uramová 14, Škvareková (9 doskokov) 10, Kubáňová 8

Prvú časť hry domáce Spišiačky nezvládli a prehrali ju 6:14, no už v polčase viedli aspoň o bod. V tom druhom postupne dokázali svoje
vedenie navyšovať a získali plne zaslúžené víťazstvo o 17 bodov.

ŽBK Rožňava – BK ŠKP 08 U19 Banská Bystrica 73:54 (44:28)

Najviac bodov: Suchá (8 doskokov) 18, Uharčeková 12, Molčíková 11 – Mravíková 12, Cabaníková 9, Kalinová 8

V prvom polčase sa oveľa viac darilo domácim, obe štvrťky vyhrali o osem bodov a na prestávku šli určite spokojnejšie ako súperky. Po
nej sa však stretnutie vyrovnalo a náskok už narastal len mierne, nakoniec sa zastavil na čísle 19 a Rožňavčanky si pripísali prvý úspech
v sezóne.

BKM Junior UKF Nitra – CBK Košice 51:44 (24:13)

Najviac bodov: Fehérová (8 doskokov) 18, Kovalenko (11 doskokov) 8, Dobošová 7 – Kašperanová (8 doskokov) 18, Lukačíková 11,
Bačová 5

Nitru tento víkend čakali dvaja súperi z Košíc, v sobotu hrali proti družstvu zo sídliska Ťahanovce a treba povedať, že zápas zvládali od
prvej štvrtiny. Počas veľkej prestávky mali slušný náskok, hráčky CBK sa ale nevzdali a snažili sa s výsledkom čo to urobiť, no podarilo
sa im len znížiť rozdiel a prehrali o 7 bodov.

BK ZŠ Zvolen – TYDAM UPJŠ Košice 37:53 (16:22)

Najviac bodov: Štefaňáková 9, Ozdincová a Gašperanová po 6 – Flešárová 22, Minčiková 14, Evelleyová 10

TYDAM začal po dvoch úvodných prehrách dobre, po prvej štvrtine hostky viedli o 7 bodov, tých celkovo veľa nepadalo a v skóre tým
pádom nevznikol neprekonateľný rozdiel, no domáce nenašli silu na zvrat a Košičankám podľahli o 16 bodov.

BK Lokomotíva U23 Sereď – Young Angels U19 Košice 39:66 (24:41)

Najviac bodov: Jakubčeková (12 doskokov), Pučíková a Nagyová po 8 – Holomaniová (9 doskokov) 15, Majorošová (8 ziskov) 11,
Kristlová (10 doskokov) 8

Prvá štvrtina priniesla výborný basketbal z oboch strán, výborne hrala Nagyová na strane domácich a Kristlová na strane hostí. Druhá
štvrtina už ukázala prevahu Košíc najmä v šírke kádra, domáce nestíhali a počet protiútokov narastal. Majorošová umne menila tempo
hry a postupne si YAKE vybudovali 30-bodový náskok. Nakoniec hostia získali víťazstvo o 27 bodov.

BK AŠK Slávia U19 Trnava – Young Angels U23 Košice 53:72 (35:37)
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Najviac bodov: Paulechová 17, Remenárová 11 (11 doskokov), Ďuratná 9 – Balážová 25 (11 doskokov), Pahulyová Sandra 10,
Pahulyová Michaela (13 doskokov), Siladiová a Pelánová (11 doskokov) po 8

Juniorky Trnavy dokázali v úvode zaskočiť mladé ženy z Young Angels svojou nebojácnou agresívnou hrou a takmer 30 minút bol zápas
úplne vyrovnaný. Hostia mali problém s obranným doskokom, kolektívnou obranou, v útoku strácali veľa lôpt a nepremieňali strely spod
koša. V poslednej štvrtine sa však zlepšili vo všetkých ukazovateľoch a zápas dotiahli do víťazného konca až 19-bodovým rozdielom.

Nedeľa 10.10.2021 – 4. kolo

ŠKBD U23 Spišská Nová Ves – BK ŠKP 08 U19 Banská Bystrica 44:41 (21:21)

Najviac bodov: Pokrievková 14, Cvoligová (21 doskokov) 12, Rothová 8 – Kollárová 22, Fábryová 7, Hrčková 6

Bystrická devätnástka odohrala v Spišskej Novej Vsi síce veľmi tesný duel, no na body nie zrovna štedrý. V tretej tretine dokázali hostia
zaznamenať iba chudobných päť bodov a to domácim nakoniec pomohlo k jednému z dvoch najtesnejších víťazstiev tohto dvojkola
presne o tri body.

ŽBK Rožňava – MBK U23 Ružomberok 46:66 (24:42)

Najviac bodov: Gyenesová 16, Uharčeková 10, Suchá 5 – Uramová 22, Kubáňová 9, Škvareková a Štefančová (9 doskokov) po 8

Rožňava dokázala uhrať vyrovnaný stav len v tretej štvrtine, no to už domáce vysoko prehrávali, dá sa povedať, že si mladé ženy
ružomberského MBK zápas postrážili a uspeli o 20 bodov.

BK ZŠ Zvolen – CBK Košice 51:54 (24:32)

Najviac bodov: Babaríková 20 (10 doskokov), Vondrážková 10, Šimčíková a Štefaňáková po 5 – Kašperanová 19, Lukačíková a Bačová
po 9

Druhý z najtesnejších zápasov sa hral vo Zvolene, pre zmenu nevyhrali domáce, ale naopak hráčky CBK Košice. Ťahanovčanky
postupne uspeli v prvých troch štvrtinách a stabilne navyšovali svoje vedenie, v tej poslednej ale domáce zabojovali a rozdiel skresali na
tri body o ktoré prehrali.

BKM Junior UKF Nitra – TYDAM UPJŠ Košice 45:50 (19:22)

Najviac bodov: Svoradová (8 doskokov) a Fehérová po 11, Škublová 8 – Evelleyová 13, Flešárová 12, Bállová 10 (8 doskokov)

Duel reprezentantiek UPJŠ Košice proti reprezentantkám UKF Nitra bol veľmi vyrovnaný, štvrtiny 8:8, 11:14, 17:17 a 9:11 hovoria za
všetko, šťastie sa tesne usmialo na hosťujúce Košičanky a po predošlom víťazstve vo Zvolene majú v tabuľke vyrovnanú bilanciu dve
víťazstvá a dve prehry.

BK Lokomotíva U23 Sereď – Young Angels U23 Košice 36:81 (17:36)

Najviac bodov: Dudonová 10, Nagyová 9, Jakubčeková 7 – Pelánová 24, Balážová 13 (9 ziskov), Knappová 11

Young Angels U23 v nedeľu proti Seredi nastúpili posilnené o trojicu hráčok A družstva žien a predviedli výkon, na ktorý sa bolo radosť
pozerať. Počas celých 40 minút dokázali byť maximálne koncentrované, hrať s veľkou energiou, kolektívne v obrane aj útoku a skončilo
to vysokou výhrou o 45 bodov.

BK AŠK Slávia U19 Trnava – Young Angels U19 Košice 44:108 (19:52)

Najviac bodov: Remenárová 16, Dzurová 10, Ďuratná 7 – Majorošová 18, Rosa 15 (12 doskokov), Holomaniová a Tresová po 14

Proti Košičankám v nedeľu nastúpilo, až na jednu hráčku, kadetské družstvo Trnavy. Ich výkon bol veľmi sympatický, no postupne zápas
ovládli rýchlym prechodom do útoku kvalitnejší hostia. Domácim nastrieľali úctyhodných 108 bodov pričom skórovali všetky hráčky.
Hosťujúci tréner sa síce posťažoval na obranný doskok svojich zvereniek, no pochválil niektoré individuálne akcie trnavskej dvojice
Remenárová – Dzurová.

Priebežná tabuľka Spoločnej súťaže 1.ligy žien, Mladých žien U23 a Junioriek U19 po 4.kole:

Por.
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