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

Článkov: 15  14. Október 2021

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

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3Popo_FM  

Rozhlas, Rádio FM, 13. 10. 2021, 14:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4Psychologička: Sú aj takí, ktorí lotériu kritizujú a výhru prijmú  

Tlač, Korzár, 14. 10. 2021

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Nezaočkovaní vysokoškoláci aj pre ceny testov premýšľajú o očkovaní. Univerzity chcú učiť naživo  

Online, dennikn.sk, 13. 10. 2021, 15:34

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Nákup zopár nehnuteľností susednou vládou nemôže Slovensko ohroziť, myslí si Filipko  

Online, korzar.sme.sk, 13. 10. 2021, 21:10

 .  .  .  .  .  . 12Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili ďalší Rúžový október zameraný na ženské zdravie  

Online, kosicednes.sk, 13. 10. 2021, 11:27

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13Psychologička o lotérii: V meste je tisíc Jozefov, v obci sú z toho krčmové reči  

Online, presov.korzar.sme.sk, 13. 10. 2021, 21:10

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15O kráse jazyka a pedagogiky za PhDr. Ladislavom Kučerom, CSc. (1926-2020)  

Online, ucn.sk, 13. 10. 2021, 9:41

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17Internet vecí – učebnica nie len pre stredné školy. Jej vydanie podporili IT firmy  

Online, ucn.sk, 13. 10. 2021, 9:46

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19Vyhlásenie rád pri ZO OZ PŠaV TUKE, ZO OZ PŠaV UVLF, KOR OZ PŠaV UPJŠ a ZO OZ PŠaV PU  

Online, ozpsav.sk, 13. 10. 2021, 10:22

 .  .  . 20Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ pripravili po ročnej pauze ďalší Ružový október zameraný na ženské zdravie  

Online, dnesky.sk, 13. 10. 2021, 10:47

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21Vydanie učebnice Internet vecí – učebnica nielen pre stredné školy podporili IT firmy  

Online, globalnews.sk, 13. 10. 2021, 9:57

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23Fakulty a ústavy UPJŠ

 .  .  .  .  .  . 24Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili ďalší Rúžový október zameraný na ženské zdravie  

Online, kosicednes.sk, 13. 10. 2021, 11:27

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25O kráse jazyka a pedagogiky za PhDr. Ladislavom Kučerom, CSc. (1926-2020)  

Online, ucn.sk, 13. 10. 2021, 9:41

 .  .  . 27Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ pripravili po ročnej pauze ďalší Ružový október zameraný na ženské zdravie  

Online, dnesky.sk, 13. 10. 2021, 10:47

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28Univerzitné pracoviská

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29Vyhlásenie rád pri ZO OZ PŠaV TUKE, ZO OZ PŠaV UVLF, KOR OZ PŠaV UPJŠ a ZO OZ PŠaV PU  

Online, ozpsav.sk, 13. 10. 2021, 10:22

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

Popo_FM  
  13. 10. 2021, 14:00, Zdroj: Rádio FM, Stanica: Slovenské stanice, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
GRP: 0,13 OTS: 0,00 AVE: 86450 Eur 

[strojový prepis] …, prezradil Peter Kováčik. Variant Ďurčo. Ako vás pôsobí ako výskumná pracovníčka na katedre histórie Filozofickej
fakulty na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Budú v komunitnom centre. Váš predstaví svoju monografiu správa mesta
Bardejov…
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Rubrika: REGIÓN

MLČANIU JOZEFA Z KRÁSNEJ LÚKY ROZUMIE

„Výhercov" v štátnej očkovacej lotérii, ktorí nedvihli telefón a prišli tak o výhru, bolo už viac. Podľa psychologičky to majú takíto ľudia
ťažšie, ak žijú v malých obciach.

SABINOV, KRÁSNA LÚKA. Pán Jozef z obce Krásna Lúka v okrese Sabinov v poslednej očkovacej lotérii nedvihol telefón a nevyhral tak
200-tisíc eur.

Následne sa na facebookovej stránke obce objavili vtipné hlášky na jeho adresu, ľudia špekulovali, či zaspal, a počítali, koľko Jozefov v
obci so 650 obyvateľmi býva.

Pán Jozef sa krátko po prehre neozval a nikto v malej obci nevedel, o koho ide.

Starosta Krásnej Lúky Marko Osif (KDH) povedal, že pre pána Jozefa to môže byť zlý pocit a môže sa trápiť, že prišiel o vysokú výhru,
ktorú mal na dosah, ale verí, že skôr to zoberie s humorom.

Podobná situácia sa stala aj Zuzane z prešovského Solivaru, ktorá hrala o 400-tisíc eur, no nepovedala heslo včas kvôli oneskorenému
internetovému signálu a prišla o značné množstvo peňazí.

Strach zo závisti

„Výhercov" v štátnej očkovacej lotérii, ktorí nezdvihli telefón a prišli tak o výhru, bolo už viac. To, o čo prišli, sa dozvedeli až neskôr, keď
si pozreli omeškané hovory.

Oslovili sme preto psychologičku Lenku Abrinkovú z I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pýtali sme sa jej na to, čo prežíva človek, ktorý príde v lotérii o vysokú výhru.

Psychologička vysvetľuje, že emočné prežívanie takého človeka sa podobá strate.

„V tomto prípade by sa mohlo hovoriť o strate šance na lepšie finančné zabezpečenie, na zlepšenie kvality svojho života alebo na lepšiu
budúcnosť pre seba, možno potomkov."

V človeku sa tak môže objaviť pocit viny a hnevu na seba, že takú šancu premrhal, smútok a krivda, ale na druhej strane aj obavy z
okolia a závistlivých ľudí.

„Nie každý je rád v centre pozornosti a najmä nie vtedy, ak na jeho účet kolujú rôzne vtipy, ktoré sú nemiestne,“ vysvetľuje Abrinková.

Vo veľkomeste človek zvládne takúto situáciu podľa nej ľahšie, pretože je tam väčšia anonymita.

Psychologička pripomína, že Jozefov v Košiciach je niekoľko tisíc a nikto nebude skúmať, ktorý z nich nezdvihol telefón v očkovacej
lotérii. Môže o tom vedieť nanajvýš jeho najbližšia rodina.

„Avšak v obci so 650 obyvateľmi je to téma na dlhé obdobie, kedy to bude zdrojom klebiet či krčmových rečí. Ľudsky je pánovi Jozefovi
potrebné porozumieť, ak nechce, aby sa on sám a jeho rodina stali terčom rozhovorov vo svojej komunite, a rešpektovať to,“ hovorí.

Negatívne reakcie

Očkovacia lotéria podľa nej môže vplývať na ľudí podobne, ako keď sa zapoja do akejkoľvek inej súťaže.

„Sledujete, či sa na vás náhodou neusmeje šťastie, a pritom si hovoríte, že mne sa to určite nestane, ja som nikdy nič aj tak nevyhral, a
rozjímate nad tým, aké by to bolo fajn vyhrať a čo by ste s prípadnou výhrou urobili.“

Očkovacia lotéria však na Slovensku vyvoláva aj mnohé negatívne reakcie a podľa psychologičky aj z toho dôvodu, že v štáte sú mnohé
rezorty, ktorým financie bytostne chýbajú.
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„Napriek tomu bol veľký obnos peňazí poskytnutý na lotériu pre ľudí, ktorí sa dali dobrovoľne zaočkovať a prvotne neočakávali za to
peniaze, ale len chceli ochrániť svoje zdravie a zdravie svojich blízkych."

Lotéria vs. stávky

Psychologičky Abrinkovej sme sa pýtali aj na to, aký mechanizmus funguje u ľudí, ktorí očkovaciu lotériu odsudzujú a nepáči sa im jej
nastavenie, ale aj tak sa do nej prihlásia a keď vyhrajú, tak výhru prijmú.

Abrinková v tomto kontexte pripomína, že na Slovensku je pomerne veľké percento obyvateľov žijúcich na a pod hranicou chudoby.

„Takže áno, môžem si ponadávať doma za kuchynským stolom, že celá očkovacia lotéria je nezmysel, ale ak sa na mňa usmeje šťastie,
tak tie peniaze prijmem, lebo ich bytostne potrebujem."

Ak by sme chceli byť spravodliví, financie z očkovacej lotérie mali byť prerozdelené medzi všetkých zaočkovaných ľudí v krajine,
pripomína.

Zároveň nevidí žiadne paralely medzi očkovacou lotériou a klasickými stávkami či tipovaním.

„Očkovacia lotéria je postavená na odmeňovaní ľudí za to, že urobili niečo prospešné pre seba a pre svoje okolie. Nie je možné
dokupovať si lístky a nie je možné opakovane vyhrať, tým pádom sa nevytvára pocit uspokojenia, ktorý nás k danej aktivite núti znova sa
vrátiť a pocítiť ten pocit uspokojenia ako predtým,“ dodáva.

Psychologička Lenka Abrinková vysvetľuje, že emočné prežívanie človeka, ktorý príde o výhru, sa podobá strate.

FOTO: ARCHÍV LA

Autor: LENKA HANIKOVÁ
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Vysoké školy sú tento akademický rok o niečo odvážnejšie a mnohé hodiny majú študenti prezenčne. Univerzity však nemusia
kontrolovať režim OTP tak, ako sme napríklad zvyknutí v reštauráciách.

Vysokoškoláčke Simone tento semester pribudla do rozpočtu neočakávaná položka. Minulý mesiac zaplatila za antigénové testy až 43
eur. V kontexte študentského rozpočtu ide približne o výšku mesačného nájmu za izbu na internátoch v Mlynskej doline.

Simona sa proti covidu nedala zaočkovať, a ak chce bývať na internáte, musí mať negatívny test každých 48 hodín. V nedeľu večer sa
ešte otestovala doma, no v utorok a štvrtok ju to čaká znova. Na testy cestuje približne polhodinu do centra mesta, keďže odberové
miesto nie je ani na internátoch, ani pri jej fakulte.

Priznáva, že testovanie ju stojí peniaze a čas, a je to veľká otrava. Aj preto už zvažuje, že sa dá zaočkovať. „Nie som úplne presvedčená
dať sa zaočkovať. Toto testovanie ma už presviedča, no pociťujem to skôr ako nátlak. Ale rozmýšľam nad tým, nie som úplne proti,“
premýšľa nahlas o svojej situácii.

Niektorých nezaočkovaných študentov nekonečné testovanie už unavilo aj finančne vyčerpalo. Jana, ktorá študuje históriu a muzeológiu,
opisuje, ako sa jej nezaočkovaná spolubývajúca po niekoľkých týždňoch testovania rozhodla ísť sa zaočkovať na polikliniku neďaleko
Mlynskej doliny.

„Prekonala covid a nechcela sa dať očkovať, ale nebola vyslovene proti tomu. Asi len potrebovala nejaký impulz,“ vysvetľuje Jana.

Podľa prieskumu Univerzity Komenského sa nedali zaočkovať len[lock] asi štyri percentá ľudí ubytovaných na internátoch v Mlynskej
doline. Zatiaľ sa tam nákaza nerozšírila, v izolácii je iba jedna osoba, internáty sú pritom naplnené z troch štvrtín.

Foto N – Tomáš Benedikovič

Ak má študent na izbe nezaočkovaného, môže si izbu vymeniť

Väčšina zo spolužiakov Simony na katedre je na rozdiel od nej zaočkovaných. „Spolužiaci sú fajn, ešte sme sa pre očkovanie
nepohádali,“ hovorí vysokoškoláčka. „Zatiaľ,“ skáče jej do reči spolužiak Jakub a obaja sa na tom zasmejú. „Ale rypnú si do mňa,“ dodáva
Simona.

Simonine spolubývajúce sú zaočkované, ale tvrdí, že sa o tejto téme vôbec nerozprávajú. Ak dostane zaočkovaný študent na izbu
nezaočkovaného, môže si ju vymeniť. Prorektor Univerzity Komenského Radomír Masaryk tvrdí, že študenti si môžu meniť izbu z
hocijakých dôvodov a nie je to nič nezvyčajné.

Na internátoch v Mlynskej doline sa dodržiava OTP režim od 20. septembra, keď vstúpila Bratislava do oranžovej fázy. To znamená, že
každý študent musí na vrátnici ukázať doklad o očkovaní, prekonaní alebo test. Na internátoch platia aj ďalšie prísne pravidlá: zakázané
sú návštevy neubytovaných alebo večierky na izbe.

Jakub je zaočkovaný, ale ani on si nezisťoval, či to platí aj o jeho spolubývajúcom. To, že sa na vrátnici internátov dôsledne kontroluje, či
má každý OTP doklad, sa mu páči. Ak nie je jeho spolubývajúci zaočkovaný, tak má aspoň negatívny test a Jakub hovorí, že sa cíti
bezpečne.

Obaja sú v treťom ročníku, čiže väčšinu ich vysokoškolského štúdia poznačil covid. Vysokú školu bez obmedzení zažili len v jednom
semestri. Teraz majú na matematike všetky hodiny prezenčne, v malých skupinách do 20 ľudí. Tešia sa, že konečne začínajú žiť
študentským životom.

„Chodíme teraz von asi aj častejšie, než by sme očakávali. Boli sme rok a pol doma a zdá sa mi, že nás to stmelilo. Asi aj tým, že sme
väčšinou zaočkovaní,“ hovorí Jakub a významne sa pozrie na Simonu, ktorá sa zasmeje, „sme už relatívne nabehli na normálny život.“

Univerzita Komenského v Bratislave. Foto – TASR

Fungujú v OTP režime, lebo to chce covid automat. Ale kontrolovať to nemusia

Oslovili sme viaceré univerzity, ktoré zhodne tvrdia, že pri vstupe do budov nekontrolujú, či sú študenti zaočkovaní alebo majú negatívny
test. Tvrdia, že to robiť nemusia.

Za pravdu im dáva úrad hlavného hygienika, podľa ktorého si vysoké školy ako vzdelávacie inštitúcie nemusia stanoviť, v akom režime
chcú fungovať: základ, OTP či plne očkovaní. Túto povinnosť majú napríklad reštaurácie či hromadné podujatia.
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V usmernení však hlavný hygienik pripomína, že vysoké školy musia postupovať podľa covid automatu. A ten určuje, koľko študentov
môže byť v škole plne zaočkovaných alebo v OTP režime.

Napríklad Bratislava je v oranžovej fáze, podľa ktorej môže byť v škole sto osôb bez dokladu, do 400 osôb v režime OTP a do tisíc plne
zaočkovaných študentov.

Ešte prísnejšie je to v bordových okresoch, v ktorom sú aktuálne Košice. Tam môžu byť študenti iba v OTP režime, stretnúť sa môžu
maximálne dvadsiati. Pre plne zaočkovaných je maximálna kapacita do 60 ľudí.

Výsledkom je, že univerzity si síce zvolia režim, aby mohli mať vyššiu kapacitu, ale jeho dodržiavanie už nesledujú. Platí to aj v
bordových Košiciach, kde je epidemiologická situácia najrizikovejšia. Obe tamojšie univerzity majú naďalej aj prezenčné hodiny, najmä
praktické cvičenia.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach tvrdí, že funguje v OTP režime, a zároveň dodáva, že ho študentom iba odporúča.
„Fyzická kontrola OTP je aj pre platnú legislatívu komplikovaná a možná len pri výučbe medikov, pri ubytovávaní v študentských domoch,
respektíve na podujatiach organizovaných fakultami, ako sú úvodné kurzy, terénne praxe a podobne,“ vysvetľuje univerzita.

Univerzita zisťovala, koľko má zaočkovaných študentov, do prieskumu sa zapojila len asi tretina študentov a skoro polovica
zamestnancov. Spomedzi nich má vakcínu proti covidu 75 percent.

Ani na Technickej univerzite v Košiciach študentov nekontrolujú. „Výučba nemá charakter hromadných podujatí, a preto nie sme
oprávnení vyžadovať od študentov doklad o očkovaní, prekonaní alebo test,“ vysvetľuje univerzita.

Aj na Prešovskej univerzite si zvolili fungovanie v OTP režime, Prešov je zatiaľ v červenej fáze. Študentov tam kontrolujú náhodne.
„Fyzická kontrola režimu OTP pri vstupe do jednotlivých budov univerzity aktuálne prebieha náhodným výberom, pričom sa spoliehame
na občiansku zodpovednosť s cieľom ochrany zdravia študentov a zamestnancov univerzity.“

Foto N – Tomáš Benedikovič

Univerzity už tak prísne nezatvárajú, chcú učiť aj prezenčne

Študentka Jana zase každú stredu so spolužiakmi s napätím čaká na nový covid automat. Prejde Bratislava do horšej fázy? Alebo ostane
oranžová? „Takto žijeme a dúfame z týždňa na týždeň,“ hovorí Jana. Teraz majú na odbore histórie a muzeológie na Univerzite
Komenského skoro všetky predmety prezenčne.

Výnimkou je len niekoľko prednášok, ktoré majú online. Ide o tie hodiny, pri ktorých by ich bolo v triede viac ako 50. Tie im škola
presunula na piatok, aby mohli študenti odísť vo štvrtok večer domov a celý piatok študovať z domu.

Jana vlani strávila na internáte len dva a pol týždňa a potom strávila doma skoro celé dva semestre. Bolo to presne pred rokom v októbri,
keď prešli vysoké školy na online vyučovanie. Univerzita Komenského vtedy vyzvala študentov na odchod z internátov v Mlynskej doline.

Tento akademický rok sa vysoké školy nastavili inak a chcú čo najdlhšie udržať prezenčnú výučbu. Univerzity si uvedomujú, že kľúčové
je udržať semináre a praktické cvičenia najmä pre odbory, ktorým online vyučovanie škodí. Sú to napríklad zubári, prírodovedné odbory,
ktoré potrebujú pracovať v laboratóriu, ale aj matematici a fyzici, ktorým napríklad ide ťažko počítanie zložitých rovníc cez softvér na
dištančnú výučbu, vysvetľuje prorektor Univerzity Komenského Radomír Masaryk.

Univerzita Komenského tak funguje v hybridnom režime – väčšie prednášky sú online, menšie semináre sú prezenčne. A to tak, aby bola
kapacita miestnosti naplnená na polovicu, zvyčajne sú to skupiny do 20 či 30 ľudí. Podľa Masaryka to, zdá sa, funguje. „Zatiaľ sa
našťastie nevyskytli prípady väčšieho šírenia ochorenia covid-19 medzi našimi študentmi, napríklad počet študentov v karanténe na
internátoch v Mlynskej doline neprekročil od začiatku semestra jednociferné číslo.“

Podobne funguje aj Slovenská technická univerzita, kde sa niektoré predmety vyučujú prezenčne, iné na diaľku. Na univerzite je podľa
ich prieskumu zaočkovaných asi 70 percent študentov.

Hybridný režim prináša študentom aj problémy. Vie o tom svoje Anna, v utorok popoludní sa vo voľnom čase v átriu univerzity hrá práve
na počítači hru. Má už dnes po vyučovaní, ale ešte čaká na autobus domov, ktorý jej ide až o dve hodiny. Pochádza z Plaveckého
Podhradia, a keďže má niekoľko predmetov online, neoplatí sa jej platiť ubytovanie v Bratislave. To však znamená veľa medzier medzi
hodinami, ktoré musí prečkať v škole.

Sťažujú sa na to aj študentky učiteľstva slovenčiny a angličtiny. Nahnevalo ich najmä odporúčanie fakulty, aby sa snažili čo najmenej
času tráviť na chodbách univerzity. Pýtajú sa – máme namiesto toho hore-dole cestovať na internát autobusom, ktorý je ešte rizikovejší?

https://monitora.sk/
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Na Univerzite Komenského je však jedna fakulta, ktorá má všetky predmety online. Študenti Právnickej fakulty sú doma už viac ako dva
roky.

Miroslava, ktorá je na tejto fakulte vo 4. ročníku, hovorí, že to „právnikom“ takto vyhovuje. Študenti práva totiž fungujú trochu inak. Nie sú
v stabilných skupinách, ktoré sa nemenia a majú všetky predmety spolu. Naopak, každý študent si sám vyberá rozvrhové okienko. „To by
znamenalo, že za jeden deň by som sa stretla s 200 rôznymi ľuďmi,“ vysvetľuje Miroslava.

Dvetisíc študentov podpísalo petíciu za online vyučovanie

Iný postup zvolila Ekonomická univerzita v Bratislave. Tá fungovala prezenčnou výučbou, no už po týždni rozhodnutie zmenila a od
pondelka celá univerzita vyučuje na diaľku. Keď univerzita ohlásila prezenčné vyučovanie, vznikla petícia, pod ktorú sa podpísalo viac
ako 2-tisíc študentov, ktorí sa chceli učiť online.

Univerzita tvrdí, že sa rozhodla prejsť na online vyučovanie aj pre nedokončenú rekonštrukciu internátov a vysokú koncentráciu
študentov na univerzite. „Vzhľadom na to, že sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave pristupuje k študentom ako k rovnocenným
partnerom s právom vyjadriť sa slobodne k študijným záležitostiam a na základe relevantných dôvodov uvádzaných v korešpondencii so
študentmi, prehodnotila univerzita svoje rozhodnutie o prechode na prezenčnú formu výučby,“ komentuje univerzita.

Na Ekonomickej univerzite si spravili aj anonymný prieskum, podľa ktorého je nezaočkovaných asi 46 percent študentov.

Univerzita vysvetľuje, že na začiatku chcela spustiť prezenčné vyučovanie, pretože „najlepšia a najefektívnejšia forma vzdelávania je
založená na priamom kontakte vyučujúceho so študentom, resp. medzi študentmi navzájom.“

Myslia si to aj na Univerzite Komenského. Predošlé semestre boli pre vysokoškolákov veľmi ťažké, hovorí prorektor Univerzity
Komenského Radomír Masaryk. Ukázalo sa to podľa neho aj na tom, že v niektorých odboroch stúpol počet študentov, ktorí nedokončili
diplomovky a štúdium si predĺžili.

Prorektor Univerzity Komenského Radomír Masaryk. Foto N – Tomáš Benedikovič

„Sám som bol z toho prekvapený. Študentom chýbala motivácia, osobné povzbudenie od školiteľa, ale aj vzájomné motivovanie sa medzi
študentmi,“ hovorí prorektor.

Mnohí študenti boli podľa neho vytrhnutí aj „z cesty k samostatnosti“. Popri vysokoškolskom štúdiu si predtým našli prvé brigády, začali
randiť, bývali na internátoch, a to všetko museli pre covid stopnúť. „Bývali u rodičov a stali sa od nich zase ekonomicky závislí,“ tvrdí
Masaryk.

Aj preto sa na Univerzite Komenského rozhodli čo najdlhšie ponechať prezenčné vyučovanie, niektoré menšie fakulty fungujú dokonca
celé osobne. Masaryk však tvrdí, že nie je vylúčené, že univerzita prejde na dištančné vzdelávanie, pokiaľ sa situácia zhorší a Bratislava
prejde do horšej fázy. Dodáva však, že internáty v Mlynskej doline zatvoriť znova neplánujú.

Foto N – Tomáš Benedikovič

Autor: Denisa Gdovinová
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Odborník to tak bezstarostne nevidí.

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä
na východnom Slovensku.

Politológ o realitných nákupoch Maďarov: Zásah Korčoka je vhodný, paranoja je na mieste Maďarským majetkom sa stala aj ikonická
budova bývalého Ústavného súdu. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Keď v júni Korzár napísal článok, že Orbánova vláda kupuje lukratívne nehnuteľnosti v Košiciach, reakcie oslovených strán boli
zdržanlivé.

Na otázky nášho denníka neodpovedalo ani ministerstvo zahraničných vecí, ktorého sme sa vtedy pýtali, či nie je kúpa dvoch budov v
centre mesta ministerstvom iného štátu neštandardná.

Nákup košických nehnuteľností sa spolu s nadobúdaním poľnohospodárskej pôdy stali témou nedávneho stretnutia ministra zahraničia
Ivana Korčoka (nominant SaS), ktorý naň upozornil maďarského šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa.

Čo si o krokoch Maďarov v Košiciach myslí politológ aj starosta Starého Mesta, zisťovala Jana Ogurčáková. Galériu pripravila Judita
Čermáková.

Poslanec za SMK: Presadzovanie maďarských záujmov na Slovensku? Nafúknutá bublina Jozef Filipko patrí roky ku košickým
predstaviteľom Strany maďarskej komunity. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Predseda komisie národnostných menšín Jozef Filipko (SMK) a šéf poslaneckého klubu v košickom mestskom zastupiteľstve považuje
iniciatívu slovenskej vlády vo veci nákupov nehnuteľností Maďarmi za nešťastnú.

Podľa neho si mali ministri zahraničných vecí vydiskutovať názory za zatvorenými dverami.

Dlhoročný politik hovorí, že vyťahovanie takzvanej maďarskej karty vyvoláva vášne a dotýka sa u nás žijúcich Maďarov.

Viac sa s ním na tému odkupu budov v historickom centre Košíc rozprávala Jana Ogurčáková.

Od Maďarov prídu do Košíc milióny. Zasponzorujú výstavbu futbalovej akadémie Šéf klubu Trnka (naľavo) predstavil prednedávnom
verejnosti nového hlavného sponzora. Ide o maďarského výrobcu nápojov. (zdroj: FC Košice)

Prezident ambiciózneho klubu FC Košice Dušan Trnka ohlásil nový projekt výstavby mládežníckeho futbalového centra, ktorý sa má
rozprestierať na ploche šesť až sedem hektárov.

Má ísť o najväčšiu investíciu do infraštruktúry mládežníckeho futbalu na východe Slovenska, ktorú zafinancujú maďarskí investori. Tí
získali prednedávnom v klube 49-percentný podiel.

Trnka pri tomto projekte odmieta spájanie s politikou. Hovorí o biznise, ktorý počíta s predajom hráčov a úspechmi v európskych
pohároch.

Rozhovor s prezidentom klubu nielen o mládežníckom futbale v Košiciach priniesol Michal Lendel. Fotografie pripravila Judita
Čermáková.

Košický Deduško Perníček predával drogové tabletky. Dostal sedmičku Pavol N. sa o chvíľu dozvie rozsudok. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Národná kriminálna agentúra v spolupráci s košickou políciou vykonala koncom mája protidrogový záťah. V sieti uviazli
priekupníci a díleri.

Jedným z nich bol aj 63-ročný Pavol N., medzi odberateľmi známy pod prezývkou Dedo. Išlo o predajcu rôznych druhov drog, ktorý už
bol za túto činnosť opakovane odsúdený.

Seniora polícia obvinila pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami.
Skončil vo väzbe a v stredu Okresný súd Košice I rozhodol o treste.

Čo všetko u neho polícia pri razii našla a ako súd dopadol, sa dočítate v článku Róberta Bejdu.
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Psychologička: Vo veľkomeste je tisíc Jozefov, v malej obci sú z toho krčmové reči Psychologička Lenka Abrinková vysvetľuje, že
emočné prežívanie človeka, ktorý príde o výhru, sa podobá strate. (zdroj: Archív LA)

SABINOV, KRÁSNA LÚKA. Pán Jozef z obce Krásna Lúka v okrese Sabinov v poslednej očkovacej lotérii nedvihol telefón a nevyhral tak
200-tisíc eur.

Následne sa na facebookovej stránke obce objavili vtipné hlášky na jeho adresu, ľudia špekulovali, či zaspal, a počítali, koľko Jozefov v
obci so 650 obyvateľmi býva.

Pán Jozef sa krátko po prehre neozval a nikto v malej obci nevedel, o koho ide. V očkovacej lotérii pritom nejde o prvý takýto prípad.

Lenka Haniková sa preto pýtala psychologičky Lenky Abrinkovej z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, čo prežíva človek, ktorý príde v lotérii o vysokú výhru.

Koniec červeným očiam. Plavcov v Humennom už chlór trápiť nebude Plavecký bazén v humenskej plavárni sa dočká novej technológie
filtrácie vody. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Filtráciu v plaveckom bazéne v mestskej plavárni vymenia po vyše 40 rokoch. Stará doslúžila. Na výmenu technológie
využijú „hluché“ covidové obdobie.

Filtráciu inštalovali v roku 1979. Je na hranici životnosti. Z dvoch filtrov funguje iba jeden, na zhoršenú kvalitu vodu upozorňovali aj
regionálni hygienici.

„S existujúcou zastaranou technológiu už nevieme upraviť vodu na požadovanú úroveň. Druhý filter skorodoval a pred časom doslúžil,“
hovorí poverený riaditeľ Správy rekreačných a športových zariadení v Humennom Peter Ždiňak.

Viac o technológii hodnej 21. storočia, ktorá nahradí vyslúžilú filtráciu, zisťovala Jana Otriová.

Klystír z 19. storočia a zachované stredoveké drevo. Archeológovia mali hody Zuzana Kasenčáková ukazuje na vzácny nález v prvej
sonde v Spišskom Podhradí. (zdroj: Michal Frank)

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Archeológovia objavili v Spišskom Podhradí výnimočný nález.

Budovu na Mariánskom námestí č. 35 sa chystá investor rekonštruovať. Keďže ide o objekt v chránenom území UNESCO, pamiatkový
úrad predpísal archeologický výskum.

Archeológovia hneď v prvej z odkrývaných vrstiev našli nárožie drevenej stavby. Organické časti, ako je drevo, pritom obvykle zhnijú.

Ako je možné, že sa drevo zo stredoveku zachovalo, k akému objektu patrilo a čo ďalšie odhalili sondy, priblížili Michalovi Frankovi
archeológovia Zuzana Kasenčáková a Peter Ďurica.

Ďalšie správy Proti novej súdnej mape protestovalo viac ako sto zamestnancov súdu. (zdroj: TASR/František Iván)

Na fasádu domu nastriekal vulgárny nápis, chlapca chytili policajti. Vynadal obyvateľom Terasy

Viac nových prípadov sme v tretej vlne ešte nemali, kopírujeme čísla z druhej. Do štatistík pribudlo dvadsať obetí covidu

Pred súdom v Košiciach protestovali jeho zamestnanci. Odmietajú Kolíkovej súdnu mapu

Adopcia chodníkov sa v Košiciach osvedčila, dobrovoľníci dostanú vyššiu odmenu

V okolí Košíc budú cez víkend uzavreté cesty, koná sa Rally Košice. Pozrite si mapku s vyznačenými úsekmi

Cesta v Prešove dostane nový asfalt. Vyžiada si to takmer 140-tisíc eur

Šport Futbalisti Bardejova sa nachádzajú na chvoste druhej ligy. (zdroj: Jaroslav Šivec)

Spravili zásadné zmeny, ale sú na tom ešte horšie. Nie sme dreváci, odkazujú

Hazardovi ponúkol miesto v Košiciach. Havrilla zažil v Belgicku nevšedné veci

Bývalý ligista pôsobí v piatej lige. Mohol ši hrac indze, vravia mu na dedine

Recept na dnes Hruškový džem. K receptu sa dostanete po kliknutí na obrázok. (zdroj: Pexels.com)
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Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .

Autor: Daniela Marcinová

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 12
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Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili ďalší Rúžový október zameraný na ženské zdravie

V piatok 15. októbra 2021 študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach organizujú po minuloročnej pauze šiesty ročník podujatia Rúžový
október zameraný na ženské zdravie. Akcia sa bude konať v košickom obchodnom centre Optima od 9. do 18. hodiny. V stánku budú
ženy informovať širokú verejnosť o rakovine prsníka a jej vplyvoch na duševné zdravie.

„Výskyt rakoviny prsníka na Slovensku stále rastie – podľa štatistík v roku 2019 naši lekári zaznamenali vyše 3500 nových prípadov
karcinómu prsníka,“ tvrdí študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ Viktória Kudriková a vonkajšia
podpredsedníčka Spolku medikov mesta Košice, podľa ktorej čelí tomuto vážnemu onkologickému ochoreniu počas svojho života až
každá ôsma žena na Slovensku.

Zdroj: Spolok medikov mesta Košice/FB

Cieľom študentov je preto osloviť a presvedčiť čo najviac žien o tom, aby nezanedbávali prevenciu ženských onkologických ochorení, ku
ktorej patrí predovšetkým samovyšetrovanie prsníkov, pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne gynekologické prehliadky.
Študenti na silikónovom modeli prsníka názorne ukážu ženám správnu techniku jednoduchého a účinného samovyšetrenia, ktoré im
môže pomôcť pri včasnom odhalení nebezpečných zmien či objavení hrčky v prsníku.

Zdroj: (RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.)

Autor: Sofia Budkaiová
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Psychologička o lotérii: V meste je tisíc Jozefov, v obci sú z toho krčmové reči  
  13. 10. 2021, 21:10, Zdroj: presov.korzar.sme.sk , Vydavateľ: Petit Press, Autor: Lenka Haniková, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 17.9 tis. GRP: 0,40 OTS: 0,00 AVE: 630 Eur 

Mlčaniu muža z Krásnej Lúky rozumie.

SABINOV, KRÁSNA LÚKA. Pán Jozef z obce Krásna Lúka v okrese Sabinov v poslednej očkovacej lotérii nedvihol telefón a nevyhral tak
200-tisíc eur.

Následne sa na facebookovej stránke obce objavili vtipné hlášky na jeho adresu, ľudia špekulovali, či zaspal, a počítali, koľko Jozefov v
obci so 650 obyvateľmi býva.

Pán Jozef sa krátko po prehre neozval a nikto v malej obci nevedel, o koho ide.

Starosta Krásnej Lúky Marko Osif (KDH) povedal, že pre pána Jozefa to môže byť zlý pocit a môže sa trápiť, že prišiel o vysokú výhru,
ktorú mal na dosah, ale verí, že skôr to zoberie s humorom.

Podobná situácia sa stala aj Zuzane z prešovského Solivaru, ktorá hrala o 400-tisíc eur, no nepovedala heslo včas kvôli oneskorenému
internetovému signálu a prišla o značné množstvo peňazí.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokOčkovacia lotéria mohla byť bez šou, fígľov a ľudských tragédií, tvrdí starosta Čítajte Strach zo závisti

„Výhercov" v štátnej očkovacej lotérii, ktorí nezdvihli telefón a prišli tak o výhru, bolo už viac. To, o čo prišli, sa dozvedeli až neskôr, keď
si pozreli omeškané hovory.

Oslovili sme preto psychologičku Lenku Abrinkovú z I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pýtali sme sa jej na to, čo prežíva človek, ktorý príde v lotérii o vysokú výhru.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPrávnik: Očkovacia lotéria nie je súťaž, ale opatrenie a Zuzana nevyhrala Čítajte

Psychologička vysvetľuje, že emočné prežívanie takého človeka sa podobá strate.

„V tomto prípade by sa mohlo hovoriť o strate šance na lepšie finančné zabezpečenie, na zlepšenie kvality svojho života alebo na lepšiu
budúcnosť pre seba, možno potomkov."

((piano))

V človeku sa tak môže objaviť pocit viny a hnevu na seba, že takú šancu premrhal, smútok a krivda, ale na druhej strane aj obavy z
okolia a závistlivých ľudí.

„Nie každý je rád v centre pozornosti a najmä nie vtedy, ak na jeho účet kolujú rôzne vtipy, ktoré sú nemiestne,“ vysvetľuje Abrinková.

Vo veľkomeste človek zvládne takúto situáciu podľa nej ľahšie, pretože je tam väčšia anonymita.

Psychologička pripomína, že Jozefov v Košiciach je niekoľko tisíc a nikto nebude skúmať, ktorý z nich nezdvihol telefón v očkovacej
lotérii. Môže o tom vedieť nanajvýš jeho najbližšia rodina.

„Avšak v obci so 650 obyvateľmi je to téma na dlhé obdobie, kedy to bude zdrojom klebiet či krčmových rečí. Ľudsky je pánovi Jozefovi
potrebné porozumieť, ak nechce, aby sa on sám a jeho rodina stali terčom rozhovorov vo svojej komunite, a rešpektovať to,“ hovorí.

Negatívne reakcie

Očkovacia lotéria podľa nej môže vplývať na ľudí podobne, ako keď sa zapoja do akejkoľvek inej súťaže.

„Sledujete, či sa na vás náhodou neusmeje šťastie, a pritom si hovoríte, že mne sa to určite nestane, ja som nikdy nič aj tak nevyhral, a
rozjímate nad tým, aké by to bolo fajn vyhrať a čo by ste s prípadnou výhrou urobili.“

Očkovacia lotéria však na Slovensku vyvoláva aj mnohé negatívne reakcie a podľa psychologičky aj z toho dôvodu, že v štáte sú mnohé
rezorty, ktorým financie bytostne chýbajú.

„Napriek tomu bol veľký obnos peňazí poskytnutý na lotériu pre ľudí, ktorí sa dali dobrovoľne zaočkovať a prvotne neočakávali za to
peniaze, ale len chceli ochrániť svoje zdravie a zdravie svojich blízkych."
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Lotéria versus stávky

Psychologičky Abrinkovej sme sa pýtali aj na to, aký mechanizmus funguje u ľudí, ktorí očkovaciu lotériu odsudzujú a nepáči sa im jej
nastavenie, ale aj tak sa do nej prihlásia a keď vyhrajú, tak výhru prijmú.

Abrinková v tomto kontexte pripomína, že na Slovensku je pomerne veľké percento obyvateľov žijúcich na hranici chudoby a pod ňou.

„Takže áno, môžem si ponadávať doma za kuchynským stolom, že celá očkovacia lotéria je nezmysel, ale ak sa na mňa usmeje šťastie,
tak tie peniaze prijmem, lebo ich bytostne potrebujem."

Ak by sme chceli byť spravodliví, financie z očkovacej lotérie mali byť prerozdelené medzi všetkých zaočkovaných ľudí v krajine,
pripomína.

Zároveň nevidí žiadne paralely medzi očkovacou lotériou a klasickými stávkami či tipovaním.

„Očkovacia lotéria je postavená na odmeňovaní ľudí za to, že urobili niečo prospešné pre seba a pre svoje okolie. Nie je možné
dokupovať si lístky a nie je možné opakovane vyhrať, tým pádom sa nevytvára pocit uspokojenia, ktorý nás k danej aktivite núti znova sa
vrátiť a pocítiť ten pocit uspokojenia ako predtým,“ dodáva.

Autor: Lenka Haniková
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V roku 2020 odišiel do večnosti PhDr. Ladislav Kučera, CSc. (1926-2020), slovenský jazykovedec a pedagóg, zakladateľ a dlhoročný
riaditeľ Jedenásťročnej strednej školy v Moldave nad Bodvou a Gymnázia na Kováčskej 28 v Košiciach, odborník na jazykovú kultúru a
druhy jazykovedných rozborov slovenského jazyka. V tomto roku by sa dožil jubilea 95 rokov. Jeho život je prepojením snahy o kultúru
slovenského jazyka a pedagogických a organizačných schopností. Plody jeho riaditeľskej práce pretrvávajú doteraz, a preto si
pripomeňme jeho osobnosť.

Narodil sa 22. mája 1926 v Banskej Štiavnici, kde ukončil Učiteľský ústav so špecializáciou: slovenský jazyk, ruský jazyk a hudobná
výchova. V rokoch 1951-1954 študoval na Slovenskej univerzite v Bratislave slovenský a ruský jazyk, v rokoch 1955-1958 pokračoval v
ďalšom štúdiu na Vysokej škole pedagogickej v Prešove v odbore slovenský jazyk. V roku 1968 získal na Univerzite Komenského v
Bratislave titul PhDr. a v roku 1976 hodnosť CSc. za dizertáciu z teórie vyučovania slovenského jazyka.

Do povedomia obzvlášť na východnom Slovensku sa zapísal ako pedagóg. Po absolvovaní učiteľského ústavu pôsobil ako stredoškolský
odborný učiteľ (Trebišov, Čajkov, Geča, Slanec, Janík a i.), založil a ako prvý riaditeľ viedol Jedenásťročnú strednú školu v Moldave nad
Bodvou (1954-1961), premenovanú neskôr na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu a Základnú školu v Moldave nad Bodvou
(1961-1971). V rokoch 1971-1988 bol riaditeľom Gymnázia na Kováčskej ulici 28 v Košiciach, ktoré pod jeho vedením prešlo
modernizáciou budovy a úspechmi svojich žiakov sa zaradilo medzi najlepšie v republike.

Pripomeňme si najprv jeho moldavské obdobie. Novozaložená škola začínala v provizórnych priestoroch, vyučovalo sa vo viacerých
budovách, napríklad v kultúrnom dome, v bývalej banke, v zasadacej miestnosti MNV, v budove synagógy, v budove bývalého súdu či v
súkromných priestoroch. Pre pedagógov bolo náročné zvládnuť každodenné presuny a vyučovanie v týchto „učebniach“. Po zriadení
novej budovy sa už mohlo začať aj s rozvojom mimoškolských aktivít.

Ladislav Kučera sa ako dlhoročný riaditeľ ústretovo venoval študentom i pedagogickému kolektívu, viedol učiteľský divadelný súbor (ako
režisér i herec), zmiešaný slovensko-maďarský učiteľský zbor či hasičský dychový orchester. Žiacky spevácky zbor zase úspešne viedla
jeho manželka Mgr. Terézia Kučerová. V spomienkach pedagógov zostal ako riaditeľ, ktorý vytváral harmóniu a udržiaval dobré vzťahy v
kolektíve, zaslúžil sa o dobré slovensko-maďarské vzťahy v škole i v meste. Na žiadosť pedagógov umožnil vytvorenie tried s
vyučovacím jazykom maďarským. Ako jazykovedec však vyučoval slovenský jazyk na takej kultivovanej úrovni, že jeho hodiny
navštevovali radi aj maďarskí študenti, ktorí skladali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka. Absolventom prvého maturitného ročníka
bol aj prof. Ing. Jozef Semetko, DrSc. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Spomedzi známych absolventov školy
spomeňme ešte napríklad Ing. Istvána Zachariáša – dlhoročného primátora Moldavy nad Bodvou, poslanca a podpredsedu Košického
samosprávneho kraja.

V rokoch 1971-1988 bol riaditeľom Gymnázia na Kováčskej ulici 28 v Košiciach. Viedol semináre slovenského jazyka a rozvíjal aj
predmet svojej prirodzenej náklonnosti – hudbu. Založil a viedol školský spevácky zbor či študentský orchester. Pozornosť si zasluhuje
rozsiahla rekonštrukcia budovy gymnázia, ku ktorej došlo práve z jeho iniciatívy – budova z 19. storočia prešla modernizáciou od
kanalizácie, cez strešnú krytinu až po osvetlenie v triedach.

Gymnázium sa pod jeho taktovkou dostalo na popredné miesta medzi školami v republike. Rozvíjalo bohatú kultúrnu, umeleckú i
športovú činnosť študentov, ktorá sa prejavila aj na medzinárodnom poli, napr. víťazstvo tímu basketbalistiek na turnaji v Holandsku.
Napriek obdobiu normalizácie vládlo v škole veľmi ľudské prostredie, neobmedzovala sa osobná a názorová sloboda študentov a niekoľkí
absolventi dostali každoročne odporúčanie na protestantské či katolícke bohoslovecké fakulty, medzi nimi napr. aj súčasný
gréckokatolícky arcibiskup a eparcha prof. Prof. ThDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. Ďalšími významnými absolventmi gymnázia boli napríklad
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. z Lekárskej fakulty UPJŠ; prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach; prof.
Ing. Ján Pinka, CSc. z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a technológií TUKE, prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH z Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach a mnohí ďalší.

V širšom morálnom kontexte si zasluhuje úctu postup riaditeľa L. Kučeru roku 1968, keď zabránil prepusteniu niekoľkých pedagógov po
prejavení ich národných postojov.

Kučera pôsobil aj ako riaditeľ Jazykovej školy na Kováčskej ulici v Košiciach. Z jeho vysokoškolského pôsobenia spomeňme vyučovanie
slovenského jazyka, rétoriky a pedagogiky na viacerých fakultách UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1960-1987 pôsobil ako odborný poradca
Odboru školstva pre vyučovanie slovenského jazyka, v rokoch 1974-1986 ako člen umeleckej rady Štátneho divadla v Košiciach.

Jeho jazykovedná činnosť zahŕňala množstvo článkov i samostatné publikácie a skriptá: Všestranné jazykové rozbory slovenčiny (1968), 
Druhy jazykových rozborov slovenčiny (1971), O príčinách slabšej pripravenosti žiakov zo slovenského jazyka (1975), Zdokonaľujme sa v 
spisovnej slovenčine – pre osvetových pracovníkov a učiteľov (1980), Rétorika I. – príručka pre poslucháčov Právnickej fakulty UPJŠ 
(1983), Rétorika II. – príručka pre poslucháčov Právnickej fakulty UPJŠ (1986), Výslovnosť desiatich európskych jazykov (1995). Venoval
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sa vybraným problémom slovenskej ortografie a morfológie, rétorike, fonetike, bol dlhoročným autorom rubriky Kultúra rodnej reči vo
Východoslovenských novinách.

Roku 1961 bol vyznamenaný titulom Vzorný učiteľ a ďalšími oceneniami. Pri príležitosti jubilea 90 rokov mu bola roku 2016 udelená
Cena mesta Košice a Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja. V ostatných rokoch ho ocenila medailou taktiež Matica
slovenská a mesto Moldava nad Bodvou.

Ladislav Kučera je príkladom toho, že pod taktovkou dobrého riaditeľa sa škole darí, zo študentov rastú osobnosti, ktoré neskôr pôsobia v
krajine i vo svete, ktorý tak svojou činnosťou premieňajú k lepšiemu.

Česť jeho pamiatke!

Autor: Alžbeta Jánošíková
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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.

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.

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/.
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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

Autor: Alžbeta Jánošíková
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Vyhlásenie rád pri ZO OZ PŠaV TUKE, ZO OZ PŠaV UVLF, KOR OZ PŠaV UPJŠ a ZO OZ PŠaV PU

dátum uverejnenia: 13. 10. 2021

čas: 09:56

kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Odborári Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach a Prešovskej univerzity v Prešove so znepokojením sledujú znižovanie kvality VŠ na Slovensku v súvislosti s
krátením rozpočtu vysokým školám v rokoch 2021 o -18, 2 mil. eur, a avizovaným krátením v roku 2022 o 26 mil. eur, čo je spolu za dva
roky 42 mil. eur. Výdavky na VŠ len v roku 2021 poklesli z 893 mil. eur na 863 mil. eur. Zapríčinilo to prepúšťanie kvalifikovaných
odborníkov prírodovedných odborov, spoločenskovedných odborov a nepedagogických zamestnancov (administratívnych,
prevádzkových, zamestnancov študentských domovov a jedálni). Takto dochádza k znižovanie kvality vyučovania a vedy na vysokých
školách. Nie je zreteľne viditeľný nárast miezd cez kapitolu osobných výdavkov zamestnancov verejných vysokých škôl. Naopak
skrátením rozpočtu dôjde k ohrozeniu platov zamestnancov verejných vysokých škôl, s čím zásadne nesúhlasíme.

Reforma slovenského vysokého školstva je veľmi správny krok a mala by sa odraziť v novej metodike financovania a riadenia vysokých
škôl. Potrebná je implementácia rozpočtovania verejných finančných zdrojov aj na základe vízie rozvoja vysokých škôl a nie len na
základe minulých údajov. V prípade potreby vieme predložiť moderný efektívny systém financovania a riadenia vysokých škôl. Dovolíme
si tvrdiť, že tento návrh nielen zvýši kvalitu slovenského vysokého školstva a jeho financovanie, ale posunie Slovensko veľmi vysoko aj v
úspešnosti vzdelávania. Zostavený je na princípoch moderného riadenia výkonnosti organizácie a zodpovedá súčasným trendom
finančného riadenia. Slovensku to umožní stať sa lídrom v tejto oblasti.

Pokiaľ sa situácia na VŠ nezlepší, svoju nespokojnosť sme odhodlaní vyjadriť všetkými prostriedkami so zapojením nielen
zamestnancov, ale aj študentov.

V Košiciach 8. októbra 2021

Autor: AlejTech.sk
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Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ pripravili po ročnej pauze ďalší Ružový október zameraný na ženské zdravie

WhatsApp

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach organizujú v piatok 15. októbra 2021 v poradí už šiesty ročník podujatia zameraného na
ženské zdravie nazvaný Ružový október. Na akciu, ktorá sa bude konať v čase od 9. do 18. hodiny v košickom obchodnom centre
Optima sa po vlaňajšej pauze kvôli situácii s ochorením COVID-19 a ich dištančnému štúdiu veľmi tešia. V infostánku prístupnom širokej
verejnosti budú ženy informovať o rakovine prsníka a o hrozbách, ktoré môže mať rakovina prsníka pre duševné zdravie.

„Výskyt rakoviny prsníka na Slovensku stále rastie – podľa štatistík v roku 2019 naši lekári zaznamenali vyše 3500 nových prípadov
karcinómu prsníka,“ hovorí študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ Viktória Kudriková a vonkajšia
podpredsedníčka Spolku medikov mesta Košice, podľa ktorej tomuto vážnemu onkologickému ochoreniu čelí počas svojho života až
každá ôsma žena na Slovensku.

Ambíciou študentov je preto osloviť a presvedčiť čo najviac žien, aby nezanedbávali prevenciu ženských onkologických ochorení, ku
ktorej patrí predovšetkým samovyšetrovanie prsníkov, pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne gynekologické prehliadky.
Študenti tiež ukážu ženám na silikónovom modeli prsníka správnu techniku samovyšetrenia, ktoré predstavuje jednoduchú a účinnú
metódu na včasné odhalenie nebezpečných zmien objavením hrčky vo vlastnom prsníku. Študenti UPJŠ LF týmto pozývajú na ich
osvetovú akciu zástupcov médií aj širokú verejnosť.

Autor: Publikoval || Publikoval | Redakcia || Redakcia || Redakcia | - || http://dnesky.sk
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Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/John Schnobrich

REKLAMA

Tweet

Tlačová správa

BRATISLAVA – 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. Informuje o tom
rezort školstva.

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

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/603316753/aa2a2aff3fb22a0a2203?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzY3ODAzMTAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjAzMzE2NzUzLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.dnwmOIgJs5wg7zXrk9avfVJtQTiea-YA27-ISxo5PTM
https://globalnews.sk/domov/vydanie-ucebnice-internet-veci-ucebnica-nielen-pre-stredne-skoly-podporili-it-firmy/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 22

cez Klub digitálnych koordinátorov. Na vysokých školách sme rozšírili inováciu aj na oblasť Umelej inteligencie,“ doplnil Dušan Šveda,
gestor IT Akadémie.

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.

Autor: Autor: || Autor: | GLOBAL NEWS || GLOBAL NEWS || Slovenský nezávislý denník a online médium || bartek.design || GLOBAL
NEWS
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Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili ďalší Rúžový október zameraný na ženské zdravie

V piatok 15. októbra 2021 študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach organizujú po minuloročnej pauze šiesty ročník podujatia Rúžový
október zameraný na ženské zdravie. Akcia sa bude konať v košickom obchodnom centre Optima od 9. do 18. hodiny. V stánku budú
ženy informovať širokú verejnosť o rakovine prsníka a jej vplyvoch na duševné zdravie.

„Výskyt rakoviny prsníka na Slovensku stále rastie – podľa štatistík v roku 2019 naši lekári zaznamenali vyše 3500 nových prípadov
karcinómu prsníka,“ tvrdí študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ Viktória Kudriková a vonkajšia
podpredsedníčka Spolku medikov mesta Košice, podľa ktorej čelí tomuto vážnemu onkologickému ochoreniu počas svojho života až
každá ôsma žena na Slovensku.

Zdroj: Spolok medikov mesta Košice/FB

Cieľom študentov je preto osloviť a presvedčiť čo najviac žien o tom, aby nezanedbávali prevenciu ženských onkologických ochorení, ku
ktorej patrí predovšetkým samovyšetrovanie prsníkov, pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne gynekologické prehliadky.
Študenti na silikónovom modeli prsníka názorne ukážu ženám správnu techniku jednoduchého a účinného samovyšetrenia, ktoré im
môže pomôcť pri včasnom odhalení nebezpečných zmien či objavení hrčky v prsníku.

Zdroj: (RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.)

Autor: Sofia Budkaiová
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O kráse jazyka a pedagogiky za PhDr. Ladislavom Kučerom, CSc. (1926-2020)

V roku 2020 odišiel do večnosti PhDr. Ladislav Kučera, CSc. (1926-2020), slovenský jazykovedec a pedagóg, zakladateľ a dlhoročný
riaditeľ Jedenásťročnej strednej školy v Moldave nad Bodvou a Gymnázia na Kováčskej 28 v Košiciach, odborník na jazykovú kultúru a
druhy jazykovedných rozborov slovenského jazyka. V tomto roku by sa dožil jubilea 95 rokov. Jeho život je prepojením snahy o kultúru
slovenského jazyka a pedagogických a organizačných schopností. Plody jeho riaditeľskej práce pretrvávajú doteraz, a preto si
pripomeňme jeho osobnosť.

Narodil sa 22. mája 1926 v Banskej Štiavnici, kde ukončil Učiteľský ústav so špecializáciou: slovenský jazyk, ruský jazyk a hudobná
výchova. V rokoch 1951-1954 študoval na Slovenskej univerzite v Bratislave slovenský a ruský jazyk, v rokoch 1955-1958 pokračoval v
ďalšom štúdiu na Vysokej škole pedagogickej v Prešove v odbore slovenský jazyk. V roku 1968 získal na Univerzite Komenského v
Bratislave titul PhDr. a v roku 1976 hodnosť CSc. za dizertáciu z teórie vyučovania slovenského jazyka.

Do povedomia obzvlášť na východnom Slovensku sa zapísal ako pedagóg. Po absolvovaní učiteľského ústavu pôsobil ako stredoškolský
odborný učiteľ (Trebišov, Čajkov, Geča, Slanec, Janík a i.), založil a ako prvý riaditeľ viedol Jedenásťročnú strednú školu v Moldave nad
Bodvou (1954-1961), premenovanú neskôr na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu a Základnú školu v Moldave nad Bodvou
(1961-1971). V rokoch 1971-1988 bol riaditeľom Gymnázia na Kováčskej ulici 28 v Košiciach, ktoré pod jeho vedením prešlo
modernizáciou budovy a úspechmi svojich žiakov sa zaradilo medzi najlepšie v republike.

Pripomeňme si najprv jeho moldavské obdobie. Novozaložená škola začínala v provizórnych priestoroch, vyučovalo sa vo viacerých
budovách, napríklad v kultúrnom dome, v bývalej banke, v zasadacej miestnosti MNV, v budove synagógy, v budove bývalého súdu či v
súkromných priestoroch. Pre pedagógov bolo náročné zvládnuť každodenné presuny a vyučovanie v týchto „učebniach“. Po zriadení
novej budovy sa už mohlo začať aj s rozvojom mimoškolských aktivít.

Ladislav Kučera sa ako dlhoročný riaditeľ ústretovo venoval študentom i pedagogickému kolektívu, viedol učiteľský divadelný súbor (ako
režisér i herec), zmiešaný slovensko-maďarský učiteľský zbor či hasičský dychový orchester. Žiacky spevácky zbor zase úspešne viedla
jeho manželka Mgr. Terézia Kučerová. V spomienkach pedagógov zostal ako riaditeľ, ktorý vytváral harmóniu a udržiaval dobré vzťahy v
kolektíve, zaslúžil sa o dobré slovensko-maďarské vzťahy v škole i v meste. Na žiadosť pedagógov umožnil vytvorenie tried s
vyučovacím jazykom maďarským. Ako jazykovedec však vyučoval slovenský jazyk na takej kultivovanej úrovni, že jeho hodiny
navštevovali radi aj maďarskí študenti, ktorí skladali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka. Absolventom prvého maturitného ročníka
bol aj prof. Ing. Jozef Semetko, DrSc. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Spomedzi známych absolventov školy
spomeňme ešte napríklad Ing. Istvána Zachariáša – dlhoročného primátora Moldavy nad Bodvou, poslanca a podpredsedu Košického
samosprávneho kraja.

V rokoch 1971-1988 bol riaditeľom Gymnázia na Kováčskej ulici 28 v Košiciach. Viedol semináre slovenského jazyka a rozvíjal aj
predmet svojej prirodzenej náklonnosti – hudbu. Založil a viedol školský spevácky zbor či študentský orchester. Pozornosť si zasluhuje
rozsiahla rekonštrukcia budovy gymnázia, ku ktorej došlo práve z jeho iniciatívy – budova z 19. storočia prešla modernizáciou od
kanalizácie, cez strešnú krytinu až po osvetlenie v triedach.

Gymnázium sa pod jeho taktovkou dostalo na popredné miesta medzi školami v republike. Rozvíjalo bohatú kultúrnu, umeleckú i
športovú činnosť študentov, ktorá sa prejavila aj na medzinárodnom poli, napr. víťazstvo tímu basketbalistiek na turnaji v Holandsku.
Napriek obdobiu normalizácie vládlo v škole veľmi ľudské prostredie, neobmedzovala sa osobná a názorová sloboda študentov a niekoľkí
absolventi dostali každoročne odporúčanie na protestantské či katolícke bohoslovecké fakulty, medzi nimi napr. aj súčasný
gréckokatolícky arcibiskup a eparcha prof. Prof. ThDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. Ďalšími významnými absolventmi gymnázia boli napríklad
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. z Lekárskej fakulty UPJŠ; prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach;
prof. Ing. Ján Pinka, CSc. z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a technológií TUKE, prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH z
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a mnohí ďalší.

V širšom morálnom kontexte si zasluhuje úctu postup riaditeľa L. Kučeru roku 1968, keď zabránil prepusteniu niekoľkých pedagógov po
prejavení ich národných postojov.

Kučera pôsobil aj ako riaditeľ Jazykovej školy na Kováčskej ulici v Košiciach. Z jeho vysokoškolského pôsobenia spomeňme
vyučovanie slovenského jazyka, rétoriky a pedagogiky na viacerých fakultách UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1960-1987 pôsobil ako
odborný poradca Odboru školstva pre vyučovanie slovenského jazyka, v rokoch 1974-1986 ako člen umeleckej rady Štátneho divadla v
Košiciach.
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Jeho jazykovedná činnosť zahŕňala množstvo článkov i samostatné publikácie a skriptá: Všestranné jazykové rozbory slovenčiny (1968),
Druhy jazykových rozborov slovenčiny (1971), O príčinách slabšej pripravenosti žiakov zo slovenského jazyka (1975), Zdokonaľujme sa v
spisovnej slovenčine – pre osvetových pracovníkov a učiteľov (1980), Rétorika I. – príručka pre poslucháčov Právnickej fakulty UPJŠ
(1983), Rétorika II. – príručka pre poslucháčov Právnickej fakulty UPJŠ (1986), Výslovnosť desiatich európskych jazykov (1995).
Venoval sa vybraným problémom slovenskej ortografie a morfológie, rétorike, fonetike, bol dlhoročným autorom rubriky Kultúra rodnej
reči vo Východoslovenských novinách.

Roku 1961 bol vyznamenaný titulom Vzorný učiteľ a ďalšími oceneniami. Pri príležitosti jubilea 90 rokov mu bola roku 2016 udelená
Cena mesta Košice a Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja. V ostatných rokoch ho ocenila medailou taktiež Matica
slovenská a mesto Moldava nad Bodvou.

Ladislav Kučera je príkladom toho, že pod taktovkou dobrého riaditeľa sa škole darí, zo študentov rastú osobnosti, ktoré neskôr pôsobia v
krajine i vo svete, ktorý tak svojou činnosťou premieňajú k lepšiemu.

Česť jeho pamiatke!

Autor: Alžbeta Jánošíková
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Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ pripravili po ročnej pauze ďalší Ružový október zameraný na ženské zdravie

WhatsApp

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach organizujú v piatok 15. októbra 2021 v poradí už šiesty ročník podujatia zameraného na
ženské zdravie nazvaný Ružový október. Na akciu, ktorá sa bude konať v čase od 9. do 18. hodiny v košickom obchodnom centre
Optima sa po vlaňajšej pauze kvôli situácii s ochorením COVID-19 a ich dištančnému štúdiu veľmi tešia. V infostánku prístupnom širokej
verejnosti budú ženy informovať o rakovine prsníka a o hrozbách, ktoré môže mať rakovina prsníka pre duševné zdravie.

„Výskyt rakoviny prsníka na Slovensku stále rastie – podľa štatistík v roku 2019 naši lekári zaznamenali vyše 3500 nových prípadov
karcinómu prsníka,“ hovorí študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ Viktória Kudriková a vonkajšia
podpredsedníčka Spolku medikov mesta Košice, podľa ktorej tomuto vážnemu onkologickému ochoreniu čelí počas svojho života až
každá ôsma žena na Slovensku.

Ambíciou študentov je preto osloviť a presvedčiť čo najviac žien, aby nezanedbávali prevenciu ženských onkologických ochorení, ku
ktorej patrí predovšetkým samovyšetrovanie prsníkov, pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne gynekologické prehliadky.
Študenti tiež ukážu ženám na silikónovom modeli prsníka správnu techniku samovyšetrenia, ktoré predstavuje jednoduchú a účinnú
metódu na včasné odhalenie nebezpečných zmien objavením hrčky vo vlastnom prsníku. Študenti UPJŠ LF týmto pozývajú na ich
osvetovú akciu zástupcov médií aj širokú verejnosť.

Autor: Publikoval || Publikoval | Redakcia || Redakcia || Redakcia | - || http://dnesky.sk

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/603346875/7e0b617ae3332a452055?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzY3ODAzMTAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjAzMzQ2ODc1LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.bB9YPGWf2gLCGH3BL4y2C4a2fcKuo11xhg9Eu9Mt6UA
https://dnesky.sk/studenti-lekarskej-fakulty-upjs-pripravili-po-rocnej-pauze-dalsi-ruzovy-oktober-zamerany-na-zenske-zdravie/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 28

Univerzitné pracoviská

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 29

Vyhlásenie rád pri ZO OZ PŠaV TUKE, ZO OZ PŠaV UVLF, KOR OZ PŠaV UPJŠ a ZO OZ PŠaV PU  
  13. 10. 2021, 10:22, Zdroj: ozpsav.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové slová: študentský domov

Užívateľov za deň: 331 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 82 Eur 

dátum uverejnenia: 13. 10. 2021

čas: 09:56

kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Odborári Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach a Prešovskej univerzity v Prešove so znepokojením sledujú znižovanie kvality VŠ na Slovensku v súvislosti s krátením
rozpočtu vysokým školám v rokoch 2021 o -18, 2 mil. eur, a avizovaným krátením v roku 2022 o 26 mil. eur, čo je spolu za dva roky 42
mil. eur. Výdavky na VŠ len v roku 2021 poklesli z 893 mil. eur na 863 mil. eur. Zapríčinilo to prepúšťanie kvalifikovaných odborníkov
prírodovedných odborov, spoločenskovedných odborov a nepedagogických zamestnancov (administratívnych, prevádzkových,
zamestnancov študentských domovov a jedálni). Takto dochádza k znižovanie kvality vyučovania a vedy na vysokých školách. Nie je
zreteľne viditeľný nárast miezd cez kapitolu osobných výdavkov zamestnancov verejných vysokých škôl. Naopak skrátením rozpočtu
dôjde k ohrozeniu platov zamestnancov verejných vysokých škôl, s čím zásadne nesúhlasíme.

Reforma slovenského vysokého školstva je veľmi správny krok a mala by sa odraziť v novej metodike financovania a riadenia vysokých
škôl. Potrebná je implementácia rozpočtovania verejných finančných zdrojov aj na základe vízie rozvoja vysokých škôl a nie len na
základe minulých údajov. V prípade potreby vieme predložiť moderný efektívny systém financovania a riadenia vysokých škôl. Dovolíme
si tvrdiť, že tento návrh nielen zvýši kvalitu slovenského vysokého školstva a jeho financovanie, ale posunie Slovensko veľmi vysoko aj v
úspešnosti vzdelávania. Zostavený je na princípoch moderného riadenia výkonnosti organizácie a zodpovedá súčasným trendom
finančného riadenia. Slovensku to umožní stať sa lídrom v tejto oblasti.

Pokiaľ sa situácia na VŠ nezlepší, svoju nespokojnosť sme odhodlaní vyjadriť všetkými prostriedkami so zapojením nielen
zamestnancov, ale aj študentov.

V Košiciach 8. októbra 2021

Autor: AlejTech.sk
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