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Lekárska fakulta chce pre chýbajúcu dotáciu prijať menej študentov  
  15. 6. 2021, Zdroj: Korzár, Strana: 5, Vydavateľ: Petit Press, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Vytlačených: 7 287 ks GRP: 2,81 OTS: 0,03 AVE: 822,88 Eur 

Peniaze chýbajú na 80 uchádzačov.

KOŠICE. Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický rok zohľadňujúca
výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla.

Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov. Potvrdil to dekan
fakulty Daniel Pella.

Len štandardný počet

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo.

„Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových študentov
všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800 000 eur," vysvetlil Pella.

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla.

Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov.

„Udeje sa tak v prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami,
a to tak za viac prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Ešte budú rokovať

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov.

„Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení kompenzovať ich štúdium z
prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj našej fakulty. Úspešným
študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa.

„Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia covid-19, ktorá poukázala na význam zdravia nielen
pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Košická lekárska fakulta.

FOTO: LF.UPJS.SK

Autor: (tasr)
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Nový riaditeľ UNLP Ján Slávik: Pravda o čistkách v košickej nemocnici!  
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Košická UNLP má od svojho vzniku (1924) v poradí už svojho 28. riaditeľa, ktorým je Ján Slávik (57).

Život je zmena! V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP), ktorá je druhou najväčšou na Slovensku, majú nového
generálneho riaditeľa.

Na horúcu stoličku zasadol Ján Slávik (57), ktorý naposledy šéfoval súkromnej šačianskej nemocnici a na domácu pôdu sa vrátil po
dlhých 15 rokoch. Skúsený anestéziológ a manažér bude čeliť náročným výzvam, keďže toto zdravotnícke zariadenie plánuje dostať na
vyššiu úroveň.

Fotogaléria

5

fotiek v galérii

Nový šéf sa na nové pôsobisko náramne teší. „Mám trochu zmiešané pocity, lebo je to dosť dlhá doba, čo som pôsobil v Šaci, kde som
bol riaditeľom. Veľa kolegov z radov lekárov a medicínskych zamestnancov UNLP však poznám. Považujem to za výzvu, lebo aj ako
manažér sa stále cítim lekárom, pričom by som chcel aj naďalej pokračovať v praxi na menší úväzok aj ako anestéziológ,“ odhalil Ján
Slávik. A čo ho čaká ako prvé po nástupe do funkcie?

„Mojou snahou bude zmeniť to tu k lepšiemu, aby v rámci koncovej siete poskytovania zdravotnej starostlivosti úroveň len stúpala. A
cieľom je aj optimalizácia siete, aby UNLP bola naozaj špičkovou nemocnicou,“ pokračoval Slávik, ktorý je na novom poste dva týždne.
Zatiaľ sa snaží zlepšiť pracovné prostredie a materiálno-technické zabezpečenie.

„Evidujeme nedostatok personálu sestier a chceme ich stavy doplniť. Prirodzené sú aj tzv. nepopulárne opatrenia, ale nemalo by sa to
týkať medicínskej časti,“ pokračoval generálny riaditeľ, ktorý takto len naznačil isté zoštíhľovanie. „Čistky nebudú. Ľudia, ktorí dokážu, že
sem patria a sú na správnom mieste, sa nemusia obávať. Nerád by som sa zmieňoval o problémoch napríklad s práčovňou, kotolňou,
klimatizáciou, stavom budov alebo upratovaním. No popri tomto riešení to nemôže postihnúť medicínsku starostlivosť,“ dodal s tým, že by
rád vystaval aj novú nemocnicu.

„Áno, mojím cieľom je urobiť rekonštrukciu terajších priestorov a vytvoriť projekt novej nemocnice, lebo Košice takú univerzitnú
nemocnicu potrebujú! Musí to však byť spojené aj s Lekárskou fakultou UPJŠ a aj v rámci kompletnej starostlivosti - teda aj o
onkologických, kardiologických a detských pacientov, aby vzniklo prestížne zdravotnícke zariadenie,“ odhalil časť svojich plánov nový šéf
UNLP, podľa ktorého je v živote dôležitá najmä viera v človeka a jeho dobro.

„Bez ľudí sa nedá robiť nič. Treba veriť v tento kvalitný potenciál,“ uzavrel Slávik, pre ktorého je práca koníčkom, no nezabúda ani na
svoju rodinu a najbližších, a ak mu to aspoň trochu čas umožní, je vášnivým hubárom, lyžiarom a cyklistom.

pokračovanie

‹ 1 2 ›

Autor: Zdeněk Kovař
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Košická UNLP má od svojho vzniku (1924) v poradí už svojho 28. riaditeľa, ktorým je Ján Slávik (57).

Život je zmena! V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP), ktorá je druhou najväčšou na Slovensku, majú nového
generálneho riaditeľa.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura

druhá najväčšia nemocnica na Slovensku - má 1 356 lôžok

robí tu vyše 3 530 ľudí

funguje tu 46 klinických pracovísk – 25 kliník, 11 oddelení, 9 špecializovaných centier a 3 ústavy

je výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty zdravotníckych výkonov Prešovskej univerzity a viacerých
stredných zdravotníckych škôl

Ján Slávik

Otvoriť galériu

Ján Slávik

Zdroj: Agel

V roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu a v
roku 1996 atestáciu II. stupňa. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach. Od
roku 2006 pôsobil v Nemocnici Košice-Šaca, kde bol od roku 2016 do marca 2021 riaditeľom spoločnosti a zároveň lekárom na oddelení
anestézie a intenzívnej medicíny.
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Lekárska fakulta v Košiciach zatiaľ nedostala dotáciu. Oproti vlaňajšku tak prijme menej študentov  
  14. 6. 2021, 14:04, Zdroj: ta3.com , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 102.8 tis. GRP: 2,28 OTS: 0,02 AVE: 996,84 Eur 

Prijali 300 nových študentov

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo.

"Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových študentov
všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800.000 eur," vysvetlil Pella.

Plánujú prijať štandardný počet

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla. Spresnil,
že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov. "Udeje sa tak v prípade,
pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami, a to tak za viac prijatých
študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Budú rokovať s ministerstvom

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov. " Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení
kompenzovať ich štúdium z prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj
našej fakulty. Úspešným študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa. "Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia Covid-19, ktorá
poukázala na význam zdravia nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Finančnú podporu od štátu zatiaľ nedostali ani Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Lekárska fakulta Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Autor: TA3.COM | TELEVÍZIA TA3
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Peniaze chýbajú na 80 uchádzačov.

KOŠICE. Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický rok zohľadňujúca
výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla.

Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov.

Potvrdil to dekan fakulty Daniel Pella.

Len štandardný počet

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo.

„Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových študentov
všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800 000 eur," vysvetlil Pella.

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla.

Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov.

„Udeje sa tak v prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami,
a to tak za viac prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Ešte budú rokovať

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov.

„Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení kompenzovať ich štúdium z
prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj našej fakulty. Úspešným
študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa.

„Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia covid-19, ktorá poukázala na význam zdravia nielen
pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Autor: TASR
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.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, archívne foto. Foto: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, archívne foto.

Dekan fakulty plánuje prijať len štandardný počet uchádzačov, čo je menej ako minulý rok.

Autor TASR

dnes 14:23

Bratislava 14. júna (TASR) - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický
rok zohľadňujúca výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať
štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo. "Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových
študentov všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800.000 eur," vysvetlil Pella.

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla. Spresnil,
že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov. "Udeje sa tak v prípade,
pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami, a to tak za viac prijatých
študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov. "Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení
kompenzovať ich štúdium z prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj
našej fakulty. Úspešným študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa. "Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá
poukázala na význam zdravia nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Finančnú podporu od štátu zatiaľ nedostali ani Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Lekárska fakulta Slovenskej
zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave.

Prečítajte si aj:

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/323880334/982101b72c20ae5474ff?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjYzMjU4MjAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzIzODgwMzM0LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.YaYEhgSjgKxmqeVW84-iSCNW5UX_dDuHO-_smxiurhk
https://www.teraz.sk/slovensko/pre-chybajucu-dotaciu-chce-lf-upjs-p/556030-clanok.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 10

Pre chýbajúcu dotáciu chce LF UPJŠ prijať oproti vlaňajšku menej študentov  
  14. 6. 2021, 15:20, Zdroj: lekari.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 3.2 tis. GRP: 0,07 OTS: 0,00 AVE: 235,80 Eur 

Pre chýbajúcu dotáciu chce LF UPJŠ prijať oproti vlaňajšku menej študentov

Denné správy

Bratislava 14. júna (TASR) - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický
rok zohľadňujúca výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať
štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.Fakulta štandardne prijíma
200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné lekárstvo. "Na akademický
rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových študentov všeobecného
lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom kalendárnom roku
dotáciu vo výške 800.000 eur," vysvetlil Pella. Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie
počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla. Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný
počet uchádzačov. "Udeje sa tak v prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými
finančnými prostriedkami, a to tak za viac prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil
dekan.Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o
uhradení zvýšených prostriedkov. "Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme
nútení kompenzovať ich štúdium z prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na
rozvoj našej fakulty. Úspešným študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.Zdôraznil, že Lekárska
fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok každoročne mierne stúpa.
"Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá poukázala na význam zdravia
nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella. Finančnú podporu od štátu zatiaľ nedostali ani Lekárska fakulta
Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave.

Štítky :

Autor: Lekari.sk
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Výstava bude sprístupnená od 18. júna do 20. júna 2021, v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. vo vstupných priestoroch administratívnej
budovy na Mánesovej 23 v Košiciach.

Galéria

Zdroj: Botanická záhrada

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v spolupráci s Bonsai centrom a Bonsai klubom Košice pozýva záujemcov na
trojdňovú výstavu bonsajov pod názvom Cassovia Bonsai.

Súčasťou výstavy bude poradenská činnosť a predaj izbových aj vonkajších bonsajov a príslušenstva, ktoré je potrebné k pestovaniu a
ošetrovaniu bonsajov.

Šokujúce VIDEO z Chorvátska: Dovolenkárov vystrašil na pláži žralok!

„Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, ale v rámci protipandemických opatrení
musela byť preložená na neskorší termín. Ide už o jedenásty ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej
návštevníci budú môcť uvidieť viac okolo 60 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ informuje a na
výstavu pozýva riaditeľ BZ UPJŠ Pavol Mártonfi.

Súčasťou výstavy bude poradenská činnosť a predaj izbových aj vonkajších bonsajov a príslušenstva, ktoré je potrebné k pestovaniu a
ošetrovaniu bonsajov.

„Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri
vstupe do areálu a obmedzené kapacity pri parkovaní, a zároveň ich poprosiť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a dodržiavanie
všetkých platných protipandemických opatrení,“ dopĺňa Pavol Mártonfi.

Prečítajte si tiež:

Autor: Global24 s.r.o.
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Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo.

Bratislava 14. júna (TASR) - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický
rok zohľadňujúca výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať
štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo. "Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových
študentov všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800.000 eur," vysvetlil Pella.

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla. Spresnil,
že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov. "Udeje sa tak v prípade,
pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami, a to tak za viac prijatých
študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov. "Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení
kompenzovať ich štúdium z prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj
našej fakulty. Úspešným študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa. "Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá
poukázala na význam zdravia nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Finančnú podporu od štátu zatiaľ nedostali ani Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Lekárska fakulta Slovenskej
zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave.

Autor: TASR
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Pre chýbajúcu dotáciu chce LF UPJŠ prijať oproti vlaňajšku menej študentov

Čítané 20x

Bratislava 14. júna (TASR) - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický
rok zohľadňujúca výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať
štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.Fakulta štandardne prijíma
200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné lekárstvo. "Na akademický
rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových študentov všeobecného
lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom kalendárnom roku
dotáciu vo výške 800.000 eur," vysvetlil Pella. Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie
počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla. Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný
počet uchádzačov. "Udeje sa tak v prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými
finančnými prostriedkami, a to tak za viac prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil
dekan.Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o
uhradení zvýšených prostriedkov. "Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme
nútení kompenzovať ich štúdium z prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na
rozvoj našej fakulty. Úspešným študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.Zdôraznil, že Lekárska
fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok každoročne mierne stúpa.
"Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá poukázala na význam zdravia
nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella. Finančnú podporu od štátu zatiaľ nedostali ani Lekárska fakulta
Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave.
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Lekárska fakulta chce pre chýbajúcu dotáciu prijať menej študentov

Peniaze chýbajú na 80 uchádzačov.

KOŠICE. Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický rok zohľadňujúca
výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla.

Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov. Potvrdil to dekan
fakulty Daniel Pella.

Len štandardný počet

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo.

„Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových študentov
všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800 000 eur," vysvetlil Pella.

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla.

Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov.

„Udeje sa tak v prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami,
a to tak za viac prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Ešte budú rokovať

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov.

„Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení kompenzovať ich štúdium z
prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj našej fakulty. Úspešným
študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa.

„Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia covid-19, ktorá poukázala na význam zdravia nielen
pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Košická lekárska fakulta.

FOTO: LF.UPJS.SK

Autor: (tasr)
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Košická UNLP má od svojho vzniku (1924) v poradí už svojho 28. riaditeľa, ktorým je Ján Slávik (57).

Život je zmena! V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP), ktorá je druhou najväčšou na Slovensku, majú nového
generálneho riaditeľa.

Na horúcu stoličku zasadol Ján Slávik (57), ktorý naposledy šéfoval súkromnej šačianskej nemocnici a na domácu pôdu sa vrátil po
dlhých 15 rokoch. Skúsený anestéziológ a manažér bude čeliť náročným výzvam, keďže toto zdravotnícke zariadenie plánuje dostať na
vyššiu úroveň.

Fotogaléria

5

fotiek v galérii

Nový šéf sa na nové pôsobisko náramne teší. „Mám trochu zmiešané pocity, lebo je to dosť dlhá doba, čo som pôsobil v Šaci, kde som
bol riaditeľom. Veľa kolegov z radov lekárov a medicínskych zamestnancov UNLP však poznám. Považujem to za výzvu, lebo aj ako
manažér sa stále cítim lekárom, pričom by som chcel aj naďalej pokračovať v praxi na menší úväzok aj ako anestéziológ,“ odhalil Ján
Slávik. A čo ho čaká ako prvé po nástupe do funkcie?

„Mojou snahou bude zmeniť to tu k lepšiemu, aby v rámci koncovej siete poskytovania zdravotnej starostlivosti úroveň len stúpala. A
cieľom je aj optimalizácia siete, aby UNLP bola naozaj špičkovou nemocnicou,“ pokračoval Slávik, ktorý je na novom poste dva týždne.
Zatiaľ sa snaží zlepšiť pracovné prostredie a materiálno-technické zabezpečenie.

„Evidujeme nedostatok personálu sestier a chceme ich stavy doplniť. Prirodzené sú aj tzv. nepopulárne opatrenia, ale nemalo by sa to
týkať medicínskej časti,“ pokračoval generálny riaditeľ, ktorý takto len naznačil isté zoštíhľovanie. „Čistky nebudú. Ľudia, ktorí dokážu, že
sem patria a sú na správnom mieste, sa nemusia obávať. Nerád by som sa zmieňoval o problémoch napríklad s práčovňou, kotolňou,
klimatizáciou, stavom budov alebo upratovaním. No popri tomto riešení to nemôže postihnúť medicínsku starostlivosť,“ dodal s tým, že by
rád vystaval aj novú nemocnicu.

„Áno, mojím cieľom je urobiť rekonštrukciu terajších priestorov a vytvoriť projekt novej nemocnice, lebo Košice takú univerzitnú
nemocnicu potrebujú! Musí to však byť spojené aj s Lekárskou fakultou UPJŠ a aj v rámci kompletnej starostlivosti - teda aj o
onkologických, kardiologických a detských pacientov, aby vzniklo prestížne zdravotnícke zariadenie,“ odhalil časť svojich plánov nový šéf
UNLP, podľa ktorého je v živote dôležitá najmä viera v človeka a jeho dobro.

„Bez ľudí sa nedá robiť nič. Treba veriť v tento kvalitný potenciál,“ uzavrel Slávik, pre ktorého je práca koníčkom, no nezabúda ani na
svoju rodinu a najbližších, a ak mu to aspoň trochu čas umožní, je vášnivým hubárom, lyžiarom a cyklistom.

pokračovanie

‹ 1 2 ›

Autor: Zdeněk Kovař
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Košická UNLP má od svojho vzniku (1924) v poradí už svojho 28. riaditeľa, ktorým je Ján Slávik (57).

Život je zmena! V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP), ktorá je druhou najväčšou na Slovensku, majú nového
generálneho riaditeľa.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura

druhá najväčšia nemocnica na Slovensku - má 1 356 lôžok

robí tu vyše 3 530 ľudí

funguje tu 46 klinických pracovísk – 25 kliník, 11 oddelení, 9 špecializovaných centier a 3 ústavy

je výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty zdravotníckych výkonov Prešovskej univerzity a viacerých
stredných zdravotníckych škôl

Ján Slávik

Otvoriť galériu

Ján Slávik

Zdroj: Agel

V roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ, v roku 1990 získal atestáciu I. stupňa, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu a v
roku 1996 atestáciu II. stupňa. Do roku 2006 pracoval ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach. Od
roku 2006 pôsobil v Nemocnici Košice-Šaca, kde bol od roku 2016 do marca 2021 riaditeľom spoločnosti a zároveň lekárom na oddelení
anestézie a intenzívnej medicíny.
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Lekárska fakulta v Košiciach zatiaľ nedostala dotáciu. Oproti vlaňajšku tak prijme menej študentov

Prijali 300 nových študentov

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo.

"Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových študentov
všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800.000 eur," vysvetlil Pella.

Plánujú prijať štandardný počet

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla.
Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov. "Udeje sa tak v
prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami, a to tak za viac
prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Budú rokovať s ministerstvom

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov. " Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení
kompenzovať ich štúdium z prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj
našej fakulty. Úspešným študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa. "Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia Covid-19, ktorá
poukázala na význam zdravia nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Finančnú podporu od štátu zatiaľ nedostali ani Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Lekárska fakulta
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Autor: TA3.COM | TELEVÍZIA TA3
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Lekárska fakulta chce pre chýbajúcu dotáciu prijať menej študentov

Peniaze chýbajú na 80 uchádzačov.

KOŠICE. Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický rok zohľadňujúca
výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla.

Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov.

Potvrdil to dekan fakulty Daniel Pella.

Len štandardný počet

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo.

„Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových študentov
všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800 000 eur," vysvetlil Pella.

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla.

Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov.

„Udeje sa tak v prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami,
a to tak za viac prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Ešte budú rokovať

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov.

„Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení kompenzovať ich štúdium z
prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj našej fakulty. Úspešným
študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa.

„Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia covid-19, ktorá poukázala na význam zdravia nielen
pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.
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Pre chýbajúcu dotáciu chce košická univerzita prijať menej medikov

.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, archívne foto. Foto: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, archívne foto.

Dekan fakulty plánuje prijať len štandardný počet uchádzačov, čo je menej ako minulý rok.

Autor TASR

dnes 14:23

Bratislava 14. júna (TASR) - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický
rok zohľadňujúca výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať
štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo. "Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových
študentov všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800.000 eur," vysvetlil Pella.

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla.
Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov. "Udeje sa tak v
prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami, a to tak za viac
prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov. "Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení
kompenzovať ich štúdium z prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj
našej fakulty. Úspešným študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa. "Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá
poukázala na význam zdravia nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Finančnú podporu od štátu zatiaľ nedostali ani Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Lekárska fakulta
Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave.

Prečítajte si aj:
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Pre chýbajúcu dotáciu chce LF UPJŠ prijať oproti vlaňajšku menej študentov

Denné správy

Bratislava 14. júna (TASR) - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický
rok zohľadňujúca výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať
štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.Fakulta štandardne prijíma
200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné lekárstvo. "Na akademický
rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových študentov všeobecného
lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom kalendárnom roku
dotáciu vo výške 800.000 eur," vysvetlil Pella. Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie
počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla. Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len
štandardný počet uchádzačov. "Udeje sa tak v prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný
zvýšenými finančnými prostriedkami, a to tak za viac prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých
študentov," spresnil dekan.Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s
ministerstvom školstva o uhradení zvýšených prostriedkov. "Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu
neprišla, boli by sme nútení kompenzovať ich štúdium z prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré
využívame predovšetkým na rozvoj našej fakulty. Úspešným študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal
Pella.Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa. "Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá
poukázala na význam zdravia nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella. Finančnú podporu od štátu zatiaľ
nedostali ani Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v
Bratislave.

Štítky :

Autor: Lekari.sk

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/323909835/c848a0b4fad0c964b5b0?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjYzMjU4MjAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzIzOTA5ODM1LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.CKH6m-aKuZYw4_Caf_96-OC4xpJ6U5Jzjlga7GbbmQc
https://lekari.sk/denna-sprava/Pre-chybajucu-dotaciu-chce-LF-UPJS-prijat-oproti-vlanajsku-menej-studentov-44587.html


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

Pre chýbajúcu dotáciu chce košická univerzita prijať menej medikov  
  14. 6. 2021, 15:10, Zdroj: skolske.sk , Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: LF UPJŠ, Daniel Pell, Lekárska

Fakulta UPJŠ
Užívateľov za deň: 1.8 tis. GRP: 0,04 OTS: 0,00 AVE: 220,87 Eur 

Pre chýbajúcu dotáciu chce košická univerzita prijať menej medikov

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo.

Bratislava 14. júna (TASR) - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický
rok zohľadňujúca výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať
štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo. "Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových
študentov všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800.000 eur," vysvetlil Pella.

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla.
Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov. "Udeje sa tak v
prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami, a to tak za viac
prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov. "Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení
kompenzovať ich štúdium z prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj
našej fakulty. Úspešným študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa. "Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá
poukázala na význam zdravia nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Finančnú podporu od štátu zatiaľ nedostali ani Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Lekárska fakulta
Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave.
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Pre chýbajúcu dotáciu chce LF UPJŠ prijať oproti vlaňajšku menej študentov

Čítané 20x

Bratislava 14. júna (TASR) - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický
rok zohľadňujúca výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať
štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.Fakulta štandardne prijíma
200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné lekárstvo. "Na akademický
rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových študentov všeobecného
lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom kalendárnom roku
dotáciu vo výške 800.000 eur," vysvetlil Pella. Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie
počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla. Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len
štandardný počet uchádzačov. "Udeje sa tak v prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný
zvýšenými finančnými prostriedkami, a to tak za viac prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých
študentov," spresnil dekan.Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s
ministerstvom školstva o uhradení zvýšených prostriedkov. "Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu
neprišla, boli by sme nútení kompenzovať ich štúdium z prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré
využívame predovšetkým na rozvoj našej fakulty. Úspešným študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal
Pella.Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa. "Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá
poukázala na význam zdravia nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella. Finančnú podporu od štátu zatiaľ
nedostali ani Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v
Bratislave.
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Výstava bude sprístupnená od 18. júna do 20. júna 2021, v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. vo vstupných priestoroch administratívnej
budovy na Mánesovej 23 v Košiciach.

Galéria

Zdroj: Botanická záhrada

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v spolupráci s Bonsai centrom a Bonsai klubom Košice pozýva záujemcov na
trojdňovú výstavu bonsajov pod názvom Cassovia Bonsai.

Súčasťou výstavy bude poradenská činnosť a predaj izbových aj vonkajších bonsajov a príslušenstva, ktoré je potrebné k pestovaniu a
ošetrovaniu bonsajov.

Šokujúce VIDEO z Chorvátska: Dovolenkárov vystrašil na pláži žralok!

„Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, ale v rámci protipandemických opatrení
musela byť preložená na neskorší termín. Ide už o jedenásty ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej
návštevníci budú môcť uvidieť viac okolo 60 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ informuje a na
výstavu pozýva riaditeľ BZ UPJŠ Pavol Mártonfi.

Súčasťou výstavy bude poradenská činnosť a predaj izbových aj vonkajších bonsajov a príslušenstva, ktoré je potrebné k pestovaniu a
ošetrovaniu bonsajov.

„Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri
vstupe do areálu a obmedzené kapacity pri parkovaní, a zároveň ich poprosiť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a dodržiavanie
všetkých platných protipandemických opatrení,“ dopĺňa Pavol Mártonfi.

Prečítajte si tiež:

Autor: Global24 s.r.o.
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