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Kolapsov z tepla pribúda  
  14. 7. 2021, 19:40, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 2781,81 Eur 

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:

Kolapsy z tepla pribúdajú. V Univerzitnej nemocnici v Košiciach ošetria denne šesť až osem ľudí, týka sa to najmä starších a chorých, a
tiež ľudí vystavených celodennej práci na slnku.

Ivan TKÁČ, lekár Internej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach:

S kardiovaskulárnymi ochoreniami, napríklad s chronickým zlyhávaním srdca, ale aj ľudia, ktorí sú liečení na vysoký tlak. Totiž lieky často
rozťahujú cievy, a taký istý efekt má aj teplo. Ďalším faktorom je nedostatočný príjem tekutín.
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Žurnál Rádia Regina  
  14. 7. 2021, 17:00, Zdroj: Rádio Regina, Stanica: Slovenské stanice, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
GRP: 0,26 OTS: 0,00 AVE: 11796,00 Eur 

To. Zlé bojovať. Verziu. Z. Lete zase známy zoznam. Zuzana silách, ale v opačnom konci nášho kraja zrazu so susedom z vás. Radosť 
vo vás u nás aj s. Názvom. Žurnále armády. A rýchle z vás vyliezli z vecí. Pľúcnu lekárku udržali. Do hry však musel ustúpiť aj 
samosprávny kraj. O ústavný súd pozastavil júlovú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva o režime na hraniciach. V piešťanské letisko 
opäť spúšťa čert rolety. Prví dovolenkári poletia na konci mesiaca do Turecka. Vodohospodári začali s napúšťaním vodnej nádrže Ružiná. 
Rekreanti by ju čiastočne mohli využiť už toto leto. Podvečer vraj Marty VÚCka. Náhrady ale. Udržať si lekárov v regiónoch a zabezpečí 
tak zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov, je pre menšie mestá a obce výzvou. V Detve sa však podarilo udržať pľúcnu lekárku. 
Ambulancia zameraná na liečenie ochorení dýchacích ciest je v súčasnosti veľmi častou žiadanou a navštevovanou ordináciou 35 
tisícovom okrese. Ide o jedinú takúto ambulanciu. Nedostatok lekárov evidujú aj ďalšie okresy, napríklad Brezno, Banská Štiavnica či 
Revúca. Mladá lekárka sa starala o pacientov z okresu Detva približne tri roky. Na jar tohto roku jej však po rekonštrukčných prácach 
vydobylo celú ambulanciu. Časť prístrojov ostala pod vodou, pokračuje pneumológia a Jana. Masová škoda dosiahla spred tých 20 000, 
lebo to podstatné bolo zničené, takže som nemal ani o chodení peniaze investovať do nového zariadenia som sa zaujímal aj o túto 
možnosť, že či by sa nezachovala ambulancie od krajov, aby tí ľudia neprišli, teda to ambulanciu a vyšla tá, pokračuje Martin. Z áut z 
odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja. My ho zamestnáme sa zariadime ambulanciu a 
robíme všetky tie administratívne veci, sezónu, výcvik a z nich stôl poistenia ambulancie a v podstate na lekárovi a len na nás. 
Starostlivosť o pacienta. Krajská rozvojová agentúra investovala do záchrany ambulancie približne 11 000 eur. Aj vďaka ich pomoci 
nepríde 35 000 ľudí. Okres bol jedinou. Pľúcnu lekárku a prínosoch ambulancie, hovorí primátor Detvy Ján Šufliarsky. Najmä teda je to 
dobré v tomto covidovom období, kedy je zvýšený výskyt týchto pľúcnych chorôb a naozaj veľa obyvateľov potrebuje túto lekársku 
starostlivosť, udržať lekárov v regiónoch a zabezpečiť tak zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov je pre menšie mestá a obce výzvou. V 
tomto prípade ide už o druhú lekárku, ktorá vďaka krajskej podpore ostala v regióne. Pediatrička Janka rade sa začínali sme s nulou a 
teraz mnoho 400 pacientov, že už sme v nich červených číslach, ale myslím si, že už si na seba zarobím aspoň na hlavy po päty. 
Nedostatok lekárov, najmä špecialistov, evidujú aj v ďalších okresoch kraja, napríklad v Kubíne, Revúcej či Banskej Štiavnici Iveta štátu 
chová RTVS. V rámci termín očkovania tak, ako sa nám hodí, už nie je problém. Zatiaľ však iba na juhu Slovenska. V Komárne testujú 
pilotný projekt objednávania sa na očkovanie. Má presne zvolený dátum a čas. Podobný systém funguje napríklad v susednom Česku už 
niekoľko mesiacov. Kliknúť si na kalendár a vybrať si presný deň a čas očkovania. Následne príde potvrdzovacia SMS správam a s ňou 
môžeme prísť na zvolený termín očkovania. Zatiaľ však iba do Komárna. Riaditeľ komárňanskej nemocnice Miroslav až k pacientovi sa 
chce vyzvať inovať. Nemusí sa hlásim na stránke korún a bodka dlhu Grécka, ale zvykne si na našu ambulanciu, ktorá sa nazýva. Želáte 
naše stredisko a očkujú však iba vakcínou v aj s. R. Vybrať si presný čas očkovania môžu dospelí aj deti od 12 rokov tak ako 
zaregistrovaný cez portál. Ten sa aj záujemcovia objednaní na presný termín v Komárne dostanú rovnaké potvrdenia o očkovaní, tak to 
je oveľa jednoduchšie nechať čakať s čím skôr. Viem, že sa na dovolenku, musím si počkať, kým príde sa maskám. Ministerstvo 
zdravotníctva uvažuje nad tým, že by podobný systém prihlasovania sa na očkovanie zaviedlo aj v ďalších vakcinačných centrách. Zatiaľ 
je to podľa hovorkyne Zuzany Eliáš novej iba v štádiu rokovaní o cene. Na akékoľvek proaktívne riešenie, ktoré zvýši počet 
zaočkovaných ľudí. Z pohľadu rezortu zdravotníctva musíme pravda na stole tak, aby boli aj technicky možné aj používateľské možné v 
každom regióne Slovenska. Matematik a člen iniciatívy veda pomáha Richard Kollár nový systém registrácie víta od roku 2021. Ja si 
predstavujem objednávanie na čas a namiesto úplne pre všetkých ako úplnú samozrejmosť. Práve takéto kroky. Navyše v lete, keď ľudia 
nevedia presne alebo potrebu plánovať dovolenky v náhodné prideľovanie termínov, ktoré ešte stále funguje, je podľa analytika bariérou 
pre väčšinu Slovákov. Možnosť presného výberu termínu očkovania vo všetkých vakcinačných centrách by mohol výrazne zvýšiť aj 
záujem o očkovanie. Lucia Havran Kolárove a RTVS. Piešťanské letisko obnovuje čaro. Lety do dovolenkových destinácií. Prvé lietadlo 
odvezie cestujúcich na konci júla do Turecka by tak by sa malo každú nedeľu až do 30. septembra. Podľa záujmu verejnosti a vývoja 
epidemickej situácie. Od 25. júla sa na dovolenku bude dať opäť lietať aj z Piešťan a Trnavský kraj ako majoritný akcionár obnovil 
spolupráci s cestovnou kanceláriou štartové lety do tureckej and árie, ktorý začal organizovať pred dvomi rokmi predseda kraja Jozef 
Viskupič 31 leto v Cannes talianske orgány zabezpečilo výrazný nárast turizmu necelých 800 na vyše 10 500. Práve to, že Letisko 
Piešťany je tu menšie, neprichádza k miešaniu turistov z rôznych letov. Situácia v oblasti cestovania je stále komplikovaná, pripúšťa 
zástupca cestovnej kancelárie byť vravel a zároveň prezident slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr Roman. Veľké, že 
napriek tomu záujem o cestovanie vie a Turecko sa dá považovať za najobľúbenejšiu destináciu klientov prostredníctvom slovenských 
cestovných kancelárií. Takže toto sme sme vyhoveli požiadavkám klientov. Otázne je, ako sa situácia bude vyvíjať. V prípade záujmu je 
kraj aj cestovná kancelária pripravená ponuku destinácie rozšíriť, hovorí šéf trnavskej krajskej samosprávy Jozef Viskupič. Novinkou by 
mali byť grécke ostrovy koza rodov z toho, čo do volieb Belgicka situácia pokračovať budeme aj snahu prilákať zahraničných turistov, 
najmä kúpeľných hostí. Za týmto účelom budú vznikať pravidelné linky. Takéto aktivity by letisku pomohli dostať sa zo zlej ekonomickej 
situácie, keďže sa ako verejný subjekt nemohol uchádzať o štátnu pandemickú pomoc. Vlastne Cigániková RTVS žuvať, že žurnál 
rekonštrukcia vodnej nádrže Ružiná v lučeneckom okrese pokračuje. Po prácach v podzemí už vodohospodári začali s jej napúšťaním. 
Na maximálnu prevádzkovú hladinu by sa mala dostať za dva roky, rekreanti by ju však mohli začať využívať skôr. Vodnú nádrž Ružiná 
vodohospodári vypustili po 45 rokoch jej fungovania koncom roka 2019 betónové a kovové konštrukcie vrátane ďalších prvkov už boli v 
zlom technickom stave, vysvetľuje hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bezák. Ostrov nebola ukončená výmena 
technológie elektroinštalácie, ako aj nových výpustov. Zároveň bol zrekonštruovaný tzv. lievik uprostred nádrže. Aj v súčasnosti počas 
napúšťania prebiehajú práce na betónových častiach, ako je oprava hrádze. Vodu tam privádzajú prirodzeným spôsobom pomocou
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krivánskeho a budinského potoka, prípadne z vodnej stavby Mýtna, ktorá je podzemným potrubím prepojená s družinou. Podľa 
environmentalistky Martiny Pavlíková jej napúšťanie závisí aj od hydrologických podmienok, čiže od toho, ako prší a aké vlastne odtok z 
toho povodia. Nádrž, aby mala byť plná, dohode na stôl až dvoch rokov. Ale však bude sucho, nebude pršať a tak samozrejme to bude 
trvať dlhšie. Vodohospodári však avizujú, že rekreanti by mohli priehradu čiastočne využívať už túto letnú sezónu, vysvetľuje hovorca. 
Marián bol tak samozrejme, je potrebné zísť trošku nižšie k tej vode už pri tej minimálnej prevádzkovej hladine možno používať na 
kúpanie. Starosta obce Ružiná Jozef Líška si nemyslí, že by ju mohli využívať už túto sezónu. Skeptický je aj ohľadom tej budúcoročnej 8 
miliónov. Priaznivé podmienky na to, aby som reálneho silách zo svojho, že bude možné využívať na rekreáciu veľká časť dna je 
momentálne zarastená rôznymi zväčša lúčnymi rastlinami. Podľa odborníkov by ich pri napúšťaní mali odstrániť opäť. Martina Pavliková 
potom zaplavení. Tá organická hmota, samozrejme sa rozloží a spotreboval kyslík. Čiže uvidíme, že aká tá kvalita vody bude aj z 
hľadiska tohto. Priehrada by vďaka komplexnej rekonštrukcii mala vydržať ďalších 50 rokov. Alžbeta surová RTVS slušne z domova. 
Ústavný súd pozastavil účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá od deviateho júla stanovila povinnosť karantény okrem 
výnimiek pre všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko, ktorí nie sú zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. O samotnom súlade 
vyhlášky s ústavou bude ešte rozhodovať Ústavný súd. Zároveň obnovil platnosť a účinnosť vyhlášky z júna, ktorá pri karanténnych 
opatreniach pri vstupe na Slovensko rozlišuje krajiny podľa cestovateľského semaforu na zelené, červené a čierne. Júlovú vyhlášku 
napadlo opozičná strana SMER-SD s tým, že podľa nej takýto právny predpis diskriminuje nie zaočkovaných. Uplatňovaní ich ústavného 
práva na slobodu pohybu a pobytu a práva na slobodný vstup na naše územie. Zároveň argumentovala, že diskriminuje tzv. pendler. O 
uplatňovaní ústavného práva na prácu od budúceho pondelka 19. júla budú podľa COVID automatu všetky okresy v stupni monitoring, 
teda v zelenej farbe, v čiernej fáze, druhom a prvom stupni varovania, na druhom a prvom stupni ostražitosti nie je ani jeden okres. Aj 
dres. Aj za minister hospodárstva Richard Sulík považuje za chybu, že ministerstvo financií neuvoľnilo peniaze na očkovaciu kampaň. 
Očkovaciu lotériu neschvaľuje, robil operujú považujú za za niečo, čo dehonestujúce očkovanie. Vakcíny sú na to, aby zachránili ľudí 
pred smrťou. Osoby, že majú ľuďom vysvetľovať, že v akcie naozaj pomáhajú. Ministerka spravodlivosti Mária kolíková zo strany za ľudí 
s takouto motiváciou ľudí očkovať sa nesúhlasí. Ten les len ruina, hlavne ak to má pomôcť. Podľa našich informácií by mali premiér 
Eduard Heger a minister financií Igor Matovič očkovaciu lotériu predstaviť v najbližších dňoch. Minimálna mzda by mala od začiatku 
budúceho roka stúpnuť o 23 eur na 646 eur. Po rokovaní vlády to uviedol minister práce Milan Krajniak. Sociálni partneri sa na podobe 
vývoja minimálnej mzdy nedohodli, a tak sa podľa ministra uplatní zákonný automat, podľa ktorého bude minimálna mzda tvoriť 57 % z 
priemernej mzdy spred dvoch rokov. V košických železiarňach U. S. Steel bolo mediátor. Snaží sa urovnať spor medzi odborármi a 
manažmentom. Mesiace sa nevedia dohodnúť na dodatku ku kolektívnej zmluve. Problémom je najmä dĺžka pracovného času mu. Tá 
chce predĺžiť o dve hodiny týždenne. Odborári sú však proti. Žiadajú aj vyššie mzdy. Sprostredkovateľ príde do závodu znova o 10 dní. 
Strany sporu vtedy oznámi, aké ústupky sú ochotné urobiť. Sa už máme. Ešte budete počuť odchádzajúcu budovu jedného z najstarších 
kultúrnych centier v Trenčíne dlhého oni podľa mesta už nie je možné opraviť. Ochranári nachádzajú v kremnických vrchoch hľadiska s 
tonami ľudskej potravy po 73 rokoch vytvorili model auta z úľov skutočnej veľkosti. Malo sa vyrábať sériovo by či hradbovom. Náhrady 
ale. V Trenčíne musia nájsť nové riešenia, ako naložiť s budovou jedného z najstarších kultúrnych centier dlhého. My sme z toho vlani 
uzavrelo pre výrazne narušenú statiku a avizovalo jeho zbúranie. Malo nahradiť polyfunkčný objekt s bytmi. Nový s priestormi pre 
mestské komunitné centrum. Projekt sa ale podľa radnice nedá zrealizovať cez verejnú súťaž, preto plánuje postaviť len nové kultúrne 
centrum. Vyše 50 ročnú jednopodlažnú budovu nie je možné. Budeme sa upraviť, preto pripravovalo verejnú súťaž na búranie a novú 
výstavbu, čo má zabezpečiť súkromný investor. Primátor Richard Rybníček ale vysvetlil, že po právnej konzultáciu zámeru napokon 
upustili. Predložím návrh na to, aby to mesto s váhou svojej gescii, aby to na svoje náklady zbúralo, aby sme našli spôsob, ako v tomto 
priestore vytvorí má komunitnom digitálne centrum. Zároveň nevylúčil, že do takéhoto čisto kultúry a spoločenského projektu sa pokúsia 
zapojiť záujemcov o investovanie v kultúre. Poslanec za danú mestskú časť i Richard Ščepko tvrdí, že stále čaká na sľubované stretnutie 
s vedením mesta, ako s priestorom ďalej naložiť, ak naozaj ten objem nevyhovuje a potom by som tam očakával nejakú vecnú verejnú 
diskusiu. Šou takto hodnotnom území by malo byť a aké funkcie by tam objednal to zabezpečovať 25 subjektov, ktoré tam pôsobili, si 
muselo nájsť náhradné priestory. Jaroslava Kohútová z folklórneho súboru koníčka plný Roman štátnym dar z folklórneho súboru radosť 
ľuďom, krv a nie rodič nevyžaduje pokorili a do budúcna. A uvidíme, chlapci a oni majú človek išli inak ako ostatní si mám. Odchádzali 
niektoré 14. Tak primátor avizuje, že pre obec k turistom by mali vyhovovať. Aktuálne s vyše 300 000 eur. Zrekonštruované priestory 
kultúrneho centra s ľadovce ohľadom dlhých honu chce mať dohodu so zastupiteľstvom najneskôr do konca roka. Nechcem to tam 
nechať chátrať, takže ideme rýchlo konať a bude to celé prežiť. Mesto predpokladá, že búranie pôvodnej stavby by zahrnuli do 
budúcoročného rozpočtu. Nové centrum by malo stať do roku 2025. Ctibor Michalka, RTVS zábavné a zároveň poučné prázdniny. 
Takmer 50 detí základných škôl zasadlo do lavíc univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeden deň prežili aj na lekárskej 
fakulte. Ako si správne čistiť zuby, dezinfikovať ruky, ale aj navliekať a vyzliekať rukavice či ochranný odev. Aj to bola skúška. Deti na 
ústavoch ošetrovateľstva a stomatológie. Na mikrobiológii si deti vyskúšali napríklad aj prácu s mikroskopom. Videli, aké za ich rásť a 
akej sú farby výrazné. K takému demisiu je, že ak sa nám podarí sa, pokračuje. Annamária to porovnať? Doktorandka na ústave 
lekárskej a klinickej mikrobiológie univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Zoznam s deťmi od jednotlivými, teda vlastne mikroskopmi, varil aktéri 
a kde môžu vidieť teda vlastne kolky a tyčinky a takisto sa pohybuje v hrách série. Ivan Majerčík, lekár z centra pre liečbu obezity 
lekárskej fakulty, deťom vysvetlil aj to, ako vyzerá zdravá vyvážená strava, ako pracuje telo s výdajom energie má. Prvá otázka bola, že 
čo to je obezita a prevažná väčšina dospelých vnímajú obezitu ako zvýšenú hmotnosť. A dnes všetky skupiny, ktoré tu boli, dali úplne na 
úvod hneď správnu odpoveď, že obezita je zvýšené množstvo tuku. Keď som sa ich pýtal na ochorenia, ktoré môže spôsobovať obezitu, 
a tak trafili cholesterol, trafili ich. Zanášanie ciev. Pre pandemické opatrenia mohli prijať len obmedzený počet detí. Hovorca univerzity 
Tomáš za mať šancu máme aj osem detí z detských domovov, či už dohromady je 8. Univerzita bez hraníc pre deti pokračuje do konca 
týždňa na ďalších fakultách. Týždeň ukončia slávnostnou promóciou. Katarína jarabinská RTVS mimoriadne hostina pre divú zver na
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strednom Slovensku. Ochranári nachádzajú v kremnických vrchoch. Hľadiska s tonami ľudskej potravy. Problém je však dlhodobý a 
celoslovensky poľovnícka komora hovorí, že to nie je štandardné mandarínky, bagety či kuracie krídelká. Divá zver z kremnických 
vrchoch zažíva takúto hostinu už niekoľko rokov. Na problém upozornil Ján suchý z organizácie prales. Deťom chcete, prináleží plat celej 
oblasti. Hromadne, že v tejto, lebo pravdou stovke ho na jednej hromade. Dnes je ten najhorší nález. Infláciu určite narastie. Kurzy Fidela 
zbytku ma sa. Situácia sa dodnes nezmenila. V kremnických vrchoch nachádzame zvyšky jedál. Tých je teraz síce menej, zato však 
pribudli nové kroviská blízko posedov. Podľa viceprezidenta slovenskej poľovníckej komory Alojz ak avšak a. Sa prikrmovať divá zver 
môže len v čase núdze, napríklad pri nízkych teplotách. Obmedzené je aj množstvo 30 kíl krmiva do mesiaca, a to bolo v kremnických 
vrchoch prekročené. Rozhodne nie je to štandardný postup. My sme tento prípad z kremnických vrchoch riešili niekedy v marci. Posunuli 
sme tieto informácie v štátnej správe, reaguje Ján suchý z organizácie. Prales deťom, po ňom Jaroslav slabšom zo Štátnej ochrany 
prírody. S nižším to skončí vlastne tým, že mami ste sa nezranili, a tak ukončí. Väčšina podnetu, ktorý podala na ten problém, je 
vypuklejší. Oni len otázkou kremnických vrchov. Takýto problém máme aj s mestskými lesmi Banská Bystrica na prípady porušovania 
prikrmovania prijíma poľovnícka komora podnety napríklad od turistov. Stačí poslať fotografiu a upresniť lokalitu. Opäť Anglicka však 
riešili sme to jednoducho aj po vlastnej linke. Detský sme si tam zistili užívateľa daného poľovného revíru a kontaktovali sme ho a 
upozornili sme ho na to, že teda jedna v rozpore s týmito nariadeniami a sprísniť podmienky prikrmovania divej zveri by mala novela 
zákona o poľovníctve. Hovorca rezortu pôdohospodárstva Ondrej Molnár návrh tohto zákona zadefinuje, kedy a za akých podmienok 
bude možné v poľovnom revíri zver prikrmovať. Bude zakázané vykladať potravu, ktorá je pre zver atraktívna. Novelu zákona by do 
parlamentu mali predložiť koncom tohto roka. Andrej Bálint. RTVS aj zo sveta. Slovensko otvorí prvého septembra slovenský inštitút v 
Jeruzaleme. Cieľom je posilnenie vzájomných vzťahov a spolupráce medzi Slovenskom a Izraelom s dôrazom na kultúru, umenie, 
cestovný ruch a obchod. Na ekonomickú spoluprácu. Informoval o tom šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok. Rozšíri sa tak sieť 
špecifických zastúpení, ktoré sa venujú najmä kultúrnej prezentácii. Slovensko ich má po svete zatiaľ osem. Bieloruské bezpečnostné 
služby vtrhli do osídel hlavných ľudskoprávnych skupín v krajine a zadržali niekoľko aktivistov. Razie boli v rámci pokračujúcich zásahov 
režimu prezidenta Alexandra Lukašenka proti disidentom. Bieloruské úrady pritom minulý týždeň zablokovali prístup k nezávislej 
mediálnej organizácii naša niva. Najstarším novinám v krajine Francúzsko za účasti prezidenta Emmanuela Macrona oslávilo štátny 
sviatok deň dobytia Bastily tradičnou vojenskou prehliadkou na parížskom bulvári žandári z pochodovalo 4400 vojakov. Už nad 
metropolou preletelo 73 lietadiel a vrtuľníkov. Počet divákov bol obmedzený a podmienený negatívnym testom alebo potvrdením o 
zaočkovaných. Výhry Banskej Bystrice dopravné múzeum v Rajeckých Tepliciach, ktorej súčasťou považského múzea v Žiline, má nový 
exponát. Do zbierky pribudol jedinečný model auta, ktorý sa mal u nás vyrábať sériovo po vojne. Nestalo sa tak. Výrobu prekazil 
zoštátňovania komunisti, ktorí prenasledovali autora návrhu továrnika Emila, bol idú po vyše 70 rokoch a s finančnou podporou múzea sa 
nadšencom automobilovej histórie podalo podarilo vyrobiť vernú kópiu modelu Vladimír, ale ginom a oslovila historika dopravy Petra 
Šimka. V aute, ktoré má názov s úľavou a malo sa vyrábať od roku 1948, si hravo vám. Je to jedna z najmenších automobilov. Ak by sa 
jeho výroba rozbehla, tak by to bolo prvé sériovo vyrábané slovenské auto. Autorom je pán Emil. Boli dá, ktorý založil vedy či hravom 
továreň, kde sa mali tieto automobily a motocykle vyrábať. Emil Boček a pochádzal z Ostravy. Cez webový s podnikal najprv v Česku. 
Výrobu automobilov chcel spustiť na Slovensku. S rokom 1948 a zoštátňovaním sa jeho sen rozplynul, vysvetľuje historik dopravy 
považského múzea v Žiline Peter Šimko. Odmietol odovzdať tovare národnému dopravcovi, za čo bol naňho vydaný zatykač. Tá mu 
darilo. Až 10 rokov sa skrývať. Napokon a jeho nejakých so susedou dal v Leopoldove medzi tými najťažšími zločincami na ďalšie 
obdobie. V podstate prežil veľmi ťažko, takže musel pracovať až do konca života. Výrobe sa už nevrátil, hovorí nadšenec veteránov 
Marian Gábor s tým, že by to bol býval ako ľudový voz, len ľudia sa mohli premiestňovať oveľa lepšie a to vozidlo by určite nebolo bývalo 
nejako veľmi drahé. Rôzne motorizácie by to zdvihne model po 73 rokoch vyrobil modelár Zdenko Kríž. Vidím šikmom Hradci v Českej 
republike. Nákresy a projekty konzultoval s Jozefom. S tímom pána boli dom, hovorí autor oživenia projektu Jozef Janiš. Dôvodov 
komplikované meno po prvé výroby návrh tzv. kopy dreva a potom my robíme reformy. A potom pozitívna nula gól. To v priebehu 
jedného kalendárneho roka vystavení automobilmi má motor. Dorobiť by sa však dal model prvý raz vystavili v sobášnom paláci, v byte či 
pri pomenovaní značky inšpirovali podnikateľa Emila. Bol idú sú obrovské skaly. SMER Tokio dnes nadránom vedenie našej olympijskej 
výpravy. Športovci zložili predpoludním sľub do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej. Za paralympijského hovoril strelec Radoslav 
malinovský, za olympionikov skladala sľub gymnastka Barbora Mokošová. V mene všetkých športovcov slovenskej výpravy na hrách 32. 
olympiáde v Tokiu sledujeme účasť pri rešpektovaní a dodržiavaní pravidiel a v duchu fair play inklúzia a rovnosti. Spoločne sme solidárni 
a venuje sa športu bez dopingu, podvádzania a akejkoľvek formy diskriminácie. Robíme to pre časť našich tímov v súlade so základnými 
zásadami olympizmu, aby sme vďaka športu urobili svet lepším i v mene všetkých športovcov slovenskej výpravy sľubujem, že na 16. 
paralympijských hrách v Tokiu budem rešpektovať a dodržiavať etické princípy a pravidlá, ktorými sa tieto paralympijské hry riadia a 
budeme súťažiť bez dopingu a drog v ozajstnom športovom duchu. Pre slávu a česť športu a vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky 
tak sľubujeme olympijské hry. V Tokiu prichádzajú viaceré hviezdy, chýbať bude britská tenistka. Ju a na konto vám po tom, ako sa 
infikovala koronavírusom pre pretrvávajúce problémy s kolenom, sa na olympijskom tenisovom turnaji nezúčastní Švajčiar Roger 
Federer. Už skôr sa odhlásili Serena Williamsová a Rafael Nadal. Dominic Thiem, čím Nick Kyrgios. Líder svetového rebríčka Srb Novak 
Djokovič sa ešte nerozhodol. Podľa jeho vyjadrení je to 50 na 50. Operácia kolena znemožnila účasť aj nášmu Petrovi Saganovi. 
Slovensko budú 24. júla v cyklistických pretekoch s hromadným štartom reprezentovať Juraj Sagan a Lukáš Kubiš. Psychickej stránke asi 
nič lepšie nemôže byť. Myslím, že aj keď som sa dozvedel, že olympiáda, presne to je sen každého športovca. Na druhej strane nie som 
rád uzná, za akých okolností to je. Vraj nevedeli veľmi skoré uzdravenie a nech je opäť najlepší na svete a. Počasia ho za jedna 
polooblačno až oblačno. Na mnohých miestach prehánky, dážď alebo búrky aj intenzívne s krúpami. Nočná teplota 24 až 15, denná 25 
až 32 stupňov Slabý až mierny vietor. Rádia Regina za pozornosť ďakujú editorka Martina Gajdošová. O techniky Peter Gajdoš ja zo 
štúdia Vladimíra Lenina a Marek by bol Ruska z banskobystrického štúdia. Vám prajeme pekný večer Rádio Regina váš najbližší sme. O
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17 hodín a 25 minút zelená. Hlásite na Dvojke. Za ne látkami v smere na Kúty, v Bratislave na nábreží smerom do Karlovej Vsi, tiež na
výjazde z hornej Štubni do Turčianskych Teplíc a medzi mojimi rukami a poľným. Keď sa von, cesta je podľa vás uzatvorená. Premávku
riadi polícia. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na ulici svornosti v kruhovom ho výjazde vo Vrakuni, kde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji
10 minút sa zdržíte aj na vjazde do Hlohovca. Sme jednotky a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej rady. Aktuálne ju v kamiónovej
smerom do Topoľčian a najmä jednotke pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom zo Štrby. Ale aj v roku 2021. S. Vyhlasuje 37.
ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Prihláste sa s vlastnou skladbou získať priestor vo vysielaní a vyhrajte 200 len zo 750
eur. V Ázii a v SaS už aj zlá. V majú následne možného.
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Správy  
  14. 7. 2021, 7:40, Zdroj: Rádio Šírava, Stanica: Slovenské stanice, Vydavateľ: POWER DEVELOPMENT, s.r.o, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zistil, že ho máme. Radosť mám z toho z liehu mnohí z nich zmizli. Ležať v prevahe áno hrá v NHL. Dizajne ale zhŕňa zlyháme. Že im
zmizli v žilách mnohé sme ju. Službu a hlavne ich Lewis zlé, že zlý chceli sme nájsť. Ľudia v. Záujme s máme. Krásnu rakvám z rúk vlády
a šírava prejavu. Deväť hodín, 40 minút a my si vieme poradiť lákadlá. Líder na Zemplíne sa totiž dokonale ďalšia úspešná protidrogová
akcia. Viete o tom vedieť viac tak pozorne počúvajte. Aktuálne zverejnilo ho policajti odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva v
Košiciach spolupráci s príslušníkmi odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva v Michalovciach sa koncom minulého týždňa
zamerali na dokumentovanie drogovej trestnej činnosti a zadržanie páchateľov trestnej činnosti v michalovskom okrese. Pri policajnej
akcii kukláči zadržali tri podozrivé osoby. V zo zadržaných osôb boli po vykonaní potrebných úkonov zo zadržania prepustené. Viac nám
povedala hovorkyňa polície Jana. Mesta. Rok a pri domovej prehliadke v jednej z obcí michalovského okresu policajti zaistili zakázané na
ligové lásky, rôzne veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou, dve strelné zbrane a strelivo, ktoré už skúmajú experti z
kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru na pracovisku v Košiciach. Podľa predbežných výsledkov expertízy zaisteného
bieleho kryštalického materiálu, ktorý už máme k dispozícii, zaistené množstvo metamfetamínu zodpovedá niekoľkým dávkam drogy.
Obvinený 27 ročný muž si mal podľa doterajšieho vyšetrovania zadovažovali zakázané omamné a psychotropné látky z rôznych zdrojov
najmenej vývin minimálne od novembra minulého roka naďalej vychovávať v mieste svojho bydliska delí na dávky a predávať
konzumentom z michalovského ISO braneckého okresu. Obvinenému mužovi, ktorý je stíhaný väzobne za zločin drogovej trestnej
činnosti, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri až 10 rokov. Čísla aké zaujímavé podujatie alebo viete o niečom, o
čom by mali vedieť všetci? Napíšte nám na sľuby o zavináče rádiu šírava. Vo krajská h my do povieme celému za ním. Srdca. Filmu v
lese zlý zvyk. Sama sa nazdávajú, že so slzami v budove sídla Zemana ňom dnes odleteli. Zvolili sme už v biznis aj zdroje z Libanonu
museli význam. A. Môže z neho ju. Z vízií. A. Hnojivá a jeho. Vývoj. Zimnej vojne a. Hlavne. V dome urobiť, udeliť nemeckom klube do
jeho genómu je už odvolať ma tým ľuďom legendami platili. Môžu byť. Otvorilo mi v blate Emmanuelom Macronom plechoviek. Len v jeho
držba sme ho vlani dohodol, že namŕzať južnú veľmi dobre vedomá. Veľa. Živnosť. Zrušiť a. Potrebujete rýchlo definujú, či emisnú
kontrolu chceli overiť originalitu vozidla. Navrhuje novú v má v miligramoch varianty. Ulici v Michalovciach vyškolení tým Rezníkom a
profesionálne zroluje vaše auto. Radí, ako efektívne vyriešiť a odstrániť zistené pri kontrole. Sme tu pre vás pre vašu bezpečnosť a
bezpečnosť vašej rodiny. Každý pracovný deň od siedmej do 15. Viac info aj na 019 9 1265 l. Motor je veľmi vážna vec. Michalovciach
hry v profesionálnej úrovni váži chaos a. Znovu. No. Orgán. V pondelok a znova sme iný. Zväz. Pekné slnečné. Danko s tým, že nemáme
sedem hodín, 50 minút a už po 11. x. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorila svoje brány aj v Leviciach, ale nie
dospelým študentom, ale deťom, ktoré sa zúčastňujú projektu univerzity bez hraníc. Sily. Detská univerzita sa začala v pondelok 12. júla
2021 na ubližuje v Košiciach a skončí slávnostnou promóciou 16. júla 2021 v aule. Tento ročník je zameraný aj na budovanie a
prehlbovanie ekologického zdravia a povedomia. Väčšina popoludňajších aktivít je venovaná telesným aktivitám na ústave telesnej
výchovy a športu univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Ani názory zabezpečil účastníkom zážitky z cestovania v čase. Aktivity sú tematicky
zamerané na ukážky športovania v praveku, staroveku, stredoveku, novoveku v budúcnosti. Odmenou pre najmenších študentov bude
okrem medaily a odmien za plnenie jednotlivých úloh aj poznanie experimentálnej využiť. Na praktických príkladoch sa naučia
starostlivosti o vlastné telo, získajú prehľad o podstate povolaniu lekára, právnika, učiteľa či dokonca aj vec a vyskúšajú si simulovaný
súdny proces. V predstavení bude aj fungovanie verejnej správy a hravou formou spoznajú deky dali začni proces prebiehajúci v
univerzitnej knižnici univerzity. Tak čo my rodičia? Dali by ste na takúto univerzitu vaše detičky v lete? Ja si myslím, že to rozhodne stojí
za to. Náš. Zväz to. Žiaľ. Až. Len nech to dokáže ubližovať. Ženám dáva vyššiu pozornosť a len nie. Nemyslím, že mohli mať rád, že tá
nahradila nová dávno s ním. Kým nám oznámili že v odvete. Ísť, než sme znížili v úhrne. Zvýšili o zeleň. Lízingy vám zdá byť málo. Zlý.
Min. Sme mali už.
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Súčasťou efektívnej liečby SM by mala byť aj rehabilitácia  
  15. 7. 2021, Zdroj: Lekárske listy, Strana: 27, Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Autor: mi, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Vytlačených: 14 000 ks AVE: 2000,00 Eur 

Odborníci volajú po včasnej liečbe, ktorá by mala byť pacientom nasadená najneskôr do 2 rokov od nástupu sclerosis multiplex (SM).
Alarmujúce je, že toto ochorenie sa týka najmä mladých ľudí medzi 20. a 30. rokom života. Len v Európe žije s týmto
neurodegeneratívnym autoimunitným ochorením viac ako 1,2 mil. pacientov.

Čím neskôr im je diagnostikované ochorenie a nasadená liečba, tým majú pacienti horšiu prognózu ochorenia. Stávajú sa
sociálno-ekonomickou záťažou pre štát, sú odkázaní na pomoc blízkych a vytrhnutí z bežného života, často prichádzajú o zamestnanie a
kontakt s okolitým svetom. Len 48 % pacientov s diagnostikovanou SM je zamestnaných a necelá polovica má prístup k rehabilitačnej
zdravotnej starostlivosti.

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN,

prezidentka Slo ven skej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach uviedla, že
len v Európe je ročne toto ochorenie diagnostikované viac ako 35 000 pacientom. Napriek tomu, že Európska únia združujúca 27
členských krajín sa snaží o jednotnú harmonizovanú zdravotnú politiku, prístup k diagnostike, liečbe či rehabilitačnej starostlivosti je v
jednotlivých krajinách Európy značne odlišný. Podľa zistení Barometru 2020 sa v roku 2018 liečilo liekmi len 57 % pacientov so SM.
Finančné problémy a preplácanie dostupnej a modernej liečby sú totiž hlavnou bariérou v zlepšení starostlivosti o pacientov. Problémom
je aj zdĺhavé uvádzanie nových inovatívnych terapií na jednotlivé trhy v rámci členských krajín EÚ. Obrovské rozdiely sú aj v oblasti
rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti. Podľa zistení Barometru 2020 až 52 % pacientov v Európe nemá prístup k fyzickej rehabilitácii, čo
následne zhoršuje ich zdravotný stav. Pre porovnanie v Litve, na Malte či vo Švajčiarsku má prístup k rehabilitáciám až 90 % pacientov
so SM, zatiaľ čo v Srbsku či Bosne len približne 10 až 12 % pacientov.

Pacienti so SM, ktorým nie je včas poskytnutá efektívna liečba, súčasťou ktorej by mala byť aj rehabilitácia, sa veľmi rýchlo stávajú
neschopnými pracovať a starať sa o seba – ostávajú odkázaní na pomoc rodinných príslušníkov a predstavujú pre štát zvýšené
ekonomické náklady. Optimálny manažment pacientov so SM by mal presahovať z oblasti zdravotníckej starostlivosti do oblasti
vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej starostlivosti. Krajiny, ktoré nepodporia zamestnanosť pacientov so SM a ich opatrovateľov,
doplatia na to v konečnom dôsledku vyššími nákladmi na zdravotnú starostlivosť a sociálnu podporu. Podľa dostupných dát z Barometru
2020 je zamestnaných na plný alebo polovičný úväzok len 48 % pacientov so SM. Prognóza ich zdravotného stavu, kvalita a dĺžka života
závisia od toho, ako rýchlo im je stanovená diagnóza a nasadená liečba.

MUDr. Marianna Vitková PhD., predsedníčka Sekcie SM Slovenskej neurologickej spoločnosti a neurologička Neurologickej kliniky LF
UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach zdôraznila, že stanovenie diagnózy nie je vôbec ľahké, nakoľko prvé príznaky SM môžu byť
rôznorodé, a preto tomuto ochoreniu hovoríme aj choroba „tisícich tvárí“. Epigenetika, životný štýl, ale aj prekonanie rôznych vírusových
a bakteriálnych infekcií sa významnou mierou podieľajú na rozvoji SM. Zdá sa, že len jednou tretinou sa na vzniku ochorenia podieľa
genetická predispozícia. Rizikové faktory SM rozdeľujeme na nemodifikovateľné a modifikovateľné. Medzi nemodifikovateľné patria vek
pacienta, pohlavie, genetika, infekčná mononukleóza, vírusové ochorenia. Medzi modifikovateľné patria fajčenie, vysoký príjem soli,
vysoký BMI, nadmerný príjem alkoholu, nízka hladina vitamínu D, ktorý ochraňuje imunitný systém. Tieto faktory je možné pozitívne
ovplyvniť životným štýlom. Terapeutický postup SM je ovplyvnený tým, či je ochorenie agresívne alebo nie. Samozrejme, pri liečbe treba
zohľadňovať aj také faktory, či napr. pacientka plánuje tehotenstvo, keďže toto ochorenie často postihuje ženy medzi 20. a 30. rokom
života. Na výskyt ochorenia má vplyv aj vzdialenosť od rovníka. Platí, že čím bližšie k rovníku žijeme, tým menej chorých na 100 000
obyvateľov zaznamenávame. Súvisí to najmä s vitamínom D a podielom slnečného žiarenia.

Najčastejším problémom včasnej diagnostiky býva podceňovanie alebo zlé vyhodnotenie symptómov ako je napríklad pretrvávajúce
tŕpnutie končatín, závraty či inak nevysvetliteľná únava. Až výraznejšie symptómy, akými sú poruchy zraku, výslovnosti, slabosť končatín
alebo problémy s chôdzou, donútia pacienta k návšteve lekára. Prístup lekárov, modernejšie diagnostické a liečebné metódy a existencia
špecializovaných SM centier dnes výrazne zlepšujú zdravotnú starostlivosť o pacientov so SM. Pacienti by preto nemali podceňovať
možné príznaky ochorenia a v prípade pochybností o svojom zdravotnom stave by mali rozhodne navštíviť lekára čím skôr. Určeniu
diagnózy výrazne napomáha magnetická rezonancia, vyšetrenie mozgovomiechového moku a evokovaných potenciálov, predovšetkým
zrakových. Práve skorá diagnostika a včasné nasadenie efektívnej liečby je základným kameňom úspechu kvalitného života pacientov s
diagnostikovanou SM. Najlepšie výsledky dosahujú pacienti, ktorým bola podaná efektívna liečba do 2 rokov od diagnostiky ochorenia.

Pacientka Barbora Strašíková priblížila svoju cestu s ochorením SM. Povedala, že ochorenie jej diagnostikovali, keď mala 24 rokov,
počas štúdia na vysokej škole. Vysokoškolské štúdium dokončila aj vďaka skorej diagnostike a nasadeniu liečby. „Pravdou je, že hľadať
si zamestnanie pre pacienta so SM alebo akýmkoľvek iným znevýhodnením je náročné. Vyžaduje to veľkú mieru tolerancie od
zamestnávateľa. Ja, našťastie, pracujem a som za to vďačná, viem, že mladých ľudí s príznakmi SM je na Slovensku viac. Je preto
dôležité, aby nepodceňovali prvé symptómy ochorenia a vyhľadali pomoc včas. SM je ochorením mladých ľudí a ich život závisí od toho,
ako rýchlo za začnú liečiť. Práve rehabilitácia je tiež dôležitou súčasťou liečebného procesu a upozornili na to aj odborníci pri príležitosti
Svetového dňa ľudí so SM 2021.
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prof. Gdovinová MUDr. Vitková B. Strašíková
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Šestnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2019/2020. Podujatie sa
organizuje pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a
Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu . Cenu
si laureáti v 13 kategóriach prevzali v Pálffyho paláci, v stredu 1.7.2021.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v trinástich kategóriách. Študentská osobnosť
Slovenska je národná súťaž študentov 1, 2 a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber
International – Slovakia.

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na
svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI –
Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na VŠ v SR ako aj začínajúcich podnikateľov na Slovensku.

Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2019/2020 je :

Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta TU v Košiciach

K svojmu študijnému programu Energetické stroje a zariadenia sa Ing. Lukáš Tóth dostal vďaka svojej záľube o moderné pohonné
systémy a hlavne o ekologické riešenie súčasnej problematiky v oblasti dopravy a využívania energií. V rámci riešenia diplomovej práce
navrhol a skonštruoval prototyp vodíkového automobilu využívajúceho pre pohon palivový článok a metalhydridové materiály – s týmto
exponátom sa v roku 2018 zúčastnil na 25. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, kde exponát získal Cenu veľtrhu. V súčasnosti,
ako doktorand sa vo vedecko-výskumnej oblasti venuje prevažne vodíkovým technológiám, a to primárne získavaniu vodíka zo
syntézneho plynu produkovaného z komunálneho nerecyklovateľného odpadu v plazmových reaktoroch. Takáto technológia by mohla
umožniť decentralizáciu výroby vodíka po celom území Slovenska, ako aj riešiť lokálne problémy s nerecyklovateľnou zložkou
komunálneho odpadu. Uvedená technológia môže sekundárne prispieť tiež ku vzniku a rozšíreniu vodíkových čerpacích staníc. Okrem
hlavných výskumných smerov v oblasti vodíkových technológií a realizácii startupu, po vypuknutí pandémie súvisiacej so šírením
ochorenia COVID-19 sa stal členom tímu zodpovedného za návrh rôznych variantných riešení ochranných prostriedkov – tvárových štítov
v rámci Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V prvej vlne šírenia vírusu COVID-19 sa zapojil do programu „Pomôž
nemocnici“ – vyrábal predovšetkým pre menšie nemocnice a strediská ochranné pomôcky, respirátory a tvárové štíty.

“„ Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore“ .Cenu získal Ing. Imrich Sánka . Zaoberá sa aj technikou budov s
obnoviteľnými zdrojmi energie .

“ Cena BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť“ . Cenu získal Ing. Miroslav Čibik

„ Cena spoločnosti ABB (priemysel 4.0)“- Cenu získal Ing. Erik Kajáti, PhD.

Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriach:

1.Elektrotechnika, priemyselné technológie : Ing. Petra Urbancová, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita
v Žiline

2.Hutníctvo, strojárstvo, energetika : Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach

3.Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing.Erik Kajáti,PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach

4.Lekárske vedy: Ing. Filip Květoň, Chemický ústav SAV v Bratislave

5.Farmácia : Laura Adamkovičová, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave

6.Prírodné vedy, chémia: Mgr. Hemen Sendi, Ústav Zoológie SAV v Bratislave

7.Stavebníctvo, architektúra: Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

8.Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo : Ing. Miroslav Čibik, Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

9.Filozofia, politológia, sociológia, história: Mgr. Jana Magdaléna Májeková, Historický ústav SAV v Bratislave

10.Právo: JUDr. Laura Rózenfeldová,PhD. ,Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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11.Kultúra, umenie : Mgr.art.Martin Mjartan, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave

12.Ekonómia: Ing. Boris Fišera, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave

13.Šport : Bc.Julián Enrik Smoliga, Fakulta telesnej výchovy a športu,UK v Bratislave

Zdieľať na Facebook

Zdieľať

Autor: Viktória Maxinová
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14. 07. 2021 09:16 | Spoločnosť

Facebook Instagram

Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorili pre medikov letnú školu . Vedenie tak reaguje na to, že
budúcim lekárom iba dištančná výučba nestačí a potrebujú dohnať zameškané hlavne v praktickej časti, aby vedeli správne určiť
diagnózu či operovať. Viac zisťoval Lukáš Mano.

Letná škola pre budúcich lekárov

Autor: Lukáš Mano
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Virtuálna realita neslúži len ako zábava pre deti či dospelých. Podľa mnohých odborníkov práve virtuálna či rozšírená realita predstavuje
budúcnosť v mnohých odvetviach priemyslu a medicíny.

O prínosoch týchto technológií v medicíne vedia svojej aj na košickej lekárskej fakulte, kde budú môcť študenti ako vôbec prví na svete
porovnať reálne snímky pacientov s virtuálnym modelom organizmu. O téme informovala RTVS na svojom webe.

Prvenstvo lekárskej fakulty v Košiciach

Podľa dostupných informácií má virtuálna realita slúžiť najmä študentom nižších ročníkov, ktorí sa podľa prednostu Ústavu lekárskej
informatiky lekárskej fakulty UPJŠ Jaroslava Majerníka oboznamujú anatomickými štruktúrami ľudského tela. Vďaka virtuálnej realite tak
budú študenti vopred dobre pripravení na predklinickú a klinickú prax.

chaiyapruek2520/freepik

Prácu si ako prví vyskúšali lekári, podľa ktorých je technológia od Virtual Medicine vynikajúcim pomocníkom, ktorý umožňuje nielen
ľudské telo otáčať a sledovať z rôznych uhlov, ale aj priamo doňho vstupovať.

Virtual Medicine zatiaľ slúži čisto len na vzdelávacie účely, no nie je vylúčené, že by ju mohli využívať aj lekári v praxi. Podľa lekára,
zakladateľa a spolumajiteľa Virtual Medicine Tomáša Brngála by „napríklad v rozšírenej realite by si operatér mohol počas operácie pred
sebou zobraziť 3D model a priamo počas operácie, na základe neho robiť rozhodnutia.“

ROZHOVOR s Tomášom Brngálom z Virtual Medicine:

Vytvorený scan vo virtuálnej realite rozmerovo zodpovedá skutočným orgánom, takže študenti majú možnosť napr. vidieť, že „
fyziologické srdce u zdravého človeka má približne veľkosť ako zaťatú päsť v hrudníku, a keď si ju porovná s patologickým, tak je veľmi
zväčšené“ , uvádza Brngál.

Technológia tak v kombinácii s praxou v pitevniach môže v budúcnosti zožať nemalý úspech a napomôcť budúcim lekárom k lepšiemu a
efektívnejšiemu pochopeniu ľudského tela a celej preberanej problematiky.

Zobraziť celú galériu (2)

DCStudio/freepik

Podľa prednostky Ústavu anatómie lekarskej fakulty UPJŠ Ingrid Hodórovej zatiaľ čo študenti prostredníctvom virtuálnej reality získajú
komplexný pohľad, v pitevni môžu byť oveľa aktívnejšie a koncentrovanejší na jednu konkrétnu časť ľudského tela.

Nová virtuálna učebňa je podľa RTVS súčasťou Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktoré je zamerané na špecializované a
demonštračné modely, simulátory a virtuálnych pacientov, s možnosťou zamerania sa na špecifických lekárske a medicíne znalosti a
zručnosti. Na lekárskej fakulte v Košiciach by ho mali otvoriť už na jeseň tohto roku.

Zdieľať na Facebook

Zdieľať

Pošli nám TIP na článok

Autor: Peter Hodal
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Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa vzdelávalo takmer 50 detí

Svetom mikróbov deti previedol program na ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie.

Košice 13. júla (TASR) – Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa v utorok v rámci denného tábora
vzdelávalo 48 detí základných škôl. Prostredníctvom ôsmich aktivít získali vedomosti o zdravej životospráve, mikroorganizmoch, potrebe
správneho čistenia zubov či o práci zdravotníkov počas pandémie ochorenia COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa Lekárskej
fakulty (LF) UPJŠ v Košiciach Jaroslava Oravcová.

Ako uviedla, deti sa na ústave ošetrovateľstva v rámci aktivity "Hrdinami v akcii" dozvedeli nielen o práci zdravotníkov s covidovými
pacientmi či o správnom postupe pri dezinfekcii rúk, mali možnosť si tu vyskúšať aj kompletný ochranný odev pre prácu v infekčnom
prostredí. Svetom mikróbov ich previedol program na ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie, "čarovať" s rastlinnými pigmentmi mohli
na ústave lekárskej a klinickej biochémie.

O význame tráviacich enzýmov hovorili na ústave experimentálnej medicíny a o zdravom jedle v Centre pre liečbu obezity. Záver dňa
patril aktivite "Pozrime sa na zúbky" na I. stomatologickej klinike LF UNLP. Išlo o projekt Univerzita bez hraníc na UPJŠ 2021.

Autor: TASR
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Kolapsov z tepla pribúda  
  14. 7. 2021, 19:40, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Negatívny, Téma: Fakulty a ústavy

UPJŠ, Kľúčové slová: LF UPJŠ
GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 2781,81 Eur 

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:

Kolapsy z tepla pribúdajú. V Univerzitnej nemocnici v Košiciach ošetria denne šesť až osem ľudí, týka sa to najmä starších a chorých, a
tiež ľudí vystavených celodennej práci na slnku.

Ivan TKÁČ, lekár Internej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach:

S kardiovaskulárnymi ochoreniami, napríklad s chronickým zlyhávaním srdca, ale aj ľudia, ktorí sú liečení na vysoký tlak. Totiž lieky často
rozťahujú cievy, a taký istý efekt má aj teplo. Ďalším faktorom je nedostatočný príjem tekutín.
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Súčasťou efektívnej liečby SM by mala byť aj rehabilitácia  
  15. 7. 2021, Zdroj: Lekárske listy, Strana: 27, Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Autor: mi, Sentiment: Negatívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové

slová: LF UPJŠ
Vytlačených: 14 000 ks AVE: 2000,00 Eur 

Odborníci volajú po včasnej liečbe, ktorá by mala byť pacientom nasadená najneskôr do 2 rokov od nástupu sclerosis multiplex (SM).
Alarmujúce je, že toto ochorenie sa týka najmä mladých ľudí medzi 20. a 30. rokom života. Len v Európe žije s týmto
neurodegeneratívnym autoimunitným ochorením viac ako 1,2 mil. pacientov.

Čím neskôr im je diagnostikované ochorenie a nasadená liečba, tým majú pacienti horšiu prognózu ochorenia. Stávajú sa
sociálno-ekonomickou záťažou pre štát, sú odkázaní na pomoc blízkych a vytrhnutí z bežného života, často prichádzajú o zamestnanie a
kontakt s okolitým svetom. Len 48 % pacientov s diagnostikovanou SM je zamestnaných a necelá polovica má prístup k rehabilitačnej
zdravotnej starostlivosti.

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN,

prezidentka Slo ven skej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach uviedla, že
len v Európe je ročne toto ochorenie diagnostikované viac ako 35 000 pacientom. Napriek tomu, že Európska únia združujúca 27
členských krajín sa snaží o jednotnú harmonizovanú zdravotnú politiku, prístup k diagnostike, liečbe či rehabilitačnej starostlivosti je v
jednotlivých krajinách Európy značne odlišný. Podľa zistení Barometru 2020 sa v roku 2018 liečilo liekmi len 57 % pacientov so SM.
Finančné problémy a preplácanie dostupnej a modernej liečby sú totiž hlavnou bariérou v zlepšení starostlivosti o pacientov. Problémom
je aj zdĺhavé uvádzanie nových inovatívnych terapií na jednotlivé trhy v rámci členských krajín EÚ. Obrovské rozdiely sú aj v oblasti
rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti. Podľa zistení Barometru 2020 až 52 % pacientov v Európe nemá prístup k fyzickej rehabilitácii, čo
následne zhoršuje ich zdravotný stav. Pre porovnanie v Litve, na Malte či vo Švajčiarsku má prístup k rehabilitáciám až 90 % pacientov
so SM, zatiaľ čo v Srbsku či Bosne len približne 10 až 12 % pacientov.

Pacienti so SM, ktorým nie je včas poskytnutá efektívna liečba, súčasťou ktorej by mala byť aj rehabilitácia, sa veľmi rýchlo stávajú
neschopnými pracovať a starať sa o seba – ostávajú odkázaní na pomoc rodinných príslušníkov a predstavujú pre štát zvýšené
ekonomické náklady. Optimálny manažment pacientov so SM by mal presahovať z oblasti zdravotníckej starostlivosti do oblasti
vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej starostlivosti. Krajiny, ktoré nepodporia zamestnanosť pacientov so SM a ich opatrovateľov,
doplatia na to v konečnom dôsledku vyššími nákladmi na zdravotnú starostlivosť a sociálnu podporu. Podľa dostupných dát z Barometru
2020 je zamestnaných na plný alebo polovičný úväzok len 48 % pacientov so SM. Prognóza ich zdravotného stavu, kvalita a dĺžka života
závisia od toho, ako rýchlo im je stanovená diagnóza a nasadená liečba.

MUDr. Marianna Vitková PhD., predsedníčka Sekcie SM Slovenskej neurologickej spoločnosti a neurologička Neurologickej kliniky LF
UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach zdôraznila, že stanovenie diagnózy nie je vôbec ľahké, nakoľko prvé príznaky SM môžu byť
rôznorodé, a preto tomuto ochoreniu hovoríme aj choroba „tisícich tvárí“. Epigenetika, životný štýl, ale aj prekonanie rôznych vírusových
a bakteriálnych infekcií sa významnou mierou podieľajú na rozvoji SM. Zdá sa, že len jednou tretinou sa na vzniku ochorenia podieľa
genetická predispozícia. Rizikové faktory SM rozdeľujeme na nemodifikovateľné a modifikovateľné. Medzi nemodifikovateľné patria vek
pacienta, pohlavie, genetika, infekčná mononukleóza, vírusové ochorenia. Medzi modifikovateľné patria fajčenie, vysoký príjem soli,
vysoký BMI, nadmerný príjem alkoholu, nízka hladina vitamínu D, ktorý ochraňuje imunitný systém. Tieto faktory je možné pozitívne
ovplyvniť životným štýlom. Terapeutický postup SM je ovplyvnený tým, či je ochorenie agresívne alebo nie. Samozrejme, pri liečbe treba
zohľadňovať aj také faktory, či napr. pacientka plánuje tehotenstvo, keďže toto ochorenie často postihuje ženy medzi 20. a 30. rokom
života. Na výskyt ochorenia má vplyv aj vzdialenosť od rovníka. Platí, že čím bližšie k rovníku žijeme, tým menej chorých na 100 000
obyvateľov zaznamenávame. Súvisí to najmä s vitamínom D a podielom slnečného žiarenia.

Najčastejším problémom včasnej diagnostiky býva podceňovanie alebo zlé vyhodnotenie symptómov ako je napríklad pretrvávajúce
tŕpnutie končatín, závraty či inak nevysvetliteľná únava. Až výraznejšie symptómy, akými sú poruchy zraku, výslovnosti, slabosť končatín
alebo problémy s chôdzou, donútia pacienta k návšteve lekára. Prístup lekárov, modernejšie diagnostické a liečebné metódy a existencia
špecializovaných SM centier dnes výrazne zlepšujú zdravotnú starostlivosť o pacientov so SM. Pacienti by preto nemali podceňovať
možné príznaky ochorenia a v prípade pochybností o svojom zdravotnom stave by mali rozhodne navštíviť lekára čím skôr. Určeniu
diagnózy výrazne napomáha magnetická rezonancia, vyšetrenie mozgovomiechového moku a evokovaných potenciálov, predovšetkým
zrakových. Práve skorá diagnostika a včasné nasadenie efektívnej liečby je základným kameňom úspechu kvalitného života pacientov s
diagnostikovanou SM. Najlepšie výsledky dosahujú pacienti, ktorým bola podaná efektívna liečba do 2 rokov od diagnostiky ochorenia.

Pacientka Barbora Strašíková priblížila svoju cestu s ochorením SM. Povedala, že ochorenie jej diagnostikovali, keď mala 24 rokov,
počas štúdia na vysokej škole. Vysokoškolské štúdium dokončila aj vďaka skorej diagnostike a nasadeniu liečby. „Pravdou je, že hľadať
si zamestnanie pre pacienta so SM alebo akýmkoľvek iným znevýhodnením je náročné. Vyžaduje to veľkú mieru tolerancie od
zamestnávateľa. Ja, našťastie, pracujem a som za to vďačná, viem, že mladých ľudí s príznakmi SM je na Slovensku viac. Je preto
dôležité, aby nepodceňovali prvé symptómy ochorenia a vyhľadali pomoc včas. SM je ochorením mladých ľudí a ich život závisí od toho,
ako rýchlo za začnú liečiť. Práve rehabilitácia je tiež dôležitou súčasťou liečebného procesu a upozornili na to aj odborníci pri príležitosti
Svetového dňa ľudí so SM 2021.
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prof. Gdovinová MUDr. Vitková B. Strašíková

Autor: (mi)
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Ohromný úspech. Slovenská lekárska vysoká škola ako prvá na svete využije jedinečnú technológiu  
  14. 7. 2021, 18:00, Zdroj: fontech.startitup.sk , Autor: Peter Hodal, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Lekárska Fakulta

UPJŠ
Užívateľov za deň: 54.8 tis. GRP: 1,22 OTS: 0,01 AVE: 700,76 Eur 

Virtuálna realita neslúži len ako zábava pre deti či dospelých. Podľa mnohých odborníkov práve virtuálna či rozšírená realita predstavuje
budúcnosť v mnohých odvetviach priemyslu a medicíny.

O prínosoch týchto technológií v medicíne vedia svojej aj na košickej lekárskej fakulte, kde budú môcť študenti ako vôbec prví na svete
porovnať reálne snímky pacientov s virtuálnym modelom organizmu. O téme informovala RTVS na svojom webe.

Prvenstvo lekárskej fakulty v Košiciach

Podľa dostupných informácií má virtuálna realita slúžiť najmä študentom nižších ročníkov, ktorí sa podľa prednostu Ústavu lekárskej
informatiky lekárskej fakulty UPJŠ Jaroslava Majerníka oboznamujú anatomickými štruktúrami ľudského tela. Vďaka virtuálnej realite
tak budú študenti vopred dobre pripravení na predklinickú a klinickú prax.

chaiyapruek2520/freepik

Prácu si ako prví vyskúšali lekári, podľa ktorých je technológia od Virtual Medicine vynikajúcim pomocníkom, ktorý umožňuje nielen
ľudské telo otáčať a sledovať z rôznych uhlov, ale aj priamo doňho vstupovať.

Virtual Medicine zatiaľ slúži čisto len na vzdelávacie účely, no nie je vylúčené, že by ju mohli využívať aj lekári v praxi. Podľa lekára,
zakladateľa a spolumajiteľa Virtual Medicine Tomáša Brngála by „napríklad v rozšírenej realite by si operatér mohol počas operácie pred
sebou zobraziť 3D model a priamo počas operácie, na základe neho robiť rozhodnutia.“

ROZHOVOR s Tomášom Brngálom z Virtual Medicine:

Vytvorený scan vo virtuálnej realite rozmerovo zodpovedá skutočným orgánom, takže študenti majú možnosť napr. vidieť, že „
fyziologické srdce u zdravého človeka má približne veľkosť ako zaťatú päsť v hrudníku, a keď si ju porovná s patologickým, tak je veľmi
zväčšené“ , uvádza Brngál.

Technológia tak v kombinácii s praxou v pitevniach môže v budúcnosti zožať nemalý úspech a napomôcť budúcim lekárom k lepšiemu a
efektívnejšiemu pochopeniu ľudského tela a celej preberanej problematiky.

Zobraziť celú galériu (2)

DCStudio/freepik

Podľa prednostky Ústavu anatómie lekarskej fakulty UPJŠ Ingrid Hodórovej zatiaľ čo študenti prostredníctvom virtuálnej reality získajú
komplexný pohľad, v pitevni môžu byť oveľa aktívnejšie a koncentrovanejší na jednu konkrétnu časť ľudského tela.

Nová virtuálna učebňa je podľa RTVS súčasťou Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktoré je zamerané na špecializované a
demonštračné modely, simulátory a virtuálnych pacientov, s možnosťou zamerania sa na špecifických lekárske a medicíne znalosti a
zručnosti. Na lekárskej fakulte v Košiciach by ho mali otvoriť už na jeseň tohto roku.

Zdieľať na Facebook

Zdieľať

Pošli nám TIP na článok

Autor: Peter Hodal
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Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa vzdelávalo takmer 50 detí  
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Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa vzdelávalo takmer 50 detí

Svetom mikróbov deti previedol program na ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie.

Košice 13. júla (TASR) – Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa v utorok v rámci denného
tábora vzdelávalo 48 detí základných škôl. Prostredníctvom ôsmich aktivít získali vedomosti o zdravej životospráve, mikroorganizmoch,
potrebe správneho čistenia zubov či o práci zdravotníkov počas pandémie ochorenia COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa
Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ v Košiciach Jaroslava Oravcová.

Ako uviedla, deti sa na ústave ošetrovateľstva v rámci aktivity "Hrdinami v akcii" dozvedeli nielen o práci zdravotníkov s covidovými
pacientmi či o správnom postupe pri dezinfekcii rúk, mali možnosť si tu vyskúšať aj kompletný ochranný odev pre prácu v infekčnom
prostredí. Svetom mikróbov ich previedol program na ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie, "čarovať" s rastlinnými pigmentmi mohli
na ústave lekárskej a klinickej biochémie.

O význame tráviacich enzýmov hovorili na ústave experimentálnej medicíny a o zdravom jedle v Centre pre liečbu obezity. Záver dňa
patril aktivite "Pozrime sa na zúbky" na I. stomatologickej klinike LF UNLP. Išlo o projekt Univerzita bez hraníc na UPJŠ 2021.

Autor: TASR
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