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@ Aktuálne -> Školstvo Nov 17 2021 - 01:56 GMT

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedenia jej fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ plne
podporujú protest za zachovanie akademickej samosprávy na slovenských vysokých školách a odmietajú pokusy o ich ovplyvňovanie.
Študenti a zamestnanci univerzity sa preto zapájajú do zverejnenej petície (STU, UK, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých
škôl s podporou Klubu dekanov) odmietajúcej predloženú novelu vysokoškolského zákona a podporujúcej zmysluplné reformy.

K avizovanému „Zodpovednému protestu za slobodné univerzity“ plánovaného na 16.11.2021 v Bratislave sa vzhľadom na výrazné
zhoršenie epidemickej situácie symbolicky pripája aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súčasťou zapojenia sa do protestu je
aj oslovenie širokej verejnosti rektorom UPJŠ, prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc.

„Na diskusii o reforme vzdelávania pána predsedu vlády SR so študentmi UPJŠ dňa 3.11.2021 sme upozornili, že každá reforma,
akonáhle bude obsahovať prvky a snahu o zásah do autonómie vysokých škôl, prirodzene vyvolá odpor a odmietnutie aj pozitívnych
návrhov. Navrhovaný mechanizmus voľby rektora, kompetenčná disharmónia medzi akademickým senátom a správnou radou univerzity
vyžadujú ďalší dialóg a sú legitímnym dôvodom na taký intenzívny protest. Akademická samospráva, autonómia a akademická sloboda
sú pre nás najvyššie hodnoty Novembra 1989 a preto náš protest je sprevádzaný mottom „Chránime hodnoty Novembra 1989, chceme
byť slobodnou univerzitou“ povedal k protestu rektor UPJŠ, prof. Sovák.

Celé stanovisko rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je dostupné na webstránke UPJŠ a sociálnych sieťach.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Zdroj: RO SSN
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[strojový prepis] … príležitosti 30. výročia výstavu s názvom prvý dotyk so slobodou, kde sme spolupracovali s historikmi z univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústavu pamäti národa, rozhlasom a televíziou Slovenska a táto výstava nebola tak úspešná, že
sme ju…
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Rubrika: Koronavírus

Vysokoškoláci to vzdávajú pred získaním diplomu a do akademického prostredia sa nevracajú. Prehĺbiť to môže pandémia.

beata.javorcikova@mafraslovakia.sk

Bratislava – „Ten prvý semester som to takmer vzdala. Ten tlak, koľko vecí odo mňa chceli od siedmej do siedmej v škole. Pred tým sme
skončili o dvanástej, jednej a išla som domov. A teraz… Keby nebolo mojej mamy, tak možno nedokončím ani bakalára,“ hovorí
študentka vysokej školy v analýze zistení o stave školstva na Slovensku To dá rozum.

Slovensko však nemá najvyšší podiel študentov, ktorí predčasne opustia vysokú školu bez získania diplomu. Medzinárodné hodnotenie
kľúčových kompetencií dospelých preukázalo, že spomedzi 15 európskych krajín zastávame desiatu priečku. Pri slovenských študentoch
je však na rozdiel od tých zahraničných menšia šanca, že sa do akademického prostredia ešte niekedy vrátia. „Podľa štatistík takmer 40
percent Európanov, ktorí z nejakého dôvodu neukončili štúdium, získa diplom v neskoršej fáze svojho života. Na Slovensku si však
vysokoškolské vzdelanie dodatočne dokončí len 14 percent ľudí, ktorí štúdium predčasne ukončili,“ uvádza Katarína Vančíková v analýze
To dá rozum.

Prečo je to tak? Čo slovenských študentov môže po pár semestroch na vysokej škole až tak odradiť, že sa do nej už nikdy nevrátia?
Podľa Vančíkovej za tým môže byť viacero faktorov. Od pomerne prísneho nastavenia školného za predĺženie štandardnej dĺžky štúdia
cez otvorenosť pracovného trhu pre ľudí, ktorí štúdium nedokončili, až po výber nesprávneho odboru.

Študentov by mali viesť

Častým dôvodom na ukončenie štúdia však býva aj slabá podpora zo strany školy. To sa týka najmä študentov prvého ročníka
bakalárskeho stupňa, pre ktorých sú úvodné momenty na vysokej škole veľkou životnou zmenou. „Na nižších stupňoch sú študenti
zvyknutí na predpísané učivo a priebežné skúšanie. Na vysokej škole sa od nich očakáva väčšia samostatnosť tak pri samotnom štúdiu,
ako aj pri jeho organizovaní,“ vysvetľuje Renáta Hall, koordinátorka analytického tímu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo.

Z prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Akademická štvrťhodinka vyplýva, že podporu pri prechode zo
strednej na vysokú školu nevyžaduje len 17 percent prvákov. Na systémovej úrovni sa s ňou však stretne len máloktorý z nich, 75
percentám ju nahrádzajú spolužiaci a kamaráti a takmer tretine konkrétny vyučujúci.

Labilný systém dnes oslabuje ešte aj pandémia. Podľa Renáty Hall len niečo vyše polovice respondentov v dotazníku Akademickej
štvrťhodinky označilo, že nadobudli na väčšine predmetov porovnateľné vedomosti ako počas prezenčnej výučby, čo im adaptáciu opäť
len sťažuje. Študenti majú navyše obmedzenú možnosť vytvárať si vzťahy so spolužiakmi a môžu tak prísť o dôležitú formu podpory.

Podľa odborníčky sa počet prvákov, ktorí predčasne opustia školy, dlhodobo drží na úrovni jednej tretiny. Môže pandémia čísla ešte
zhoršiť? „Predpokladám, že ak sa zvýši odchod prvákov zo školy, tak to bude spomedzi externistov. Tí si za svoje štúdium platia a je teda
pre nich nevýhodné v ňom pokračovať, ak pre nich nemá zmysel,“ uvádza Hall. To, či sa pre pandémiu reálne rozhodlo viac prvákov
odísť zo školy, sa však uvidí až vo výročnej správe, ktorú ministerstvo školstva zverejní počas nasledujúceho roka.

Mentorovať môžu starší

Podľa Renáty Hall školy majú možnosti študentom s adaptačným procesom pomáhať, len ich treba využívať. „Treba im aktívne
vysvetľovať, ako používať informačný systém, ako si vyberať predmety, pomáhať im so získaním schopnosti efektívne sa učiť,“ radí.
Dôležité však podľa nej je myslieť aj na ich duševnú pohodu. „Poskytovať im poradenstvo a psychologickú podporu napríklad v oblasti
zvládania záťažových situácií v podobe stresu zo skúšok. Takúto podporu získalo len 23 percent z našich respondentov. Toto je
momentálne zvlášť dôležité. Prieskum psychológa Michala Hajdúka na Univerzite Komenského totiž ukázal, že počas pandémie u
študentov výrazne vzrástla rozšírenosť depresií a úzkostných stavov,“ dopĺňa.

Niektoré vysoké školy však potreby svojich študentov nezanedbávajú. Práve naopak. Napríklad na Bratislavskej medzinárodnej škole
liberálnych štúdií už tretí rok beží program Peer mentori. O čo ide? „Je to párovanie starších študentov s prvákmi, ktorí im zodpovedia
akékoľvek otázky, pomáhajú zorientovať sa, radia s problémami. Sú na úrovni spolužiakov, takže je to služba študentom najprístupnejšia
a najbližšia,“ hovorí koordinátorka vysokoškolského štúdia, Dagmar Kusá.

S podobnou iniciatívou počas pandémie prišla aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Pandémia podnietila niekoľko nových 
nápadov. Prvýkrát sme vyskúšali program rovesníckej opory, ktorý budeme ďalej rozvíjať. Momentálne išlo o sériu online stretnutí
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študentov, na ktorých zdieľali svoje stratégie zvládania pandemickej situácie,“ hovorí riaditeľka Univerzitného poradenského centra,
Veronika Zibrinyiová. Program podľa nej určite splnil svoj účel. V čase, keď pandemické opatrenia trvali už príliš dlho, sa študenti mohli
uvoľniť a zistiť, že v tom nie sú sami. Zároveň sa tak podarilo znížiť nápor na psychologických poradcov, ktorí mali v tom čase obsadené
všetky termíny.

Na covid majú riešenia

Ťažkosti študentov súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 vnímajú aj na bratislavskej a košickej škole. Pandémia podľa Zibrinyiovej
znásobila a zosilnila prežívanie už existujúcich trápení študentov. „Významne stúplo prežívanie nadmernej záťaže, okrem toho sa
najčastejšie stretávame s problémami, akými sú úzkosť či problémy vo vzťahoch, s učením, motiváciou a time managementom,“ uvádza.
Už predtým síce mali na univerzite vybudovanú sieť komplexných a podporných služieb, teraz sa však tieto iniciatívy ešte posilnili.
„Vytvorili sme nový typ poradenstva v efektívnom učení, keďže v čase prechodu na dištančné štúdium sa mnohí študenti ocitli v situácii,
na ktorú sa nevedeli adaptovať,“ opisuje.

Aj na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií sa počas pandémie prehĺbili psychologické a kariérne poradenské služby.
„Rozbehli sme aj Alumni mentoring, ktorý prevádzkujú študenti a absolventi školy. Ďalším študentom pomáhajú rozhodnúť sa pri výbere
stáží i profesie,“ dopĺňa Kusá.

Prváci prichádzajú na vysoké školy horšie pripravení, pretože, že sa posledný rok a pol učili len online.

SNÍMKA: Dreamstime

Autor: Beáta Javorčíková
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Rubrika: Financie

Bratislava – Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít vyzýva na zmenu slovenského vysokého školstva. To, čo vysoké
školstvo potrebuje, je akceptovanie toho, že nie všetky vysoké školy plnia a majú plniť rovnaké úlohy. Združenie tvrdí, že bez legislatívne
ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete bude prostredie slovenského vysokého školstva
prekračovať na mieste tak ako doteraz. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave Lenka Miller. „Stanovme
relevantné kritériá na vyčlenenie excelentných inštitúcií plniacich úlohy v národnom záujme. Bez ohľadu na veľkosť či medzinárodný
výtlak v oblasti výskumu existujú spoločensky špecificky orientované vysoké školy plniace významnú úlohu v oblastiach síce minoritných,
ale v spoločnosti nezastupiteľných. Takými sú najmä umelecké školy či špecificky zamerané kompaktné univerzity s prirodzene
hegemónnym postavením vo svojej oblasti vzdelávania a výskumu,“ uvádza sa vo výzve Združenia výskumne a technicky orientovaných
univerzít. Členovia združenia sú presvedčení, že cestou k objektívnej diverzifikácii vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií
excelentnosti, ale aj národných špecifík a spoločensky žiadaných zameraní.

Problémom je financovanie

Združenie žiada, aby nasledovala dôsledná zmena financovania vysokých škôl podľa takej metodiky rozpisu štátnej dotácie na vysoké
školstvo, ktorá bude ako vstupy uplatňovať práve výsledky objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti. „Jej súčasťou by mal byť balík
určený výlučne pre excelentné pracoviská a pre pracoviská plniace nezastupiteľné úlohy národného významu v oblasti vedy, umenia či
špecifických spoločenských činností a potrieb. Zároveň by sa malo upraviť aj financovanie edukatívne zameraných vysokých škôl s
dôrazom na kvalitu,“ píše sa vo výzve. V tejto súvislosti dôrazne odmietajú snahu niektorých súkromných vysokých škôl dosiahnuť
financovanie svojej činnosti zo štátneho rozpočtu. Členovia združenia vyjadrujú nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych
orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich manažérske prvky riadenia z úrovne univerzity budú nimi navrhované kroky impulzom ku
kvalitatívnej zmene vysokoškolského prostredia so zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy ako hlavných
historických atribútov univerzít v zmysle humboldtizmu. Pod výzvou sú podpísaní rektori Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Komenského v Bratislave.

Rezort pripravuje novelu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky plne súhlasí a podporuje diverzifikáciu vysokých škôl podľa kritérií
akceptovaných po celom svete vrátane zmeny financovania. Rovnako súhlasí s identifikáciou excelentných inštitúcií. „Už v minulom
školskom roku sme na ministerstve pripravili zmenu metodiky financovania, ktorá vo väčšej miere zohľadňuje intenzitu tvorivej činnosti na
vysokých školách. V ďalšom kroku pripravujeme komplexnú zmenu metodiky financovania, ktorá zohľadní výkon excelentných
vysokoškolských inštitúcií, a to prostredníctvom výkonnostných zmlúv, rozpisu štátnej dotácie, ako aj periodického medzinárodného
hodnotenia vedeckého výkonu,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis.

Súčasťou tejto metodiky bude vyčlenený balík pre diverzifikované financovanie, a to pre 25 percent najvýkonnejších pracovísk v danej
skupine odborov. V rámci rozpracovania programového vyhlásenia vlády ministerstvo školstva pripravuje medzinárodné hodnotenie
vedeckého výkonu vysokých škôl s plánovaným spustením v roku 2022.

Už v minulom školskom roku sme na ministerstve pripravili zmenu metodiky financovania.

Ľudovít Paulis,

štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a inovácie

Autor: (tasr)
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Lengvarský od samého počiatku, ako sa pravdepodobne za jeho „zásluhy“ vo vojenskej nemocnici v Ružomberku, dostal na pozíciu
„ministra“ zdravotníctva SR, nerobí nič iné len horekuje, plače, narieka, lekárom zakazuje riadne a účinne liečiť všetky choroby bez
výnimky (aj C-19), občanom SR sa vyhráža, aj ako keď nebudú Covid zodpovedný, tak skolabuje slovenský zdravotný systém a stále
dookola melie len jedno jediné, od rána do neskorej noci – „Len Covid očkovanie nás zachráni“ – „Len keď budete všetci covid
zaočkovaní, tak už budeme zachránení“ atď., atď. do aleluja!

SME.sk dnes opäť zverejnili Lengvarského ďalší nárek v článku pod názvom – „Situácia v nemocniciach je veľmi vážna, varuje
Lengvarský“, kde sa v jeho úvode konštatuje aj toto – „V celej krajine je voľných len dvadsať lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou.“

To akože naozaj?

A SME.sk ani za svet nepripomenie resp. neusmerní Lengvarského čoby mal urobiť, okrem toho žeby mal okamžite odstúpiť!

( https://domov.sme.sk/c/22784840/situacia-v-nemocniciach-je-velmi-vazna-varuje-lengvarsky.html?ref=terazbox_sme )

Tak nech SME.sk zalovia vo svojom covid archíve a nech nechajú Lengvarského si prečítať tento ich článok zo dňa 04. mája 2020, ktorý
uverejnili pod názvom – „Na východe vyvíjajú pľúcne ventilátory, licenciu by chceli aj Američania“ –
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22395038/na-vychode-vyvijaju-plucne-ventilatory-licenciu-by-chceli-aj-americania.html

V tomto článku SME.sk, keď ešte ani samotné SME.sk neboli ešte tak Covid zapredanecký, ako sú dnes, sa okrem iného píše aj toto –
„Na Slovensku začiatkom marca diagnostikovali prvého pacienta s ochorením Covid-19. O umelej pľúcnej ventilácii sa začalo hovoriť a
písať všade.

Aj laik vedel, že ich máme na Slovensku príliš málo, že je to jeden z prístrojov, ktorý dokáže človeka s poškodenými pľúcami, napríklad
koronavírusom, stiahnuť hrobárovi z lopaty a aj to, že teraz musíme byť disciplinovaní, lebo to, ako zvládneme koronavírus, stojí a padá
na dostatku pľúcnych ventilácií.“ A potom aj toto – „Bolo to v čase, keď prognostici predpovedali v peaku desiatky tisíc nakazených.
Profesor VILIAM DONIČ z košickej Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ vtedy v mimoriadnych reláciách a na tlačových konferenciách
predstavoval unikátny viachladinový pľúcny ventilátor. Verejnosť sa vtedy prvýkrát dozvedela, že Slovensko je jednotkou vo vývoji
pľúcnych ventilátorov a že výskum u nás prebieha dlhé roky. Dokážeme ich vymyslieť aj vyrobiť, no aj napriek tomu nakupujeme drahé
prístroje zo zahraničia.“, v tomto článku sa ďalej konštatuje aj táto vtedy veľmi závažná vec, možno pre dnešné dni kritická – „Krátko nato
prišla pre slovenských vedcov ďalšia rana. Slovenská výskumná agentúra im neschválila grant na vylepšenie už existujúcich pľúcnych
ventilácií, stalo sa to pre niekoľko formalít.

Profesor Donič v rozhovore vysvetľuje dôvody aj príčiny tohto rozhodnutia, spomína aj to, že „naše“ pľúcne ventilátory zachraňovali
počas epidémie SARS nielen Slovákov.“

Článok pokračuje ďalej a tam, kde sa končí pre mňa, ako pre nepredplatiteľa SME.sk, možnosť čítania sa „uzatvára“ týmto – „Má nový
ventilačný režim. Ten umožňuje dopraviť do krvi trikrát viac kyslíka cez vírusom poškodené pľúca, ako všetky doterajšie známe metódy.
Autorom tejto metódy je docent Pavol Török, ktorý je zamestnancom lekárskej fakulty a zároveň emeritným prednostom Kliniky
Anestéziológie a Intenzívnej medicíny VUSCH, a. s., a LF UPJŠ v Košiciach. S týmto nápadom prišiel ešte pred pätnástimi rokmi.
Postupne sa jeho vylepšenie implementovalo do ventilátorov, ktoré vyrábala Chirana Medical, a. s., Stará Turá…“

Vnímaš občan SR, kto sa spomína v tomto článku? Nuž áno je to docent Pavol Török, ktorý nie je len jeden z najhlavnejších
vynálezcov/strojcov slovenského/svetového prístroja pľúcnej ventilácie, ale je to aj docent z oboru medicíny, teda odborník na slovo
vzatý, ktorý začal C-19 účinne liečiť a to aj za pomoci totálne zaznávaného Ivermektínu, čo bolo publikované dňa 22. marca 2021, v
článku Jeden deň Plus, pod názvom – Šokujúce slová košického docenta: Niektorí lekári potrebujú štúdie aj na odtrhnutie toaleťáku!“ –
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/sokujuce-slova-kosickeho-docenta-niektori-lekari-potrebuju-studie-aj-odtrhnutie-toaletaku

Takže dosť bolo Lengvarského náreku! Dosť bolo jeho Covid vakcinačnej diktatúry a preto platí staré známe české – „Kdo to neumí, ať
jde od toho pryč!“

Slovač, už naozaj nie je načo čakať lebo práve takýto, akým je aj Lengvarský sa naša republika, náš štát, naša spoločnosť ženie nie len
do záhuby po stránke medicínskej, ale ja po stránke všeobecnej!!!

Záver:

Slovenské pľúcne ventilácie svetového mena, ktoré reálne dokážu zachrániť život ťažko chorého pacienta, tak toto nie?!
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Ale Čekanove testy na odhalenie C-19, ktoré absolútne pacienta nevyliečia, tak to áno, dokonca až tak áno, že si ho Zuzana Čaputová
uctila udelením Radu Ľudovíta Štúra II. Triedy za prínos v oblasti vedy!

Pavol Török a spol. si nezaslúžia NIČ?! NIČ! Len poníženie a odvrhnutie na pokraj slovenských odborníkov a vedcov! Však prečo aj, keď
oni reálne, teda skutočne tie ľudské životy zachraňujú!

Avšak tá ich záchrana má jednu veľkú, preveľkú trhlinu – nie je v súlade s oficiálnou „záchranou“ ľudských životov napr. takou
experimentálnou Covid vakcínu od/z USA spoločnosti Pfizer!!!

Autor: ferro
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Poznáme výsledky štvrtého hracieho týždňa. (Zdroj: Tlačová správa)

#Ďalší týždeň a ty sa môžeš tešiť na opäť ďalšie výsledky tých najlepších tímov v univerzitných zápasoch. Ako sa darilo tímom a komu sa
podarilo vyhrať? Povieme ti, bolo to priadne napínavé.

UniCup Prestige League

LoL

V prvom zápase skupiny A proti sebe nastúpili zatiaľ dominantní hráči ESTUBA proti hráčom z TRUNI. Podľa očakávania ESTUBA
jednoznačne zdolala svojho súpera výsledkom 2:0. V druhom zápase sme videli súboj tímov UPJŠ a TUKE. Po trojzápasovej dráme
vzišli úspešnejšie z tohto súboja hráči z UPJŠ.

Skupina B nám začala očakávaným zápasom medzi UCM a UK. Z trojzápasovej bitky vzišli víťazne hráči Univerzity Komenského. Vo
víťaznom ťažení pokračujú aj hráči z EUBA. Tím z UMB zdolali jasne 2:0 a v poslednom týždni zabojujú proti UK o konečné prvé miesto v
skupine. V skupine B je máme tak o postupe rozhodnuté. EUBA a UK budúci týždeň zabojujú o prvé miesto a UCM budú z istotou tretí.

CS:GO

Hrací týždeň nám v CS:GO otvoril zápas medzi univerzitami UNIZA a TUKE. Zápas bol veľmi vyrovnaný a nakoniec si oba tímy zo
zápasu odniesli po jednej mape. Tento týždeň nezaváhali ani študenti z UCM. Z UPJŠ si jednoznačne porazili 2:0 na mapy.

UKF sa aj napriek minulotýždňovej prehre podarilo v tomto týždni zdolať tím ESTUBA 2:0. ESTUBA bohužiaľ zostáva aj po tomto týždni
na spodku tabuľky, zatiaľ bez výhry. O prvú prehru minuloročných víťazov z UK sa postarali hráči tímu EUBA. Aj napriek tomu, že UK boli
v zápase favoritom, EUBA sa súpera nezľakla a porazila ho 2:0.

UniCup Classic League

LoL

O prvé prekvapenie v Classic League sa nám tento týždeň postarali hráči UCM TEDI Bears Jota, ktorým sa podarilo poraziť zatiaľ
neporazených UNIZA Herolds.

Vo svojej neporaziteľnosti však naďalej pokračujú tímy EUBA Esport Blue, ESTUBA Bullyverse a ESTUBA Fractal, ktoré ešte neprehrali
ani jednu mapu.

Darilo sa aj tímom z UKF. Oba tímy z univerzity v Nitre si pripísali na svoje konto tento týždeň výhru.

CS:GO

Tento týždeň sa v CS:GO niesol v znamení “2:0” výsledkov, nakoľko sme nevideli ani jednu remízu. Všetkým celkom z trnavskej UCM sa
podarilo tento týždeň vyhrať a pripísať si dôležité body do tabuľky.

ESTUBA Wolfs a taktiež Comenius esport B tiež získali cenné body, vďaka ktorým sa približujú k postupu do play-off z 1. miest vo
svojich skupinách. Pred nami sú ešte dva týždne a máme sa na čo tešiť, keďže v niektorých skupinách je boj o prvé miesto veľmi
vyrovnaný.

Zdroj: hashtag.sk, Tlačová správa

Autor: #Sima || Design | | kennymax | , Coding | | Webikon || Webikon.sk || #Sima
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V dave sa ocitol vedľa Jiřího Bartošku.

Milan Kolcun (4 fotografie)

„Keď si pozriem svoj starý denník, písal som tam, ako ma už nebaví život v Československu,“ hovorí známy košický sprievodca, pedagóg
a moderátor MILAN KOLCUN, ktorý sa 17. novembra 1989 ocitol priamo v centre diania, na demonštrácii v Prahe.

Z davu na Národnej triede unikol pred policajnými obuškami len s veľkým šťastím. Mal vtedy dvadsať rokov a študoval na vysokej škole v
Prešove. Dnes si na revolučné udalosti spomína stále rovnako živo.

V rozhovore hovorí o pocite spolupatričnosti, ktorý vládol na Vyšehrade, aj o pocite obrovského strachu, na ktorý sa za pár minút
premenil, prečo sa revolúcia na východe spúšťala dlho po udalostiach v Prahe, ako vyzeralo prevracanie kabátov v praxi a o čo všetko by
sme prišli, keby revolúcia prišla skôr, a naopak, čo malo byť vybudované, ak by prišla neskôr.

Aké emócie vo vás vyvolávajú spomienky na november 1989 s odstupom 32 rokov?

- Dvojaké, jednak, že sa to oplatilo, pretože takto ma už nebavilo ďalej žiť. Druhá emócia je prekvapenie, ako sa všetko odvtedy mohlo
tak zvrtnúť. Prišli nové problémy. V tom bola moja naivita, že revolúciou sa všetko vyrieši.

Prečo sa to podľa vás všetko zomlelo práve v novembri '89?

- Miera naštvanosti a beznádeje, aspoň u mňa, boli dosť vysoké. Keď si pozriem svoj starý denník, písal som tam, ako ma už nebaví život
v Československu.

Vaše pocity teda zrejme kopírovali tie celonárodné.

- Bolo vidieť, že demonštrácie proti režimu sa stupňujú a boli stále častejšie. Už v auguste toho istého roku sa v Prahe konala nepovolená
demonštrácia proti vstupu okupačných vojsk v roku 1968. Bol som tam a ako mnohí ďalší som odtiaľ pre policajnú brutalitu musel utekať.
Viem, že aj v októbri bola demonštrácia, ale na nej som nebol. A to som nespomenul sviečkovú demonštráciu a iné. Takže Hegelov
zákon prechodu kvantitatívnych zmien v kvalitatívne sa už uplatňoval, ale neverili sme, že sa to preklopí.

Čo vám na účasť na demonštráciách povedali doma? Mohli ste sa dostať do veľkých problémov. A nielen vy.

- Mama ma odrádzala, pretože vtedy išlo o veľa. Nemusel som doštudovať, išlo prakticky o celú moju budúcnosť.

Boli rodiny, ktoré trpeli režimom napríklad tak, že deti nemohli vyštudovať to, čo chceli. Vy ste sa ale na vysokú školu do Prešova dostali.
Ako sa vás osobne režim dotkol?

- Keď ma mama prihlásila na základnej škole na náboženstvo, veľmi na ňu vtedy nakričal riaditeľ školy, že mu kazí štatistiku. Vnímal som
veľkú náboženskú neslobodu. Ale mrzelo ma aj, mal som dvadsať rokov, aké fajné veci majú v Tuzexe a my nie, cenzúra časopisov,
hudby a nemožnosť cestovať. Vtedy som si hovoril, že načo sa učím angličtinu, keď ju v živote nepoužijem.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokSudcovia ho za totality súdili, po páde režimu ho tí istí rehabilitovali Čítajte

Napokon ste sa pomerne nečakane ocitli 17. novembra na demonštrácii v Prahe, no pôvodný dôvod vašej cesty bolo vraj rande. Ako to
bolo?

- Áno, v divadle v Prahe som sa mal stretnúť s frajerkou. Býval som u dvoch Košičaniek, ktoré síce študovali v Prešove, ale vybavili si
jeden semester v Prahe. Pýtal som sa ich, či sa nejaká demonštrácia nechystá. Tie mi povedali, že deň predtým bola jedna za
zachovanie Stromovky a na druhý má byť ďalšia, ku Dňu študentstva. Bol som aj zvedavý, chcel som využiť, že som v Prahe, tak mi
prišili trikolóru a šli sme.

Tá demonštrácia mala dve časti, nič nenasvedčovalo tomu, ako sa to dramaticky zvrtne?

- V povolenej časti boli prejavy, ktoré si len veľmi mierne dovoľovali. Potom sa dav pohol smerom na Vyšehrad, bolo nás stále viac a
viac. Na Vyšehrade sme zaspievali hymnu, bola to najkrajšie zaspievaná hymna v mojom živote. Bolo to veľmi dojímavé, ľudia
skandovali „Ešte raz!“, tak sme ju zaspievali znovu. Nejaké cudzie dievča mi vtedy dalo do ruky sviečku, mali ju aj všetci ostatní. Vtedy
povedal organizátor do ampliónu, že oficiálna časť demonštrácie je ukončená a že sa môžeme rozísť, ale naznačil, že najkratšia cesta je
odtiaľ na Václavák.
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A dav sa pohol.

((piano))

- Áno, niektorí sa oddelili, ale to sa už z davu kričalo „Väčšina šla naľavo.“ Najkratšou cestou to napokon nešlo, pretože tam už boli
policajti, išli sme inou trasou. Na nábreží Vltavy bola zastavená doprava, vtedy som sa obzrel za seba, bolo nás neskutočne veľa. Z okien
sa pozerali ďalší ľudia, kývali nám a my sme im kričali „Poďte s nami“. Kričali sme to aj smerom k policajtom a oni sa usmievali. Vedľa
mňa chvíľu išiel herec Jiří Bartoška, videl som ho vtedy jedinýkrát naživo.

Ale o pár minút to už taká eufória nebola.

- Nie, nebola. Ale zastavil ma ešte redaktor Československej televízie, či mu poviem, prečo som tu, a ja som mu zbabelo povedal, že
nepoviem. Hlavou mi prebehlo, že keď ma uvidia v televíznych novinách, nedoštudujem.

A hrdinstvo bolo naštrbené.

- Ale z davu som neodišiel. Prišli sme na Národnú triedu a tam už stáli policajti v niekoľkých radoch, ešte sme sa k nim priblížili, ale už
nás nepustili ďalej. Vtedy som sa obzrel druhýkrát, ale už nás nebolo tak veľa ako predtým. Policajti nás rozdelili, zozadu stáli tiež. Zostali
sme obkľúčení. Zľakol som sa, v dave sa začala mierna panika. Blúdil som v dave a zašiel aj do bočnej Mikulandskej ulice. Mal som
šťastie. Bolo tam nejako málo policajtov na to množstvo ľudí. Ustúpili nám a viacerí sme sa dostali z obkľúčenia.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVo väzení bola susedkou Milady Horákovej, tá jej chcela darovať svoje topánky Čítajte

Tomu sa hovorí byť v správnom čase na správnom mieste, nie každému sa podarilo uniknúť.

- Dievčatá, u ktorých som býval, zostali v tom dave. Ešte som sa chvíľu pozeral spoza policajtov, ale nevidel som ich. Naokolo stáli
policajné antony, do ktorých mali nakladať demonštrantov, majáky osvetľovali prítmie ulice, psy štekali, pripravené boli aj pluhy na ľudí.
Policajti postupovali tak, že urobili rýchly rázny krok, ako že sa idú rozbehnúť, ale spravili len jeden krok. Toto niekoľkokrát zopakovali,
čím dav stláčali a decimovali aj psychicky. Ľudia sa zľakli, že už ich začnú biť. Videl som len toto, keďže na siedmu som mal lístky do
divadla, tak som odišiel.

V ten večer nezostalo len pri policajnom zastrašovaní, ale skutočne dav začali biť.

- Pri bitke som už nebol, sedel som v divadle. Čo sa stalo, som sa dopočul, až keď som sa vrátil na byt. Kamarátky mi povedali, že keď
sa to začalo, utekali k prvému vchodu bytovky a zaradom búchali na dvere, aby im niekto otvoril. Až niekde na najvyššom poschodí im
nejaký dedko s babkou otvorili. Dievčatá zbadali, že v tom byte je už asi pätnásť ďalších ľudí. Prečkali tam časť večera. Dedko o polnoci
išiel akože vyniesť smeti a zisťoval, či je čistý vzduch. Tak odišli prví dvaja, volali z búdky, že prešli, že môžu ísť ďalší. Nadránom všetci
opustili byt.

Tí dvaja starkí preukázali veľmi veľké hrdinstvo. Keby to na nich vtedy niekto povedal, mohlo to dopadnúť veľmi zle.

- Isto. Na druhý deň im dievčatá, myslím, odniesli kvietky. Na druhý deň, v sobotu, sa začala Prahou šíriť informácia, že počas
demonštrácie zomrel kvôli policajnej brutalite študent Martin Šmíd. Mesto bolo oblepené plagátmi. Toto ma veľmi zasiahlo a nahnevalo,
veď tým mŕtvym som mohol byť ja. Napokon sme sa dozvedeli, že to nebola pravdivá informácia, teraz to voláme hoax.

O tom, čo sa udialo 17. novembra v Prahe, však na východe v Prešove, kde ste študovali, nikto nevedel.

- Nočným vlakom som sa z nedele na pondelok vrátil do školy. V Prešove mi spolužiaci vraveli, nech nehovorím, že som na tej
demonštrácii bol, lebo môžem mať problémy. Ale celkovo sa v Prešove o tom veľmi nevedelo. Pamätám si krátku správu v rádiu, že v
Prahe bola nepovolená demonštrácia, policajti zakročili, zranení boli na oboch stranách. Ale počúvala sa aj Slobodná Európa, takže kto
chcel, vedel.

V utorok alebo v stredu, už si nepamätám, sa konalo komunistami zinscenované podporenie policajného zásahu. Celá Filozofická fakulta
UPJŠ sa stretla v aule a prodekan pre ideologickú činnosť nám chcel dať odsúhlasiť uznesenie. Niektorí komunistickí profesori na nás
tlačili, že to musíme odsúhlasiť, lebo my mladí nevieme, čo je demonštrácia. Vraveli, že demonštrácia je, keď sa hádžu dlažobné kocky a
rozbíjajú výklady. No niekto spomedzi študentov vykríkol, že sú medzi nami takí, čo na pražskej demonštrácii boli, tak nech hovoria oni.
Hlavou mi preblesklo, či sa priznať, že som tam bol. Medzitým vystúpil jeden študent, ktorý bol aj v Prahe, no ten sa iba postavil pred
pultík a rozplakal sa. To sa už na mňa upieralo viacero pohľadov, tak som si povedal, že v záujme spravodlivosti a objektivity pôjdem a
svoje zážitky som prítomným podrobne vyrozprával. Po mojom vystúpení sa priebeh schôdze zvrátil. O hodinu neskôr vznikol štrajkový
výbor.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokNovember 89: Čo robili a na čo spomínajú politici z východu Čítajte
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Prečo to tak dlho trvalo? Akoby sa východ pripojil posledný.

- Nebol internet, správy to zamlčiavali. Skôr sme sa všetko dozvedali od kamarátov z iných miest. Ešte nejaký týždeň sa to v Prešove
rozbiehalo. Začalo sa to na vysokej škole a neskôr chodili študenti agitovať do dedín, do miest. Dostali sa von záznamy z pražského
policajného zásahu a to sa ako dôkaz brutality režimu premietalo.

Chodili ste aj vy agitovať?

- Nie, ja som denne hodiny vysielal v internátnom rozhlasovom štúdiu. Hlásili sme, čo sa bude diať, kde budú zhromaždenia, pozývali
sme do štúdia sympatizujúcich profesorov. Zbadali sme, že nenápadne nám tam posedáva nejaký pán, šepkalo sa, že to je eštebák,
ktorý sleduje, čo sa hovorí do rádia.

Už vás nikto nechcel zastaviť? Plynulo to smerovalo k zmene? Nemali ste obavy, že to stále nemusí dopadnúť dobre?

- Ešte stále sa nevedelo, či to smeruje k zmene. Dokonca psychologička, ktorá nás učila, mi vtedy povedala: „Milan, keby sa dakto pýtal,
že prečo ste boli na demonštrácii, pošlite ho za mnou. Ja mu vysvetlím, že zo psychologického hľadiska vás to nejako vzrušovalo. Ste
mladý a keď ste už boli v Prahe, tak ste chceli ísť na demonštráciu.“ Okrem toho, na internáte ma hľadal jeden eštebák, o ktorom som
nevedel, že je eštebák. Nechal mi odkaz, že nech sa prídem porozprávať, lebo jeho veľmi zaujíma, čo sa dialo v Prahe. Napokon sme sa
nikdy nestretli.

Stretli ste sa vy osobne s eštebáckymi praktikami?

- Nie. Iba tento jeden pokus bol, no a, samozrejme, aj ten pán z rádia.

Po novembri nastali personálne čistky?

- To bolo veľmi nepríjemné. Dostal som sa do akademického senátu. Rušila sa katedra marxizmu-leninizmu a vedeckého ateizmu a to
bolo strašné. Jeden pán, ktorý ma učil, ma prosil: „Nechajte ma na škole, ja mám len dva roky do dôchodku, mňa už nikde nezamestnajú,
ja som nikdy nekradol, mám jednu škodovku, potrebujem ešte deti zabezpečiť.“

Prevracali sa kabáty veľmi rýchlo?

- To bol prípad od prípadu. Niektorí už o pár týždňov písali svetová socialistická sústava do úvodzoviek. Niektorí popierali: „Ja som bola
proti tomu, aby študenti chodili do kostola? Ja som to práve podporovala!“ Ale boli aj profesori, ktorí zrazu rozkvitli. Začali sa uplatňovať.
Vracali sa aj rehabilitovaní profesori do vyučovania. Znovu som sa divil, keď Václava Havla zvolili za prezidenta jednohlasne tí istí
komunistickí poslanci, čo boli v socialistickom parlamente.

Dlho sa menilo vnímanie ľudí? Predsa sa dlhé roky žilo v realite, kde sa nedalo veriť úplne každému.

- Mne sa tak javilo, že nová realita nastúpila pomerne rýchlo, myslím, že to bola otázka pár mesiacov.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokSprievodca Košicami: Je veľa expertov na Lunik IX, málokto však na ňom bol Čítajte

Robíte potulky mestom Košice, spomínate rôzne obdobia našich dejín, ako ľudia reagujú, keď sa hovorí o socializme?

- Keď som robil potulku na tému Socialistické Košice, prišla za mnou na konci jedna pani a vraví mi: „Pán Kolcun, bolo to pekné, len sa
mi zdá, že ste sa trošku tomu socializmu posmievali a pritom nebolo všetko zlé. A onedlho prišla aj druhá pani, ktorá tú prvú nepočula, a
tá mi zas vraví: „Pán Kolcun, páčilo sa mi to, len myslím, že ste tomu socializmu trošku nadŕžali. A pritom to bola ťažká doba.“

Pol roka som žil na Kube, tam sa mi veľmi páčilo, že na zmenu idú postupne a premýšľavejšie, reformu za reformou. Najprv obnovenie
malého a stredného podnikania, obnovenie zahraničných investícií. Nešli do toho zbrklo, ale ponechali niečo aj zo socializmu. Napríklad
tu sa veľa vecí veľmi rýchlo odstránilo. Existoval zákon, ktorý určoval, že keď sa stavia niečo pre verejnosť, dajme tomu poliklinika alebo
sídlisko, jedno až štyri percentá z investície ide na umelecké diela. Preto má Terasa plno sôch a na každej poliklinike vo vestibule je
niečo pekné a nadčasové. To bol vynikajúci nápad, myslím, že v Holandsku je to tak stále. Tak takýto zákon mohol platiť doteraz.

Čo vám ešte chýba z tej doby?

- Zdá sa mi, že potraviny boli kvalitnejšie, síce menší výber, ale kvalitnejšie. Niektoré podniky sa sprivatizovali bezhlavo. Nad jazerom
sme mali pekáreň, obrovský mlyn, mäsokombinát, na Žriedlovej bol pivovar, Košice mali mliekareň, tak uvažujem, či nebolo strategicky
dobré to ponechať. Takisto nebolo toľko drog a tak dostupné. A pravda bola ľahšie nájditeľná. Teraz, keď niečo vygúglime, nevieme, či je
najbližšie pravde 34. odkaz alebo 512... Akoby už bolo toľko tisíc právd. Dnes aj na otázku, či je zdravé piť kávu, nájdete tisíce odkazov,
že áno a tisíce odkazov, že nie.

https://monitora.sk/
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A tiež je mi ľúto niektorých stavieb, ktoré sa v Košiciach nestihli postaviť. Napríklad na KVP mal vzniknúť mimoúrovňový priechod ponad
cestu, pod Moskovskou triedou Ústav experimentálnej fyziky SAV. Takmer sa začala stavať moderná budova divadla oproti Hlavnej
pošte. Po revolúcii sa stavali prevažne obchodné domy. Ale našťastie aj kostoly. Námestie osloboditeľov sa malo dostavať. Na druhej
strane, keby prišla revolúcia neskôr, tak sa zbúra Vrátna ulica, časť Roosveltovej. Revolúcia prišla aj skoro, aj neskoro.

Keď vyšli ľudia do ulíc po smrti Jána a Martiny, nemali ste na chvíľu pocit, že príde ďalšia veľká zmena?

- Na chvíľku. Ale, podľa mňa, už to nebolo také silné a jednotné prežívanie ako v novembri 1989.

Autor: Monika Almášiová
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Univerzity idú protestovať. Novela vysokoškolského zákona vyvoláva obavy!  
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3 min čítania

Slovenským univerzitám došla trpezlivosť. Dnes krátko poobede preto prichystali protestný pochod. Akademická obec chce brániť
demokraciu, akademické slobody a protestovať proti návrhu vysokoškolského zákona.

Protest začne o 13.00 hod. pred budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom v Bratislave.

Tu je stanovisko Univerzity Komenského k dnešnej akcii v plnom znení:

Medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona o vysokých školách sa ukončilo 12. novembra 2021. Univerzita Komenského v
Bratislave považuje návrh úprav vysokoškolskej legislatívy z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za nekoncepčný,
vnútorne nekoherentný a legislatívno-technicky nekonzistentný. Nezodpovedá obsahu ani výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny a na
viacerých miestach je v priamom rozpore s Plánom obnovy. K výhradám vysokých škôl a vysokoškolských reprezentácií vrátane
Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl či Študentskej rady vysokých škôl sa pridali viaceré úrady a organizácie.

Univerzita Komenského v Bratislave zásadne nesúhlasí najmä s týmito úpravami v návrhu:

Odstránenie samosprávneho pôsobenia fakúlt vrátane orgánov akademickej samosprávy. Nie je možné, aby kompetencie fakúlt, ktoré
vystupujú ako orgán verejnej moci – vydávajú rozhodnutia o prijatí na štúdium, vylúčenie zo štúdia, disciplinárny postih – boli upravené
len vnútorným predpisom, ale musia byť stanovené priamo zákonom.

Zloženie a kompetencie správnej rady sú v priamom rozpore s vykonávacím rozhodnutím Rady EÚ, ktorá stanovuje, že je potrebné
obmedziť účasť zástupcov štátu nad kontrolou ústredných orgánov štátnej správy.

Právo správnej rady podieľať sa na voľbe a odvolaní rektora. Z vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ jasne vyplýva povinnosť zachovať
akademické slobody nedotknuté. Medzi ne patrí aj výlučné právo akademickej obce voliť rektora.

So spôsobom, ako sa zavádza inštitút tzv. výkonnostných zmlúv. Predložený návrh nereflektuje zásady objektivity a transparentnosti,
naopak potenciálne zvyšuje riziko korupcie.

S odčerpávaním finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy v prospech súkromných vysokých škôl. Štruktúra odborov súkromných
škôl neuvádza nákladné študijné programy, ako je napríklad lekárstvo. Štruktúra odborov na verejných vysokých školách reflektuje
rôznorodé potreby spoločnosti.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania mnohé zo vznesených pripomienok vysokých škôl zazneli aj od ďalších orgánov a
organizácií. Ministerstvo financií SR napríklad upozorňuje, že bez navýšenia prostriedkov na školstvo by sa musel prerozdeľovať už dnes
znížený balík. „Prerozdeľovanie zníženého balíka nevytvára dostatočné zdroje na skutočnú motiváciu vysokých škôl na splnenie
merateľných ukazovateľov odrážajúcich verejný záujem a zároveň ohrozí snahu o naštartovanie procesu profilácie vysokých škôl,“
uvádza ministerstvo.

Podobne aj Úrad vlády SR hovorí, že zavedenie výkonnostných zmlúv do praxe bez požiadavky dodatočného financovania ohrozuje ich
samotnú realizovateľnosť a efektivitu tak, ako boli definované v míľniku Plánu obnovy. Na druhej strane tlačí na to, aby zákon napriek
odporu celej spoločnosti nadobudol účinnosť už od 1. januára 2022.

Generálna prokuratúra odmieta predložený návrh zákona ako celok. Zdieľa názor študentov a zamestnancov vysokých škôl i širokej
verejnosti, že je neakceptovateľné, aby bol návrh zákona predložený na ďalšie konanie bez predchádzajúcej diskusie a najmä s vážnym
nesúhlasom všetkých tých, ktorých sa život na vysokých školách týka. Podľa jej názoru by mali byť zásadné systémové zmeny vykonané
na základe analýzy aktuálneho stavu a tieto poznatky predkladateľ návrhu zákona nepredložil.

Za zachovanie nezávislosti akademickej správy sa prihovára aj Úrad pre verejné obstarávanie. „ V súvislosti s navrhovanými pravidlami
voľby rektora a ďalších predstaviteľov akademickej obce sa úrad ako nezávislý kontrolný orgán stotožňuje s konceptom nezávislej
akademickej samosprávy, ktorá je imanentnou súčasťou demokratickej spoločnosti,“ zdôrazňuje.

Stiahnutie novely požaduje aj Konferencia biskupov Slovenska a predkladateľovi vyčíta, že nijako nezdôvodnil, prečo bolo potrebné
výrazným spôsobom obmedziť samosprávu verejných vysokých škôl. „Všeobecné tvrdenie v dôvodovej správe, že má ísť o spružnenie
rozhodovacích procesov, nemožno považovať za primerané zdôvodnenie tohto vážneho zásahu do akademickej samosprávy, ktorý je v
rozpore s princípom subsidiarity.“
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Náš protest okrem vysokoškolských reprezentácií a partnerskej Slovenskej technickej univerzity podporili ďalšie univerzity: Ekonomická
univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita v
Trnave a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zdielať / poslať / tlačiť

Autor: Redakcia
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V ďalšom meste zisťovali prítomnosť protilátok u nezaočkovaných  
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17. novembra 2021

Pridaj komentár

Foto: FB Mesto Fiľakovo / Fülek Város

FIĽAKOVO – Deň po zisťovaní protilátok u nezaočkovaných v Lučenci sa testovalo aj v meste pod Fiľakovským hradom. Bezplatné
zisťovanie protilátok proti SARS-CoV-2, ktoré spôsobuje ochorenie COVID-19, sa uskutočnilo v utorok (16. 11.) v areáli FTC.

Samospráva Fiľakova o tom informovala na sociálnej sieti.

Článok pokračuje pod reklamou.

Vzorky odoberali pracovníci a študenti z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. Počas dňa otestovali
154 záujemcov. Odber bol súčasťou štúdie iniciovanej ministerstvom zdravotníctva, ktorej cieľom je zistiť premorenosť medzi
nezaočkovanými obyvateľmi krajiny.

„Po registrácii a vyplnení krátkeho dotazníka sme záujemcom odobrali štyri kvapky krvi, ktoré sme zaslali na rozbor. Zúčastnení dostanú
v priebehu desiatich dní výsledok prostredníctvom emailu alebo SMS, kde bude uvedená ich hladina protilátok aj s vysvetlením, či a
nakoľko sú chránení,“ cituje samospráva prednostku Ústavu epidemiológie LF UPJŠ Moniku Halánovú.

Foto: FB Mesto Fiľakovo / Fülek Város

Vo Fiľakove sa výrazne zhoršila pandemická situácia. Kým počas predchádzajúcich týždňov tretej vlny v meste týždenne pribudlo
približne sto nakazených, v uplynulom týždni ich bolo až 225.

Radnica preto požiadala obyvateľov, aby ešte dôslednejšie dodržiavali epidemiologické nariadenia a obmedzili sociálne kontakty. Mesto
tiež požiadalo ľudí, ktorí sa ešte nedali zaočkovať, aby využili možnosť nechať sa zaočkovať vo veľkokapacitnom centre v Lučenci. To
bude otvorené vo štvrtok (18. 11.) a v piatok (19. 11.) od 14:00 do 18:00 hod. a v sobotu (20. 11.) od 9:00 do 17:00 hod.

Autor: Jozef Mikuš
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Stanovisko UPJŠ k protestu proti novele VŠ zákona

@ Aktuálne -> Školstvo Nov 17 2021 - 01:56 GMT

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedenia jej fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ plne
podporujú protest za zachovanie akademickej samosprávy na slovenských vysokých školách a odmietajú pokusy o ich ovplyvňovanie.
Študenti a zamestnanci univerzity sa preto zapájajú do zverejnenej petície (STU, UK, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých
škôl s podporou Klubu dekanov) odmietajúcej predloženú novelu vysokoškolského zákona a podporujúcej zmysluplné reformy.

K avizovanému „Zodpovednému protestu za slobodné univerzity“ plánovaného na 16.11.2021 v Bratislave sa vzhľadom na výrazné
zhoršenie epidemickej situácie symbolicky pripája aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súčasťou zapojenia sa do protestu
je aj oslovenie širokej verejnosti rektorom UPJŠ, prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc.

„Na diskusii o reforme vzdelávania pána predsedu vlády SR so študentmi UPJŠ dňa 3.11.2021 sme upozornili, že každá reforma,
akonáhle bude obsahovať prvky a snahu o zásah do autonómie vysokých škôl, prirodzene vyvolá odpor a odmietnutie aj pozitívnych
návrhov. Navrhovaný mechanizmus voľby rektora, kompetenčná disharmónia medzi akademickým senátom a správnou radou univerzity
vyžadujú ďalší dialóg a sú legitímnym dôvodom na taký intenzívny protest. Akademická samospráva, autonómia a akademická sloboda
sú pre nás najvyššie hodnoty Novembra 1989 a preto náš protest je sprevádzaný mottom „Chránime hodnoty Novembra 1989, chceme
byť slobodnou univerzitou“ povedal k protestu rektor UPJŠ, prof. Sovák.

Celé stanovisko rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je dostupné na webstránke UPJŠ a sociálnych sieťach.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Zdroj: RO SSN
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Vysokoškoláci to vzdávajú pred získaním diplomu a do akademického prostredia sa nevracajú. Prehĺbiť to môže pandémia.

beata.javorcikova@mafraslovakia.sk

Bratislava – „Ten prvý semester som to takmer vzdala. Ten tlak, koľko vecí odo mňa chceli od siedmej do siedmej v škole. Pred tým sme
skončili o dvanástej, jednej a išla som domov. A teraz… Keby nebolo mojej mamy, tak možno nedokončím ani bakalára,“ hovorí
študentka vysokej školy v analýze zistení o stave školstva na Slovensku To dá rozum.

Slovensko však nemá najvyšší podiel študentov, ktorí predčasne opustia vysokú školu bez získania diplomu. Medzinárodné hodnotenie
kľúčových kompetencií dospelých preukázalo, že spomedzi 15 európskych krajín zastávame desiatu priečku. Pri slovenských študentoch
je však na rozdiel od tých zahraničných menšia šanca, že sa do akademického prostredia ešte niekedy vrátia. „Podľa štatistík takmer 40
percent Európanov, ktorí z nejakého dôvodu neukončili štúdium, získa diplom v neskoršej fáze svojho života. Na Slovensku si však
vysokoškolské vzdelanie dodatočne dokončí len 14 percent ľudí, ktorí štúdium predčasne ukončili,“ uvádza Katarína Vančíková v
analýze To dá rozum.

Prečo je to tak? Čo slovenských študentov môže po pár semestroch na vysokej škole až tak odradiť, že sa do nej už nikdy nevrátia?
Podľa Vančíkovej za tým môže byť viacero faktorov. Od pomerne prísneho nastavenia školného za predĺženie štandardnej dĺžky štúdia
cez otvorenosť pracovného trhu pre ľudí, ktorí štúdium nedokončili, až po výber nesprávneho odboru.

Študentov by mali viesť

Častým dôvodom na ukončenie štúdia však býva aj slabá podpora zo strany školy. To sa týka najmä študentov prvého ročníka
bakalárskeho stupňa, pre ktorých sú úvodné momenty na vysokej škole veľkou životnou zmenou. „Na nižších stupňoch sú študenti
zvyknutí na predpísané učivo a priebežné skúšanie. Na vysokej škole sa od nich očakáva väčšia samostatnosť tak pri samotnom štúdiu,
ako aj pri jeho organizovaní,“ vysvetľuje Renáta Hall, koordinátorka analytického tímu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo.

Z prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Akademická štvrťhodinka vyplýva, že podporu pri prechode zo
strednej na vysokú školu nevyžaduje len 17 percent prvákov. Na systémovej úrovni sa s ňou však stretne len máloktorý z nich, 75
percentám ju nahrádzajú spolužiaci a kamaráti a takmer tretine konkrétny vyučujúci.

Labilný systém dnes oslabuje ešte aj pandémia. Podľa Renáty Hall len niečo vyše polovice respondentov v dotazníku Akademickej
štvrťhodinky označilo, že nadobudli na väčšine predmetov porovnateľné vedomosti ako počas prezenčnej výučby, čo im adaptáciu opäť
len sťažuje. Študenti majú navyše obmedzenú možnosť vytvárať si vzťahy so spolužiakmi a môžu tak prísť o dôležitú formu podpory.

Podľa odborníčky sa počet prvákov, ktorí predčasne opustia školy, dlhodobo drží na úrovni jednej tretiny. Môže pandémia čísla ešte
zhoršiť? „Predpokladám, že ak sa zvýši odchod prvákov zo školy, tak to bude spomedzi externistov. Tí si za svoje štúdium platia a je teda
pre nich nevýhodné v ňom pokračovať, ak pre nich nemá zmysel,“ uvádza Hall. To, či sa pre pandémiu reálne rozhodlo viac prvákov
odísť zo školy, sa však uvidí až vo výročnej správe, ktorú ministerstvo školstva zverejní počas nasledujúceho roka.

Mentorovať môžu starší

Podľa Renáty Hall školy majú možnosti študentom s adaptačným procesom pomáhať, len ich treba využívať. „Treba im aktívne
vysvetľovať, ako používať informačný systém, ako si vyberať predmety, pomáhať im so získaním schopnosti efektívne sa učiť,“ radí.
Dôležité však podľa nej je myslieť aj na ich duševnú pohodu. „Poskytovať im poradenstvo a psychologickú podporu napríklad v oblasti
zvládania záťažových situácií v podobe stresu zo skúšok. Takúto podporu získalo len 23 percent z našich respondentov. Toto je
momentálne zvlášť dôležité. Prieskum psychológa Michala Hajdúka na Univerzite Komenského totiž ukázal, že počas pandémie u
študentov výrazne vzrástla rozšírenosť depresií a úzkostných stavov,“ dopĺňa.

Niektoré vysoké školy však potreby svojich študentov nezanedbávajú. Práve naopak. Napríklad na Bratislavskej medzinárodnej škole
liberálnych štúdií už tretí rok beží program Peer mentori. O čo ide? „Je to párovanie starších študentov s prvákmi, ktorí im zodpovedia
akékoľvek otázky, pomáhajú zorientovať sa, radia s problémami. Sú na úrovni spolužiakov, takže je to služba študentom najprístupnejšia
a najbližšia,“ hovorí koordinátorka vysokoškolského štúdia, Dagmar Kusá.

S podobnou iniciatívou počas pandémie prišla aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Pandémia podnietila niekoľko nových 
nápadov. Prvýkrát sme vyskúšali program rovesníckej opory, ktorý budeme ďalej rozvíjať. Momentálne išlo o sériu online stretnutí
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študentov, na ktorých zdieľali svoje stratégie zvládania pandemickej situácie,“ hovorí riaditeľka Univerzitného poradenského centra,
Veronika Zibrinyiová. Program podľa nej určite splnil svoj účel. V čase, keď pandemické opatrenia trvali už príliš dlho, sa študenti mohli
uvoľniť a zistiť, že v tom nie sú sami. Zároveň sa tak podarilo znížiť nápor na psychologických poradcov, ktorí mali v tom čase obsadené
všetky termíny.

Na covid majú riešenia

Ťažkosti študentov súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 vnímajú aj na bratislavskej a košickej škole. Pandémia podľa Zibrinyiovej
znásobila a zosilnila prežívanie už existujúcich trápení študentov. „Významne stúplo prežívanie nadmernej záťaže, okrem toho sa
najčastejšie stretávame s problémami, akými sú úzkosť či problémy vo vzťahoch, s učením, motiváciou a time managementom,“ uvádza.
Už predtým síce mali na univerzite vybudovanú sieť komplexných a podporných služieb, teraz sa však tieto iniciatívy ešte posilnili.
„Vytvorili sme nový typ poradenstva v efektívnom učení, keďže v čase prechodu na dištančné štúdium sa mnohí študenti ocitli v situácii,
na ktorú sa nevedeli adaptovať,“ opisuje.

Aj na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií sa počas pandémie prehĺbili psychologické a kariérne poradenské služby.
„Rozbehli sme aj Alumni mentoring, ktorý prevádzkujú študenti a absolventi školy. Ďalším študentom pomáhajú rozhodnúť sa pri výbere
stáží i profesie,“ dopĺňa Kusá.

Prváci prichádzajú na vysoké školy horšie pripravení, pretože, že sa posledný rok a pol učili len online.

SNÍMKA: Dreamstime

Autor: Beáta Javorčíková
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Lengvarský od samého počiatku, ako sa pravdepodobne za jeho „zásluhy“ vo vojenskej nemocnici v Ružomberku, dostal na pozíciu
„ministra“ zdravotníctva SR, nerobí nič iné len horekuje, plače, narieka, lekárom zakazuje riadne a účinne liečiť všetky choroby bez
výnimky (aj C-19), občanom SR sa vyhráža, aj ako keď nebudú Covid zodpovedný, tak skolabuje slovenský zdravotný systém a stále
dookola melie len jedno jediné, od rána do neskorej noci – „Len Covid očkovanie nás zachráni“ – „Len keď budete všetci covid
zaočkovaní, tak už budeme zachránení“ atď., atď. do aleluja!

SME.sk dnes opäť zverejnili Lengvarského ďalší nárek v článku pod názvom – „Situácia v nemocniciach je veľmi vážna, varuje
Lengvarský“, kde sa v jeho úvode konštatuje aj toto – „V celej krajine je voľných len dvadsať lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou.“

To akože naozaj?

A SME.sk ani za svet nepripomenie resp. neusmerní Lengvarského čoby mal urobiť, okrem toho žeby mal okamžite odstúpiť!

( https://domov.sme.sk/c/22784840/situacia-v-nemocniciach-je-velmi-vazna-varuje-lengvarsky.html?ref=terazbox_sme )

Tak nech SME.sk zalovia vo svojom covid archíve a nech nechajú Lengvarského si prečítať tento ich článok zo dňa 04. mája 2020, ktorý
uverejnili pod názvom – „Na východe vyvíjajú pľúcne ventilátory, licenciu by chceli aj Američania“ –
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22395038/na-vychode-vyvijaju-plucne-ventilatory-licenciu-by-chceli-aj-americania.html

V tomto článku SME.sk, keď ešte ani samotné SME.sk neboli ešte tak Covid zapredanecký, ako sú dnes, sa okrem iného píše aj toto –
„Na Slovensku začiatkom marca diagnostikovali prvého pacienta s ochorením Covid-19. O umelej pľúcnej ventilácii sa začalo hovoriť a
písať všade.

Aj laik vedel, že ich máme na Slovensku príliš málo, že je to jeden z prístrojov, ktorý dokáže človeka s poškodenými pľúcami, napríklad
koronavírusom, stiahnuť hrobárovi z lopaty a aj to, že teraz musíme byť disciplinovaní, lebo to, ako zvládneme koronavírus, stojí a padá
na dostatku pľúcnych ventilácií.“ A potom aj toto – „Bolo to v čase, keď prognostici predpovedali v peaku desiatky tisíc nakazených.
Profesor VILIAM DONIČ z košickej Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ vtedy v mimoriadnych reláciách a na tlačových konferenciách
predstavoval unikátny viachladinový pľúcny ventilátor. Verejnosť sa vtedy prvýkrát dozvedela, že Slovensko je jednotkou vo vývoji
pľúcnych ventilátorov a že výskum u nás prebieha dlhé roky. Dokážeme ich vymyslieť aj vyrobiť, no aj napriek tomu nakupujeme drahé
prístroje zo zahraničia.“, v tomto článku sa ďalej konštatuje aj táto vtedy veľmi závažná vec, možno pre dnešné dni kritická – „Krátko nato
prišla pre slovenských vedcov ďalšia rana. Slovenská výskumná agentúra im neschválila grant na vylepšenie už existujúcich pľúcnych
ventilácií, stalo sa to pre niekoľko formalít.

Profesor Donič v rozhovore vysvetľuje dôvody aj príčiny tohto rozhodnutia, spomína aj to, že „naše“ pľúcne ventilátory zachraňovali
počas epidémie SARS nielen Slovákov.“

Článok pokračuje ďalej a tam, kde sa končí pre mňa, ako pre nepredplatiteľa SME.sk, možnosť čítania sa „uzatvára“ týmto – „Má nový
ventilačný režim. Ten umožňuje dopraviť do krvi trikrát viac kyslíka cez vírusom poškodené pľúca, ako všetky doterajšie známe metódy.
Autorom tejto metódy je docent Pavol Török, ktorý je zamestnancom lekárskej fakulty a zároveň emeritným prednostom Kliniky
Anestéziológie a Intenzívnej medicíny VUSCH, a. s., a LF UPJŠ v Košiciach. S týmto nápadom prišiel ešte pred pätnástimi rokmi.
Postupne sa jeho vylepšenie implementovalo do ventilátorov, ktoré vyrábala Chirana Medical, a. s., Stará Turá…“

Vnímaš občan SR, kto sa spomína v tomto článku? Nuž áno je to docent Pavol Török, ktorý nie je len jeden z najhlavnejších
vynálezcov/strojcov slovenského/svetového prístroja pľúcnej ventilácie, ale je to aj docent z oboru medicíny, teda odborník na slovo
vzatý, ktorý začal C-19 účinne liečiť a to aj za pomoci totálne zaznávaného Ivermektínu, čo bolo publikované dňa 22. marca 2021, v
článku Jeden deň Plus, pod názvom – Šokujúce slová košického docenta: Niektorí lekári potrebujú štúdie aj na odtrhnutie toaleťáku!“ –
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/sokujuce-slova-kosickeho-docenta-niektori-lekari-potrebuju-studie-aj-odtrhnutie-toaletaku

Takže dosť bolo Lengvarského náreku! Dosť bolo jeho Covid vakcinačnej diktatúry a preto platí staré známe české – „Kdo to neumí, ať
jde od toho pryč!“

Slovač, už naozaj nie je načo čakať lebo práve takýto, akým je aj Lengvarský sa naša republika, náš štát, naša spoločnosť ženie nie len
do záhuby po stránke medicínskej, ale ja po stránke všeobecnej!!!

Záver:

Slovenské pľúcne ventilácie svetového mena, ktoré reálne dokážu zachrániť život ťažko chorého pacienta, tak toto nie?!
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Ale Čekanove testy na odhalenie C-19, ktoré absolútne pacienta nevyliečia, tak to áno, dokonca až tak áno, že si ho Zuzana Čaputová
uctila udelením Radu Ľudovíta Štúra II. Triedy za prínos v oblasti vedy!

Pavol Török a spol. si nezaslúžia NIČ?! NIČ! Len poníženie a odvrhnutie na pokraj slovenských odborníkov a vedcov! Však prečo aj, keď
oni reálne, teda skutočne tie ľudské životy zachraňujú!

Avšak tá ich záchrana má jednu veľkú, preveľkú trhlinu – nie je v súlade s oficiálnou „záchranou“ ľudských životov napr. takou
experimentálnou Covid vakcínu od/z USA spoločnosti Pfizer!!!

Autor: ferro
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Pred obuškami ušiel študent Milan Kolcun z pražskej Národnej triedy so šťastím  
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V dave sa ocitol vedľa Jiřího Bartošku.

Milan Kolcun (4 fotografie)

„Keď si pozriem svoj starý denník, písal som tam, ako ma už nebaví život v Československu,“ hovorí známy košický sprievodca, pedagóg
a moderátor MILAN KOLCUN, ktorý sa 17. novembra 1989 ocitol priamo v centre diania, na demonštrácii v Prahe.

Z davu na Národnej triede unikol pred policajnými obuškami len s veľkým šťastím. Mal vtedy dvadsať rokov a študoval na vysokej škole v
Prešove. Dnes si na revolučné udalosti spomína stále rovnako živo.

V rozhovore hovorí o pocite spolupatričnosti, ktorý vládol na Vyšehrade, aj o pocite obrovského strachu, na ktorý sa za pár minút
premenil, prečo sa revolúcia na východe spúšťala dlho po udalostiach v Prahe, ako vyzeralo prevracanie kabátov v praxi a o čo všetko by
sme prišli, keby revolúcia prišla skôr, a naopak, čo malo byť vybudované, ak by prišla neskôr.

Aké emócie vo vás vyvolávajú spomienky na november 1989 s odstupom 32 rokov?

- Dvojaké, jednak, že sa to oplatilo, pretože takto ma už nebavilo ďalej žiť. Druhá emócia je prekvapenie, ako sa všetko odvtedy mohlo
tak zvrtnúť. Prišli nové problémy. V tom bola moja naivita, že revolúciou sa všetko vyrieši.

Prečo sa to podľa vás všetko zomlelo práve v novembri '89?

- Miera naštvanosti a beznádeje, aspoň u mňa, boli dosť vysoké. Keď si pozriem svoj starý denník, písal som tam, ako ma už nebaví život
v Československu.

Vaše pocity teda zrejme kopírovali tie celonárodné.

- Bolo vidieť, že demonštrácie proti režimu sa stupňujú a boli stále častejšie. Už v auguste toho istého roku sa v Prahe konala nepovolená
demonštrácia proti vstupu okupačných vojsk v roku 1968. Bol som tam a ako mnohí ďalší som odtiaľ pre policajnú brutalitu musel utekať.
Viem, že aj v októbri bola demonštrácia, ale na nej som nebol. A to som nespomenul sviečkovú demonštráciu a iné. Takže Hegelov
zákon prechodu kvantitatívnych zmien v kvalitatívne sa už uplatňoval, ale neverili sme, že sa to preklopí.

Čo vám na účasť na demonštráciách povedali doma? Mohli ste sa dostať do veľkých problémov. A nielen vy.

- Mama ma odrádzala, pretože vtedy išlo o veľa. Nemusel som doštudovať, išlo prakticky o celú moju budúcnosť.

Boli rodiny, ktoré trpeli režimom napríklad tak, že deti nemohli vyštudovať to, čo chceli. Vy ste sa ale na vysokú školu do Prešova dostali.
Ako sa vás osobne režim dotkol?

- Keď ma mama prihlásila na základnej škole na náboženstvo, veľmi na ňu vtedy nakričal riaditeľ školy, že mu kazí štatistiku. Vnímal som
veľkú náboženskú neslobodu. Ale mrzelo ma aj, mal som dvadsať rokov, aké fajné veci majú v Tuzexe a my nie, cenzúra časopisov,
hudby a nemožnosť cestovať. Vtedy som si hovoril, že načo sa učím angličtinu, keď ju v živote nepoužijem.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokSudcovia ho za totality súdili, po páde režimu ho tí istí rehabilitovali Čítajte

Napokon ste sa pomerne nečakane ocitli 17. novembra na demonštrácii v Prahe, no pôvodný dôvod vašej cesty bolo vraj rande. Ako to
bolo?

- Áno, v divadle v Prahe som sa mal stretnúť s frajerkou. Býval som u dvoch Košičaniek, ktoré síce študovali v Prešove, ale vybavili si
jeden semester v Prahe. Pýtal som sa ich, či sa nejaká demonštrácia nechystá. Tie mi povedali, že deň predtým bola jedna za
zachovanie Stromovky a na druhý má byť ďalšia, ku Dňu študentstva. Bol som aj zvedavý, chcel som využiť, že som v Prahe, tak mi
prišili trikolóru a šli sme.

Tá demonštrácia mala dve časti, nič nenasvedčovalo tomu, ako sa to dramaticky zvrtne?

- V povolenej časti boli prejavy, ktoré si len veľmi mierne dovoľovali. Potom sa dav pohol smerom na Vyšehrad, bolo nás stále viac a
viac. Na Vyšehrade sme zaspievali hymnu, bola to najkrajšie zaspievaná hymna v mojom živote. Bolo to veľmi dojímavé, ľudia
skandovali „Ešte raz!“, tak sme ju zaspievali znovu. Nejaké cudzie dievča mi vtedy dalo do ruky sviečku, mali ju aj všetci ostatní. Vtedy
povedal organizátor do ampliónu, že oficiálna časť demonštrácie je ukončená a že sa môžeme rozísť, ale naznačil, že najkratšia cesta je
odtiaľ na Václavák.
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A dav sa pohol.

((piano))

- Áno, niektorí sa oddelili, ale to sa už z davu kričalo „Väčšina šla naľavo.“ Najkratšou cestou to napokon nešlo, pretože tam už boli
policajti, išli sme inou trasou. Na nábreží Vltavy bola zastavená doprava, vtedy som sa obzrel za seba, bolo nás neskutočne veľa. Z okien
sa pozerali ďalší ľudia, kývali nám a my sme im kričali „Poďte s nami“. Kričali sme to aj smerom k policajtom a oni sa usmievali. Vedľa
mňa chvíľu išiel herec Jiří Bartoška, videl som ho vtedy jedinýkrát naživo.

Ale o pár minút to už taká eufória nebola.

- Nie, nebola. Ale zastavil ma ešte redaktor Československej televízie, či mu poviem, prečo som tu, a ja som mu zbabelo povedal, že
nepoviem. Hlavou mi prebehlo, že keď ma uvidia v televíznych novinách, nedoštudujem.

A hrdinstvo bolo naštrbené.

- Ale z davu som neodišiel. Prišli sme na Národnú triedu a tam už stáli policajti v niekoľkých radoch, ešte sme sa k nim priblížili, ale už
nás nepustili ďalej. Vtedy som sa obzrel druhýkrát, ale už nás nebolo tak veľa ako predtým. Policajti nás rozdelili, zozadu stáli tiež. Zostali
sme obkľúčení. Zľakol som sa, v dave sa začala mierna panika. Blúdil som v dave a zašiel aj do bočnej Mikulandskej ulice. Mal som
šťastie. Bolo tam nejako málo policajtov na to množstvo ľudí. Ustúpili nám a viacerí sme sa dostali z obkľúčenia.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVo väzení bola susedkou Milady Horákovej, tá jej chcela darovať svoje topánky Čítajte

Tomu sa hovorí byť v správnom čase na správnom mieste, nie každému sa podarilo uniknúť.

- Dievčatá, u ktorých som býval, zostali v tom dave. Ešte som sa chvíľu pozeral spoza policajtov, ale nevidel som ich. Naokolo stáli
policajné antony, do ktorých mali nakladať demonštrantov, majáky osvetľovali prítmie ulice, psy štekali, pripravené boli aj pluhy na ľudí.
Policajti postupovali tak, že urobili rýchly rázny krok, ako že sa idú rozbehnúť, ale spravili len jeden krok. Toto niekoľkokrát zopakovali,
čím dav stláčali a decimovali aj psychicky. Ľudia sa zľakli, že už ich začnú biť. Videl som len toto, keďže na siedmu som mal lístky do
divadla, tak som odišiel.

V ten večer nezostalo len pri policajnom zastrašovaní, ale skutočne dav začali biť.

- Pri bitke som už nebol, sedel som v divadle. Čo sa stalo, som sa dopočul, až keď som sa vrátil na byt. Kamarátky mi povedali, že keď
sa to začalo, utekali k prvému vchodu bytovky a zaradom búchali na dvere, aby im niekto otvoril. Až niekde na najvyššom poschodí im
nejaký dedko s babkou otvorili. Dievčatá zbadali, že v tom byte je už asi pätnásť ďalších ľudí. Prečkali tam časť večera. Dedko o polnoci
išiel akože vyniesť smeti a zisťoval, či je čistý vzduch. Tak odišli prví dvaja, volali z búdky, že prešli, že môžu ísť ďalší. Nadránom všetci
opustili byt.

Tí dvaja starkí preukázali veľmi veľké hrdinstvo. Keby to na nich vtedy niekto povedal, mohlo to dopadnúť veľmi zle.

- Isto. Na druhý deň im dievčatá, myslím, odniesli kvietky. Na druhý deň, v sobotu, sa začala Prahou šíriť informácia, že počas
demonštrácie zomrel kvôli policajnej brutalite študent Martin Šmíd. Mesto bolo oblepené plagátmi. Toto ma veľmi zasiahlo a nahnevalo,
veď tým mŕtvym som mohol byť ja. Napokon sme sa dozvedeli, že to nebola pravdivá informácia, teraz to voláme hoax.

O tom, čo sa udialo 17. novembra v Prahe, však na východe v Prešove, kde ste študovali, nikto nevedel.

- Nočným vlakom som sa z nedele na pondelok vrátil do školy. V Prešove mi spolužiaci vraveli, nech nehovorím, že som na tej
demonštrácii bol, lebo môžem mať problémy. Ale celkovo sa v Prešove o tom veľmi nevedelo. Pamätám si krátku správu v rádiu, že v
Prahe bola nepovolená demonštrácia, policajti zakročili, zranení boli na oboch stranách. Ale počúvala sa aj Slobodná Európa, takže kto
chcel, vedel.

V utorok alebo v stredu, už si nepamätám, sa konalo komunistami zinscenované podporenie policajného zásahu. Celá Filozofická
fakulta UPJŠ sa stretla v aule a prodekan pre ideologickú činnosť nám chcel dať odsúhlasiť uznesenie. Niektorí komunistickí profesori na
nás tlačili, že to musíme odsúhlasiť, lebo my mladí nevieme, čo je demonštrácia. Vraveli, že demonštrácia je, keď sa hádžu dlažobné
kocky a rozbíjajú výklady. No niekto spomedzi študentov vykríkol, že sú medzi nami takí, čo na pražskej demonštrácii boli, tak nech
hovoria oni. Hlavou mi preblesklo, či sa priznať, že som tam bol. Medzitým vystúpil jeden študent, ktorý bol aj v Prahe, no ten sa iba
postavil pred pultík a rozplakal sa. To sa už na mňa upieralo viacero pohľadov, tak som si povedal, že v záujme spravodlivosti a
objektivity pôjdem a svoje zážitky som prítomným podrobne vyrozprával. Po mojom vystúpení sa priebeh schôdze zvrátil. O hodinu
neskôr vznikol štrajkový výbor.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokNovember 89: Čo robili a na čo spomínajú politici z východu Čítajte
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Prečo to tak dlho trvalo? Akoby sa východ pripojil posledný.

- Nebol internet, správy to zamlčiavali. Skôr sme sa všetko dozvedali od kamarátov z iných miest. Ešte nejaký týždeň sa to v Prešove
rozbiehalo. Začalo sa to na vysokej škole a neskôr chodili študenti agitovať do dedín, do miest. Dostali sa von záznamy z pražského
policajného zásahu a to sa ako dôkaz brutality režimu premietalo.

Chodili ste aj vy agitovať?

- Nie, ja som denne hodiny vysielal v internátnom rozhlasovom štúdiu. Hlásili sme, čo sa bude diať, kde budú zhromaždenia, pozývali
sme do štúdia sympatizujúcich profesorov. Zbadali sme, že nenápadne nám tam posedáva nejaký pán, šepkalo sa, že to je eštebák,
ktorý sleduje, čo sa hovorí do rádia.

Už vás nikto nechcel zastaviť? Plynulo to smerovalo k zmene? Nemali ste obavy, že to stále nemusí dopadnúť dobre?

- Ešte stále sa nevedelo, či to smeruje k zmene. Dokonca psychologička, ktorá nás učila, mi vtedy povedala: „Milan, keby sa dakto pýtal,
že prečo ste boli na demonštrácii, pošlite ho za mnou. Ja mu vysvetlím, že zo psychologického hľadiska vás to nejako vzrušovalo. Ste
mladý a keď ste už boli v Prahe, tak ste chceli ísť na demonštráciu.“ Okrem toho, na internáte ma hľadal jeden eštebák, o ktorom som
nevedel, že je eštebák. Nechal mi odkaz, že nech sa prídem porozprávať, lebo jeho veľmi zaujíma, čo sa dialo v Prahe. Napokon sme sa
nikdy nestretli.

Stretli ste sa vy osobne s eštebáckymi praktikami?

- Nie. Iba tento jeden pokus bol, no a, samozrejme, aj ten pán z rádia.

Po novembri nastali personálne čistky?

- To bolo veľmi nepríjemné. Dostal som sa do akademického senátu. Rušila sa katedra marxizmu-leninizmu a vedeckého ateizmu a to
bolo strašné. Jeden pán, ktorý ma učil, ma prosil: „Nechajte ma na škole, ja mám len dva roky do dôchodku, mňa už nikde nezamestnajú,
ja som nikdy nekradol, mám jednu škodovku, potrebujem ešte deti zabezpečiť.“

Prevracali sa kabáty veľmi rýchlo?

- To bol prípad od prípadu. Niektorí už o pár týždňov písali svetová socialistická sústava do úvodzoviek. Niektorí popierali: „Ja som bola
proti tomu, aby študenti chodili do kostola? Ja som to práve podporovala!“ Ale boli aj profesori, ktorí zrazu rozkvitli. Začali sa uplatňovať.
Vracali sa aj rehabilitovaní profesori do vyučovania. Znovu som sa divil, keď Václava Havla zvolili za prezidenta jednohlasne tí istí
komunistickí poslanci, čo boli v socialistickom parlamente.

Dlho sa menilo vnímanie ľudí? Predsa sa dlhé roky žilo v realite, kde sa nedalo veriť úplne každému.

- Mne sa tak javilo, že nová realita nastúpila pomerne rýchlo, myslím, že to bola otázka pár mesiacov.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokSprievodca Košicami: Je veľa expertov na Lunik IX, málokto však na ňom bol Čítajte

Robíte potulky mestom Košice, spomínate rôzne obdobia našich dejín, ako ľudia reagujú, keď sa hovorí o socializme?

- Keď som robil potulku na tému Socialistické Košice, prišla za mnou na konci jedna pani a vraví mi: „Pán Kolcun, bolo to pekné, len sa
mi zdá, že ste sa trošku tomu socializmu posmievali a pritom nebolo všetko zlé. A onedlho prišla aj druhá pani, ktorá tú prvú nepočula, a
tá mi zas vraví: „Pán Kolcun, páčilo sa mi to, len myslím, že ste tomu socializmu trošku nadŕžali. A pritom to bola ťažká doba.“

Pol roka som žil na Kube, tam sa mi veľmi páčilo, že na zmenu idú postupne a premýšľavejšie, reformu za reformou. Najprv obnovenie
malého a stredného podnikania, obnovenie zahraničných investícií. Nešli do toho zbrklo, ale ponechali niečo aj zo socializmu. Napríklad
tu sa veľa vecí veľmi rýchlo odstránilo. Existoval zákon, ktorý určoval, že keď sa stavia niečo pre verejnosť, dajme tomu poliklinika alebo
sídlisko, jedno až štyri percentá z investície ide na umelecké diela. Preto má Terasa plno sôch a na každej poliklinike vo vestibule je
niečo pekné a nadčasové. To bol vynikajúci nápad, myslím, že v Holandsku je to tak stále. Tak takýto zákon mohol platiť doteraz.

Čo vám ešte chýba z tej doby?

- Zdá sa mi, že potraviny boli kvalitnejšie, síce menší výber, ale kvalitnejšie. Niektoré podniky sa sprivatizovali bezhlavo. Nad jazerom
sme mali pekáreň, obrovský mlyn, mäsokombinát, na Žriedlovej bol pivovar, Košice mali mliekareň, tak uvažujem, či nebolo strategicky
dobré to ponechať. Takisto nebolo toľko drog a tak dostupné. A pravda bola ľahšie nájditeľná. Teraz, keď niečo vygúglime, nevieme, či je
najbližšie pravde 34. odkaz alebo 512... Akoby už bolo toľko tisíc právd. Dnes aj na otázku, či je zdravé piť kávu, nájdete tisíce odkazov,
že áno a tisíce odkazov, že nie.
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A tiež je mi ľúto niektorých stavieb, ktoré sa v Košiciach nestihli postaviť. Napríklad na KVP mal vzniknúť mimoúrovňový priechod ponad
cestu, pod Moskovskou triedou Ústav experimentálnej fyziky SAV. Takmer sa začala stavať moderná budova divadla oproti Hlavnej
pošte. Po revolúcii sa stavali prevažne obchodné domy. Ale našťastie aj kostoly. Námestie osloboditeľov sa malo dostavať. Na druhej
strane, keby prišla revolúcia neskôr, tak sa zbúra Vrátna ulica, časť Roosveltovej. Revolúcia prišla aj skoro, aj neskoro.

Keď vyšli ľudia do ulíc po smrti Jána a Martiny, nemali ste na chvíľu pocit, že príde ďalšia veľká zmena?

- Na chvíľku. Ale, podľa mňa, už to nebolo také silné a jednotné prežívanie ako v novembri 1989.

Autor: Monika Almášiová
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V ďalšom meste zisťovali prítomnosť protilátok u nezaočkovaných  
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17. novembra 2021

Pridaj komentár

Foto: FB Mesto Fiľakovo / Fülek Város

FIĽAKOVO – Deň po zisťovaní protilátok u nezaočkovaných v Lučenci sa testovalo aj v meste pod Fiľakovským hradom. Bezplatné
zisťovanie protilátok proti SARS-CoV-2, ktoré spôsobuje ochorenie COVID-19, sa uskutočnilo v utorok (16. 11.) v areáli FTC.

Samospráva Fiľakova o tom informovala na sociálnej sieti.

Článok pokračuje pod reklamou.

Vzorky odoberali pracovníci a študenti z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. Počas dňa
otestovali 154 záujemcov. Odber bol súčasťou štúdie iniciovanej ministerstvom zdravotníctva, ktorej cieľom je zistiť premorenosť medzi
nezaočkovanými obyvateľmi krajiny.

„Po registrácii a vyplnení krátkeho dotazníka sme záujemcom odobrali štyri kvapky krvi, ktoré sme zaslali na rozbor. Zúčastnení dostanú
v priebehu desiatich dní výsledok prostredníctvom emailu alebo SMS, kde bude uvedená ich hladina protilátok aj s vysvetlením, či a
nakoľko sú chránení,“ cituje samospráva prednostku Ústavu epidemiológie LF UPJŠ Moniku Halánovú.

Foto: FB Mesto Fiľakovo / Fülek Város

Vo Fiľakove sa výrazne zhoršila pandemická situácia. Kým počas predchádzajúcich týždňov tretej vlny v meste týždenne pribudlo
približne sto nakazených, v uplynulom týždni ich bolo až 225.

Radnica preto požiadala obyvateľov, aby ešte dôslednejšie dodržiavali epidemiologické nariadenia a obmedzili sociálne kontakty. Mesto
tiež požiadalo ľudí, ktorí sa ešte nedali zaočkovať, aby využili možnosť nechať sa zaočkovať vo veľkokapacitnom centre v Lučenci. To
bude otvorené vo štvrtok (18. 11.) a v piatok (19. 11.) od 14:00 do 18:00 hod. a v sobotu (20. 11.) od 9:00 do 17:00 hod.

Autor: Jozef Mikuš
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Stanovisko UPJŠ k protestu proti novele VŠ zákona

@ Aktuálne -> Školstvo Nov 17 2021 - 01:56 GMT

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedenia jej fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ plne
podporujú protest za zachovanie akademickej samosprávy na slovenských vysokých školách a odmietajú pokusy o ich ovplyvňovanie.
Študenti a zamestnanci univerzity sa preto zapájajú do zverejnenej petície (STU, UK, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých
škôl s podporou Klubu dekanov) odmietajúcej predloženú novelu vysokoškolského zákona a podporujúcej zmysluplné reformy.

K avizovanému „Zodpovednému protestu za slobodné univerzity“ plánovaného na 16.11.2021 v Bratislave sa vzhľadom na výrazné
zhoršenie epidemickej situácie symbolicky pripája aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súčasťou zapojenia sa do protestu
je aj oslovenie širokej verejnosti rektorom UPJŠ, prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc.

„Na diskusii o reforme vzdelávania pána predsedu vlády SR so študentmi UPJŠ dňa 3.11.2021 sme upozornili, že každá reforma,
akonáhle bude obsahovať prvky a snahu o zásah do autonómie vysokých škôl, prirodzene vyvolá odpor a odmietnutie aj pozitívnych
návrhov. Navrhovaný mechanizmus voľby rektora, kompetenčná disharmónia medzi akademickým senátom a správnou radou univerzity
vyžadujú ďalší dialóg a sú legitímnym dôvodom na taký intenzívny protest. Akademická samospráva, autonómia a akademická sloboda
sú pre nás najvyššie hodnoty Novembra 1989 a preto náš protest je sprevádzaný mottom „Chránime hodnoty Novembra 1989, chceme
byť slobodnou univerzitou“ povedal k protestu rektor UPJŠ, prof. Sovák.

Celé stanovisko rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je dostupné na webstránke UPJŠ a sociálnych sieťach.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Zdroj: RO SSN
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Vysokoškoláci to vzdávajú pred získaním diplomu a do akademického prostredia sa nevracajú. Prehĺbiť to môže pandémia.

beata.javorcikova@mafraslovakia.sk

Bratislava – „Ten prvý semester som to takmer vzdala. Ten tlak, koľko vecí odo mňa chceli od siedmej do siedmej v škole. Pred tým sme
skončili o dvanástej, jednej a išla som domov. A teraz… Keby nebolo mojej mamy, tak možno nedokončím ani bakalára,“ hovorí
študentka vysokej školy v analýze zistení o stave školstva na Slovensku To dá rozum.

Slovensko však nemá najvyšší podiel študentov, ktorí predčasne opustia vysokú školu bez získania diplomu. Medzinárodné hodnotenie
kľúčových kompetencií dospelých preukázalo, že spomedzi 15 európskych krajín zastávame desiatu priečku. Pri slovenských študentoch
je však na rozdiel od tých zahraničných menšia šanca, že sa do akademického prostredia ešte niekedy vrátia. „Podľa štatistík takmer 40
percent Európanov, ktorí z nejakého dôvodu neukončili štúdium, získa diplom v neskoršej fáze svojho života. Na Slovensku si však
vysokoškolské vzdelanie dodatočne dokončí len 14 percent ľudí, ktorí štúdium predčasne ukončili,“ uvádza Katarína Vančíková v analýze
To dá rozum.

Prečo je to tak? Čo slovenských študentov môže po pár semestroch na vysokej škole až tak odradiť, že sa do nej už nikdy nevrátia?
Podľa Vančíkovej za tým môže byť viacero faktorov. Od pomerne prísneho nastavenia školného za predĺženie štandardnej dĺžky štúdia
cez otvorenosť pracovného trhu pre ľudí, ktorí štúdium nedokončili, až po výber nesprávneho odboru.

Študentov by mali viesť

Častým dôvodom na ukončenie štúdia však býva aj slabá podpora zo strany školy. To sa týka najmä študentov prvého ročníka
bakalárskeho stupňa, pre ktorých sú úvodné momenty na vysokej škole veľkou životnou zmenou. „Na nižších stupňoch sú študenti
zvyknutí na predpísané učivo a priebežné skúšanie. Na vysokej škole sa od nich očakáva väčšia samostatnosť tak pri samotnom štúdiu,
ako aj pri jeho organizovaní,“ vysvetľuje Renáta Hall, koordinátorka analytického tímu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo.

Z prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Akademická štvrťhodinka vyplýva, že podporu pri prechode zo
strednej na vysokú školu nevyžaduje len 17 percent prvákov. Na systémovej úrovni sa s ňou však stretne len máloktorý z nich, 75
percentám ju nahrádzajú spolužiaci a kamaráti a takmer tretine konkrétny vyučujúci.

Labilný systém dnes oslabuje ešte aj pandémia. Podľa Renáty Hall len niečo vyše polovice respondentov v dotazníku Akademickej
štvrťhodinky označilo, že nadobudli na väčšine predmetov porovnateľné vedomosti ako počas prezenčnej výučby, čo im adaptáciu opäť
len sťažuje. Študenti majú navyše obmedzenú možnosť vytvárať si vzťahy so spolužiakmi a môžu tak prísť o dôležitú formu podpory.

Podľa odborníčky sa počet prvákov, ktorí predčasne opustia školy, dlhodobo drží na úrovni jednej tretiny. Môže pandémia čísla ešte
zhoršiť? „Predpokladám, že ak sa zvýši odchod prvákov zo školy, tak to bude spomedzi externistov. Tí si za svoje štúdium platia a je teda
pre nich nevýhodné v ňom pokračovať, ak pre nich nemá zmysel,“ uvádza Hall. To, či sa pre pandémiu reálne rozhodlo viac prvákov
odísť zo školy, sa však uvidí až vo výročnej správe, ktorú ministerstvo školstva zverejní počas nasledujúceho roka.

Mentorovať môžu starší

Podľa Renáty Hall školy majú možnosti študentom s adaptačným procesom pomáhať, len ich treba využívať. „Treba im aktívne
vysvetľovať, ako používať informačný systém, ako si vyberať predmety, pomáhať im so získaním schopnosti efektívne sa učiť,“ radí.
Dôležité však podľa nej je myslieť aj na ich duševnú pohodu. „Poskytovať im poradenstvo a psychologickú podporu napríklad v oblasti
zvládania záťažových situácií v podobe stresu zo skúšok. Takúto podporu získalo len 23 percent z našich respondentov. Toto je
momentálne zvlášť dôležité. Prieskum psychológa Michala Hajdúka na Univerzite Komenského totiž ukázal, že počas pandémie u
študentov výrazne vzrástla rozšírenosť depresií a úzkostných stavov,“ dopĺňa.

Niektoré vysoké školy však potreby svojich študentov nezanedbávajú. Práve naopak. Napríklad na Bratislavskej medzinárodnej škole
liberálnych štúdií už tretí rok beží program Peer mentori. O čo ide? „Je to párovanie starších študentov s prvákmi, ktorí im zodpovedia
akékoľvek otázky, pomáhajú zorientovať sa, radia s problémami. Sú na úrovni spolužiakov, takže je to služba študentom najprístupnejšia
a najbližšia,“ hovorí koordinátorka vysokoškolského štúdia, Dagmar Kusá.

S podobnou iniciatívou počas pandémie prišla aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Pandémia podnietila niekoľko nových 
nápadov. Prvýkrát sme vyskúšali program rovesníckej opory, ktorý budeme ďalej rozvíjať. Momentálne išlo o sériu online stretnutí
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študentov, na ktorých zdieľali svoje stratégie zvládania pandemickej situácie,“ hovorí riaditeľka Univerzitného poradenského centra,
Veronika Zibrinyiová. Program podľa nej určite splnil svoj účel. V čase, keď pandemické opatrenia trvali už príliš dlho, sa študenti mohli
uvoľniť a zistiť, že v tom nie sú sami. Zároveň sa tak podarilo znížiť nápor na psychologických poradcov, ktorí mali v tom čase obsadené
všetky termíny.

Na covid majú riešenia

Ťažkosti študentov súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 vnímajú aj na bratislavskej a košickej škole. Pandémia podľa Zibrinyiovej
znásobila a zosilnila prežívanie už existujúcich trápení študentov. „Významne stúplo prežívanie nadmernej záťaže, okrem toho sa
najčastejšie stretávame s problémami, akými sú úzkosť či problémy vo vzťahoch, s učením, motiváciou a time managementom,“ uvádza.
Už predtým síce mali na univerzite vybudovanú sieť komplexných a podporných služieb, teraz sa však tieto iniciatívy ešte posilnili.
„Vytvorili sme nový typ poradenstva v efektívnom učení, keďže v čase prechodu na dištančné štúdium sa mnohí študenti ocitli v situácii,
na ktorú sa nevedeli adaptovať,“ opisuje.

Aj na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií sa počas pandémie prehĺbili psychologické a kariérne poradenské služby.
„Rozbehli sme aj Alumni mentoring, ktorý prevádzkujú študenti a absolventi školy. Ďalším študentom pomáhajú rozhodnúť sa pri výbere
stáží i profesie,“ dopĺňa Kusá.

Prváci prichádzajú na vysoké školy horšie pripravení, pretože, že sa posledný rok a pol učili len online.

SNÍMKA: Dreamstime

Autor: Beáta Javorčíková
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