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Košice: Most pri UNLP podľa posudku treba opraviť, búrať ho nie je nutné  
  25. 11. 2021, 12:21, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 25. novembra (TASR) – Oblúkový most pri košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) premosťujúci štvorprúdovú
cestu a električkovú trať na Triede SNP si vyžaduje rekonštrukciu, jeho búranie nie je nutné. Vyplýva to z posudku Správy ciest
Košického samosprávneho kraja (SC KSK), o ktorom vo štvrtok nemocnica informovala.

Most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici, pre jeho zlý stav UNLP uzavrela koncom septembra. Rozhodnutie
prijalo vedenie nemocnice krátko po obhliadke mostného objektu pri príprave nového nemocničného projektu parkovania.

„Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky, ktorý máme k dispozícii, most si vyžaduje rekonštrukciu, jeho zbúranie však nie je nutné.
Nosná konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre dopravu
pod ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po ňom,“ uviedol
generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

O posudok SC KSK požiadala nemocnica koncom októbra. Z neho vyplynulo, že v súčasnom technickom stave most nie je využiteľný pre
pravidelnú dopravu. „Základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce
vedenia UNLP vôbec nevenovali a nechali tento objekt chátrať niekoľko rokov. Okrem zanedbanej údržby a prakticky žiadnych opráv v
uplynulých rokoch nikto nezabránil parkovaniu na moste ani prístupu nepovolaných osôb – bezdomovcov, do komôr, teda do samotných
útrob mosta,“ konštatoval Slávik.

Keďže sa blíži zimné obdobie, UNLP očistila mostný objekt od vegetácie a upratala jeho vnútro, už dávnejšie došlo k zákazu parkovania
na ňom. „Tento týždeň sa realizovalo vyplnenie trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou zabránili ďalšiemu
zatekaniu dovnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich zamestnancov, ako aj
zamestnancov a študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ dodal generálny riaditeľ.

Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá podľa UNLP závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ako
vlastníka, sa na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

hol lem

Autor: HOL
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Máme za sebou ďalšie kolo UniCup Prestige League (Zdroj: Lancraft)

#Máme za sebou ďalší týždeň prestížnej e-športovej súťaže UniCup Prestige League. My máme pre teba výsledky zápasov v League of
Legends a CS:GO.

League of Legends

Skupina A

Skupina A začala hneď veľmi dôležitým zápasom medzi univerzitami UNIZA a TRUNI. Úspešnejšie vzišli z tohto súboja študenti UNIZA,
ktorí porazili TRUNI porazilo hladko 2:0 a zaistili si postup do ďalšej fázy turnaja. Nováčikovia z TRUNI bohužiaľ končia svoje premiérové
pôsobenie v UniCupe prehrou.

V druhom zápase skupiny A nás čakal ďalší zápas medzi UPJŠ a ESTUBA. Študenti z UPJŠ potrebovali vyhrať tento zápas, aby si
zaistili postup zo skupinovej časti UniCupu. To sa im bohužiaľ nepodarilo a ESTUBA, ktorej hráči neprehrali ani jedinú mapu, si zaistila
prvé miesto v tabuľke skupiny A.

Na druhom mieste v skupine A sa umiestnil tím Esport TUKE a tretím a zároveň posledným tímom, ktorý postupuje, je tím UNIZA
esports. Na nepostupovej štvrtej priečke sa umiestnil tím UPJŠ a na poslednom mieste skončili tím TRUNI.

Skupina B

V prvom zápase skupiny B proti sebe nastúpili tímy zo spodku tabuľky a to UKF a UMB. Študenti z UKF si poradili so svojím súperom 2:0
a pripísali na svoje konto prvú výhru a obsadili tak konečné 4. miesto v skupine A. Nováčikovia z UMB bohužiaľ skončili vo svojom
premiérovom ročníku UniCupu bez zisku bodov.

V druhom zápase proti sebe nastúpili tímy z opačnej strany tabuľky skupiny B – UK a EUBA. Víťaza sme spoznali až po 3 mapách a boli
nimi nakoniec hráči z Univerzity Komenského, ktorí si výhrou zaistili prvé miesto v skupine B. Na treťom a teda poslednom postupovom
mieste sa umiestnili hráči z UCM TEDI Bears.

CS:GO

Aj napriek minulotýždňovému zaváhaniu zo strany Comenius esport sme tentokrát od nich opäť videli dominantný zápas, ktorý si proti
Esport STUBA získali na svoju stranu 2:0.

Hráčom UCM TEDI Bears sa podarilo zvíťaziť nad tímom UKF E-Sports so ziskom oboch máp, vďaka čomu si stále udržujú tesný náskok
v tabuľke nad tímami Comenius esport a EUBA Esport.

Už spomínaný tím EUBA Esport sa postavil proti oponentom zo Žilinskej univerzity, no každý si odniesol zo zápasu jednu mapu a nastala
medzi menovanými remíza. Posledné body z tohto týždňa si odnášajú kontumačnou výhrou Esport TUKE.

Zdroj: Tlačová správa

Autor: #Laura || Design | | kennymax | , Coding | | Webikon || Webikon.sk || #Laura
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Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice uzavrela koncom septembra most, ktorý spája areál na Tr. SNP s areálom na Ipeľskej ulici a
vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať na Tr. SNP. Rozhodnutie prijalo vedenie nemocnice krátko po
obhliadke mostného objektu pri príprave nového nemocničného projektu parkovania.

„Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky, ktorý máme k dispozícii, most vyžaduje rekonštrukciu, jeho zbúranie však nie je nutné. Nosná
konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre dopravu pod
ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po ňom. To sú
základné informácie, ktoré vyplývajú z posudku Správy ciest KSK,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA k
aktuálnej situácii.

Koncom októbra požiadala nemocnica o posudok Správu ciest Košického samosprávneho kraja, ktorá má najväčšie skúsenosti pri
posudzovaní životnosti mostov na východe Slovenska. „Z nej vyplynulo, že v súčasnom technickom stave most nie je využiteľný pre
pravidelnú dopravu. Základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce
vedenia UNLP vôbec nevenovali a nechali tento objekt chátrať niekoľko rokov,“ hovorí J. Slávik. „Okrem zanedbanej údržby a prakticky
žiadnych opráv v uplynulých rokoch nikto nezabránil parkovaniu na moste, ani prístupu nepovolaných osôb – bezdomovcov do komôr,
teda do samotných útrob mosta.“

Nevyhnutné úpravy pred zimou

Nakoľko sa blíži zimne obdobie, UNLP vykonala očistenie mostného objektu od vegetácie, upratanie vnútra mosta a dávnejšie sa
zakázalo parkovanie na ňom. „Tento týždeň sa realizovalo vyplnenie trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou
zabránili ďalšiemu zatekaniu do vnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich
zamestnancov, ako aj zamestnancov a študentov LF UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ uzavrel generálny
riaditeľ.

Pravidelné prehliadky mosta

Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia sa Ministerstva zdravotníctva SR ako vlastníka, sa na
moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce.

Po obnove 2600 m 2 parkovania v areáli na Tr. SNP sú to ďalšie kroky, ktoré nemocnica realizuje kvôli ochrane a zabezpečeniu svojho
majetku. Rozsiahla rekonštrukcia mosta a s tým spojenej plochy pred poliklinikou a pod rondelom však bez viaczdrojového financovania
a spolupráce štátnych inštitúcií nebude možná. „UNLP Košice, ako správca majetku Ministerstva zdravotníctva SR, zašle posudok na
ministerstvo a budeme kompetentných detailne informovať o potrebných krokoch,“ uzavrel J. Slávik.

Zdroj: (UNLP)

Autor: Zuzana Lajčiaková
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Pre dopravu pod ním je bezpečný

Na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly. Foto: UNLP

Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice ešte koncom septembra uzavrela most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na
Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Dôvodom bol jeho zlý technický stav.

Ako informovala hovorkyňa UNLP Monika Krišková, uzatvorenie mosta prijalo vedenie nemocnice krátko po obhliadke mostného objektu
pri príprave nového nemocničného projektu parkovania.

Koncom októbra požiadala nemocnica o posudok Správu ciest Košického samosprávneho kraja, ktorá má najväčšie skúsenosti pri
posudzovaní životnosti mostov na východe Slovenska.

„Z nej vyplynulo, že v súčasnom technickom stave most nie je využiteľný pre pravidelnú dopravu. Základným problémom je nefungujúce
odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce vedenia UNLP vôbec nevenovali a nechali tento objekt chátrať
niekoľko rokov,“ povedal generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.

Výsledky posudku

Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky, ktorý má nemocnica k dispozícii si most vyžaduje len rekonštrukciu a zbúranie nie je nutné.

„Nosná konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre
dopravu pod ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po
ňom. To sú základné informácie, ktoré vyplývajú z posudku Správy ciest KSK,“ vysvetlil Slávik.

Nevyhnutné úpravy

Nakoľko sa blíži zimné obdobie nemocnica vykonala očistenie mostného objektu od vegetácie, upratanie vnútra mosta a dávnejšie sa
zakázalo parkovanie na ňom.

„Tento týždeň sa realizovalo vyplnenie trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou zabránili ďalšiemu zatekaniu do
vnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich zamestnancov, ako aj zamestnancov a
študentov LF UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ priblížil.
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Na prechádzke jednou z najstarších ulíc v Košiciach – Kováčskou ulicou  
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HISTORICKE, Včera | 05:34

Kováčska ulica (latinsky Platea fabrorum, nemecky Schmitt/Schmidt/Schmied gasse, maďarsky Kovács utca) patrí k najstarším uliciam v
Košiciach, pričom jej názov zostal po stáročia nezmenený, striedali sa len vymenované jazykové variácie. Koncom stredoveku mala táto
ulica paralelný názov Slovanská (latinsky Platea Sclavorum, Windische gasse), čo viedlo k domnienkam o tom, že tu ešte pred vznikom
mesta mohlo existovať slovanské osídlenie. Avšak doposiaľ realizované archeologické výskumy túto teóriu nepotvrdili. Ulica je zaujímavá
aj svojou pestrou výstavbou a skladbou budov. Nájdeme na nej objekty, ktoré sú rozdielne z časového a architektonického hľadiska –
nachádzajú sa tu domy z obdobia od stredoveku až do 20. storočia, ale aj z funkčného hľadiska – obytné, školské, cirkevné, obchodné a
pohostinské či kultúrne a umelecké. Tieto rozdielne funkcie plní, samozrejme, vďaka svojej centrálnej polohe.

Pohľadnica zachytáva križovatku ulíc – Kováčska, Pri Miklušovej väznici a Univerzitná. Fotená je z južnej strany, pritom v porovnaní s
dnešným stavom sa táto časť ulice výrazne prestavala. Nárožný dom vzadu na ľavej strane je eklektická budova bývalej Právnickej
akadémie, v ktorej dnes sídli Právnická fakulta UPJŠ. Postavili ju v roku 1894 na pozemku zadného traktu Levočského domu, kde v 17.
storočí sídlil najstarší známy mestský pivovar. Na pravej strane dominuje nárožný dom (dnes Kováčska 21), na mieste ktorého postavili
na prelome storočí nový dom s charakteristickým vežičkovým arkierom / HistoricKE

Kováčska ulica si najmä v svojej južnej časti zachovala stredovekú podobu, väčšina domov tu stojí na úzkej parcele a má jedno
poschodie tak, ako to bývalo v najstarších Košiciach. Niektoré informácie o týchto časoch vieme s určitosťou, ako napríklad to, že v
druhej polovici 15. storočia sa v priestoroch dnešnej Kováčskej ulice nachádzali stajne. V polovici 16. storočia na tejto ulici stál dom, v
ktorom žil významný maďarský renesančný lutnista a básnik Sebastián Tinódy.

10. júna 1900 sa konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule na dome Kováčska č. 52. Pamätná tabula nesie text: „Itt állott Tinódy
Sebestyén lantos költőnk háza 1550-1557. Megjelölte Kassa város közönsége 1900 jún. 10 – Tu stál dom lutnistu Sebestyén Tinódiho v
rokoch 1550-1557. Označila verejnosť mesta Košíc 10. júna 1900 / HistoricKE

Pohľad na dom Kováčska 34 z roku 1981 / HistoricKE

Ešte do 17. storočia malo veľa obyvateľov ulice meno Kovács alebo Schmidt. V dome s dnešným popisným číslom 9 sa od konca 18. do
polovice 19. storočia nachádzal sklad sanitry, ktorá výrazne zapáchala a používala sa pri výrobe pušného prachu.

Dom na Kováčskej 9 má zaujímavú históriu. Ešte začiatkom 19. storočia tu bol sklad sanitry, na prelome 19. a 20. storočia tu už sídlila
prvá hasičská kasáreň, po jej presunutí dom odkúpila česká automobilka Praga, ktorá tu mala v medzivojnovom období predajňu
luxusných automobilov / HistoricKE

Zástavbu od čísla 4 po 16 tvoria domy, ktoré možno charakterizovať ako meštianske, v minulosti nazývané aj „domus posterior“ alebo aj
zadné domy, čo bolo označenie pre domy, ktoré boli súčasťou majetkov bohatých mešťanov. Tí vlastnili domy aj na Hlavnej ulici, aj tie na
Kováčskej ulici, ktoré im boli otočené chrbtom. Cez dvory viacerých budov je možné dostať sa až na Hlavnú ulicu.

Dom číslo 20 so štyrmi poschodiami je v týchto miestach jedným z najvyšších, v minulosti tu sídlili viaceré administratívy, od konca 19.
storočia tu sídli Archív mesta Košice.

Školskú výstavbu reprezentujú na Kováčskej ulici budova Dekanátu Právnickej fakulty UPJŠ (číslo 26) postavená v roku 1894 pre
Právnickú akadémiu, na mieste zadných traktov Levočského domu, v ktorých sa do 18. storočia nachádzal pravdepodobne najstarší
košický pivovar. Oproti stojí ďalšia školská budova postavená v rokoch 1903 – 1907 pre potreby najstaršieho košického gymnázia
založeného ešte v prvej tretine 18. storočia. Od roku 1919 nieslo názov Československé štátne reálne gymnázium a bolo prvým v
Košiciach, na ktorom sa vyučovalo v slovenskom jazyku. Patrilo k najväčším stredným školám v celoštátnom meradle a bolo dôležitou
kultúrnou ustanovizňou východného Slovenska. Aj susednú budovu (číslo 30) postavili na konci 19. storočia pre školské účely, konkrétne
pre mestskú ľudovú školu a na vzdelávacie účely sa používa dodnes, svoje priestory tu má už spomínaná Právnická fakulta UPJŠ.

Premonštrátske gymnázium na pohľadnici z roku 1905 / HistoricKE

Žiaci prvého ročníka Československého štátneho reálneho gymnázia sídliaceho na Kováčskej ulici / Hungaricana

Čo sa týka nasledujúcich domov, ide o meštianske domy, v ktorých sa bývalo, do popredia vystupuje budova na križovatke Hlavnej a
Bielej ulice postavená v 30. rokoch 20. storočia vo funkcionalistickom štýle. Jej jednoduchá a strohá fasáda vhodne dopĺňa Kováčsku
ulicu a nenarúša jej stredoveký charakter.

Na Kováčskej ulici majú svoje zastúpenie aj cirkevné budovy. Od 19. storočia na čísle 69 sídli farský úrad evanjelickej reformovanej cirkvi 
– kalvínov a do ulice zasahujú aj pozemky Kostola svätého Antona Paduánskeho. Dnes sa na nich nachádza parkovisko, ale košický
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historik Jozef Duchoň naznačuje, že sa na nich mohla v minulosti rozprestierať záhrada alebo hospodársky dvor kostola, dokonca tu v
80. rokoch 20. storočia boli pri terénnych úpravách objavené ľudské kosti.

Kto vyhľadával zábavu a osvieženie, mohol ich nájsť v dvoch legendárnych podnikoch: Malá fajka a U 12 apoštolov. Druhý menovaný
podnik funguje do súčasnosti a ide o jeden z najstarších nepretržite jestvujúcich pohostinských zariadení v Košiciach. Pôvodne vináreň U
12 Apoštolov vznikla ešte koncom 19. storočia.

Ku Kováčskej ulici neodmysliteľne patrí reštaurácia/vináreň U 12 apoštolov s pôvodným interiérom / HistoricKE

Ani Kováčsku ulicu neobišli asanácie, ktoré boli v Košiciach realizované v 60. rokoch, poznamenali jej východnú časť, na čísle 69 už
môžeme nájsť príklad modernej architektúry.

Autor: HistoricKE

Zdroje: Historický výskum HistoricKE, Články číslo 200-225 zo seriálu Prechádzky starými Košicami od Jozefa Duchoňa, publikovaného v
Košický večer. Drahoslav Magdoško. Samospráva mesta Košice v stredoveku. Alžbeta Bojková – Eva Wolfová – Mária Ďurkovská.
Školstvo v Košiciach v rokoch 1918-1953. In Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. Dana Kušnírová a kol. Košické
dostaveníčka. Zdeněk Němec. Košice 1780-1918.

Komentáre

Autor: Autor: | HistoricKE
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Nemocnica uzavrela most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a
električkovú trať, koncom septembra.

Nemocnica uzavrela most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a
električkovú trať, koncom septembra / UNLP KOŠICE

„Podľa posudku Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) vyžaduje most v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP)
Košice rekonštrukciu. Zbúranie mosta nie je nutné," informovala vo štvrtok (25.11.) hovorkyňa UNLP Košice Monika Krišková.

Nemocnica uzavrela most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a
električkovú trať, koncom septembra.

„Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky si most vyžaduje rekonštrukciu, jeho zbúranie však nie je nutné. Nosná konštrukcia a spodná
stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by predstavovali riziko náhleho zrútenia mosta. Pre dopravu pod ním je teda most bezpečný.
Jeho technický stav však okrem prechodu chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po ňom,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice Ján
Slávik.

Ako ďalej dodal, základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce vedenia
UNLP vôbec nevenovalo a nechalo tento objekt chátrať niekoľko rokov.

„Okrem zanedbanej údržby a prakticky žiadnych opráv v uplynulých rokoch nikto nezabránil parkovaniu na moste, ani prístupu
nepovolaných osôb – bezdomovcov do komôr, teda do samotných útrob mosta,“ uviedol Slávik.

Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia sa Ministerstva zdravotníctva SR ako vlastníka, sa na
moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce / UNLP KOŠICE

Pred zimou očistili mostný objekt od vegetácie, upratali vnútro mosta a UNLP nan ňom už dávnejšie zakázala parkovanie. „Tento týždeň
sa pracovalo na vyplnení trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou zabránili ďalšiemu zatekaniu do vnútra
mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich zamestnancov, ako aj zamestnancov a
študentov LF UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ uviedol generálny riaditeľ.

Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia sa Ministerstva zdravotníctva SR ako vlastníka, sa na
moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce. Po obnove parkovania v areáli na
Tr. SNP sú to ďalšie kroky, ktoré nemocnica realizuje pre ochranu a zabezpečenie svojho majetku.

Rozsiahla rekonštrukcia mosta a s tým spojenej plochy pred poliklinikou a pod rondelom však bez viaczdrojového financovania a
spolupráce štátnych inštitúcií nebude možná. „UNLP Košice ako správca majetku Ministerstva zdravotníctva SR zašle posudok na
ministerstvo a budeme kompetentných detailne informovať o potrebných krokoch,“ dodal Slávik.

Zdroj: TASR

Komentáre
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Košice 25. novembra (TASR) – Oblúkový most pri košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) premosťujúci štvorprúdovú
cestu a električkovú trať na Triede SNP si vyžaduje rekonštrukciu, jeho búranie nie je nutné. Vyplýva to z posudku Správy ciest
Košického samosprávneho kraja (SC KSK), o ktorom vo štvrtok nemocnica informovala. Most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom
na Ipeľskej ulici, pre jeho zlý stav UNLP uzavrela koncom septembra. Rozhodnutie prijalo vedenie nemocnice krátko po obhliadke
mostného objektu pri príprave nového nemocničného projektu parkovania. „Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky, ktorý máme k
dispozícii, most si vyžaduje rekonštrukciu, jeho zbúranie však nie je nutné. Nosná konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné
poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre dopravu pod ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav
však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po ňom,“ uviedol generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik. O posudok
SC KSK požiadala nemocnica koncom októbra. Z neho vyplynulo, že v súčasnom technickom stave most nie je využiteľný pre pravidelnú
dopravu. „Základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce vedenia UNLP
vôbec nevenovali a nechali tento objekt chátrať niekoľko rokov. Okrem zanedbanej údržby a prakticky žiadnych opráv v uplynulých
rokoch nikto nezabránil parkovaniu na moste ani prístupu nepovolaných osôb – bezdomovcov, do komôr, teda do samotných útrob
mosta,“ konštatoval Slávik. Keďže sa blíži zimné obdobie, UNLP očistila mostný objekt od vegetácie a upratala jeho vnútro, už dávnejšie
došlo k zákazu parkovania na ňom. „Tento týždeň sa realizovalo vyplnenie trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred
zimou zabránili ďalšiemu zatekaniu dovnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich
zamestnancov, ako aj zamestnancov a študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ dodal
generálny riaditeľ. Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá podľa UNLP závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR ako vlastníka, sa na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé
údržbárske práce. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. hol lem

Autor: TASR
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Twitter

Komplexná starostlivosť o pacienta na lôžku môže pomôcť zabrániť vzniku preležanín približne v 90 percentách prípadov. Upozornila na
to Beáta Grešš Halász z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci prevencie je dôležité polohovanie, použitie
antidekubitných pomôcok, zvýšená hygiena, ako aj výživa a hydratácia pacienta.

Preležaniny môžu vzniknúť u imobilných pacientov, ale aj u ľudí, ktorí sú dlhodobo na lôžku počas hospitalizácie. „V súčasnej
epidemiologickej situácii je hrozba veľmi aktuálna, najmä u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 v
dôsledku vážnych ťažkostí s dýchaním, ktorí sú dlhodobo imobilizovaní,“ vysvetlila odborníčka.

U ležiacich pacientov treba podľa nej zvýšiť pozornosť už pri začervenaní pokožky v mieste, kde sa telo najčastejšie dotýka podložky.
Pacient väčšinou v tomto mieste cíti bolesť, pálenie alebo mravčenie. „Liečba dekubitov je však náročná a komplikuje ju nielen vek
pacienta a všeobecne zlý zdravotný stav spôsobený chronickými ochoreniami, ale aj častá prítomnosť nekrózy a baktérií v rane. Liečbu
sťažuje aj hĺbka dekubitárneho vredu a jeho tvar,“ vysvetlila Grešš Halász.

Ak sa preležaniny a ich liečba podcenia, hrozí riziko infekcie. Rana sa zväčší, prenikne do hlbších vrstiev kože a svalovej hmoty a môže
dôjsť k zničeniu tkanív až na kosť. „Liečba takéhoto dekubitu je veľmi náročná. U ľudí s chronickými preležaninami je zaznamenaná až
štvornásobne vyššia úmrtnosť,“ vysvetlila. K úmrtiu v súvislosti s dekubitmi môže dochádzať pre riziko sepsy, teda otravy krvi.

Dekubity najčastejšie vznikajú v miestach, kde vytŕčajú kosti z úrovne tela tak, že pri dlhodobom ležaní kosť tlačí na podložku a vyvíja tlak
na okolité tkanivo. „Väčšinou je to krížová časť, päty, členky a vonkajšie hrany chodidiel, oblasť bedier, ale aj kolená,“ priblížila
odborníčka. Rizikovým faktorom pre vznik preležanín je aj únik moču.

Iniciatíva European Pressure Ulcer Advisory Panel v rámci nedávneho Svetového dňa prevencie preležanín upozornila, že výskyt
preležanín v komunite imobilných pacientov je až 33 percent. Aj tento rok preto pripomenula potrebu lepšej prevencie dekubitov u
ležiacich pacientov.

Grešš Halász dodala, že v niektorých prípadoch sa objavujú aj napriek tomu, že sú dodržiavané všetky preventívne opatrenia. Ide o tzv.
nepreventabilné dekubity, ktoré spôsobujú vnútorné faktory a nemožno im zabrániť.

Zdroj: TASR

Autor: NN
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Volám sa Adam, mám 21 rokov, na vysokej škole študujem masmediálnu komunikáciu a som milovníkom filmov, seriálov, hier a
popkultúrneho obsahu. Zaujímam sa aj o technológie, hudbu, módu či šport - celkový rozhľad je u mňa na prvom mieste.

League of Legends

Skupina A

- Advertis

Skupina A začala hneď veľmi dôležitým zápasom medzi univerzitami UNIZA a TRUNI. Úspešnejšie vzišli z tohto súboja študenti UNIZA,
ktorí porazili TRUNI porazilo hladko 2:0 a zaistili si postup do ďalšej fázy turnaja. Nováčikovia z TRUNI bohužiaľ končia svoje premiérové
pôsobenie v UniCupe prehrou.

V druhom zápase skupiny A nás čakal ďalší zápas medzi UPJŠ a ESTUBA. Študenti z UPJŠ potrebovali vyhrať tento zápas, aby si
zaistili postup zo skupinovej časti UniCupu. To sa im bohužiaľ nepodarilo a ESTUBA, ktorej hráči neprehrali ani jedinú mapu, si zaistila
prvé miesto v tabuľke skupiny A.

Na druhom mieste v skupine A sa umiestnil tím Esport TUKE a tretím a zároveň posledným tímom, ktorý postupuje, je tím UNIZA
esports. Na nepostupovej štvrtej priečke sa umiestnil tím UPJŠ a na poslednom mieste skončili tím TRUNI.

Zdroj: lancraft.cz

Skupina B

V prvom zápase skupiny B proti sebe nastúpili tímy zo spodku tabuľky a to UKF a UMB. Študenti z UKF si poradili so svojím súperom 2:0
a pripísali na svoje konto prvú výhru a obsadili tak konečné 4. miesto v skupine A. Nováčikovia z UMB bohužiaľ skončili vo svojom
premiérovom ročníku UniCupu bez zisku bodov.

V druhom zápase proti sebe nastúpili tímy z opačnej strany tabuľky skupiny B – UK a EUBA. Víťaza sme spoznali až po 3 mapách a boli
nimi nakoniec hráči z Univerzity Komenského, ktorí si výhrou zaistili prvé miesto v skupine B. Na treťom a teda poslednom postupovom
mieste sa umiestnili hráči z UCM TEDI Bears.

CS:GO

Zdroj: lancraft.cz

Aj napriek minulotýždňovému zaváhaniu zo strany Comenius esport sme tentokrát od nich opäť videli dominantný zápas, ktorý si proti
Esport STUBA získali na svoju stranu 2:0.

Hráčom UCM TEDI Bears sa podarilo zvíťaziť nad tímom UKF E-Sports so ziskom oboch máp, vďaka čomu si stále udržujú tesný náskok
v tabuľke nad tímami Comenius esport a EUBA Esport.

Už spomínaný tím EUBA Esport sa postavil proti oponentom zo Žilinskej univerzity, no každý si odniesol zo zápasu jednu mapu a nastala
medzi menovanými remíza. Posledné body z tohto týždňa si odnášajú kontumačnou výhrou Esport TUKE.

Zdroj: lancraft.cz

ZNAČKY

Autor: Adam Martiš
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Most ponad Triedu SNP, ktorý patrí univerzitnej nemocnici, je v havarijnom stave. Statik rozhodol o jeho ďalšom osude.

Zdroj: TASR/František Iván

Oblúkový most pri košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) premosťujúci štvorprúdovú cestu a električkovú trať na Triede
SNP si vyžaduje rekonštrukciu, jeho búranie nie je nutné. Vyplýva to z posudku Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK),
o ktorom vo štvrtok nemocnica informovala.

Zrútenie nehrozí

Most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici, pre jeho zlý stav UNLP uzavrela koncom septembra. Rozhodnutie
prijalo vedenie nemocnice krátko po obhliadke mostného objektu pri príprave nového nemocničného projektu parkovania.

„Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky, ktorý máme k dispozícii, most si vyžaduje rekonštrukciu, jeho zbúranie však nie je nutné.
Nosná konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre dopravu
pod ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po ňom,“ uviedol
generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

O posudok SC KSK požiadala nemocnica koncom októbra. Z neho vyplynulo, že v súčasnom technickom stave most nie je využiteľný pre
pravidelnú dopravu. „Základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce
vedenia UNLP vôbec nevenovali a nechali tento objekt chátrať niekoľko rokov. Okrem zanedbanej údržby a prakticky žiadnych opráv v
uplynulých rokoch nikto nezabránil parkovaniu na moste ani prístupu nepovolaných osôb – bezdomovcov, do komôr, teda do samotných
útrob mosta,“ konštatoval Slávik.

Iba pre peších

Keďže sa blíži zimné obdobie, UNLP očistila mostný objekt od vegetácie a upratala jeho vnútro, už dávnejšie došlo k zákazu parkovania
na ňom.

„Tento týždeň sa realizovalo vyplnenie trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou zabránili ďalšiemu zatekaniu
dovnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich zamestnancov, ako aj zamestnancov a
študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ dodal generálny riaditeľ.

Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá podľa UNLP závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ako
vlastníka, sa na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce.

Zdroj: TASR

Autor: Global24 s.r.o.
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Verejná a súkromná sféra spojili sily a v Košiciach vytvorili vývojové a výskumné centrum mikrobiómu – ARCOBIOME (Advanced
Research Centre of Microbiome). Vedecký start-up Perbiotix a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach (výskumné centrum MediPark) chcú
svojou aktivitou pretaviť výsledky laboratórneho výskumu do reálnej pomoci pacientom

Mikrobióm, ako druhé najrýchlejšie rastúce biomedicínske odvetvie po genetike, úzko súvisí s každým medicínskym odborom. Mikrobióm
nie sú len baktérie a ich gény v črevách, pojednáva o mikroorganizmoch po celom našom tele a na slizniciach a preto si zaslúži plnú
pozornosť odbornej aj širokej verejnosti.

Centrum výskumu mikrobiómu

Košice sú centrom výskumu mikrobiómu už viac ako 20 rokov, keďže práve tam vznikla IPC – prvá a najväčšia medzinárodná vedecká
konferencia o probiotikách a mikrobióme na svete. Do výskumu mikrobiómu je v Košiciach zapojená Lekárska fakulta UPJŠ, ďalej
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a od októbra tohto roka už aj medicínske výskumné centrum MediPark pri Lekárskej
fakulte UPJŠ, ktoré vytvorilo verejno-súkromné partnerstvo s vedeckým start-upom Perbiotix. Slovenskí vedci z Perbiotix už priniesli z
výskumu na slovenský trh jedinečné personalizované probiotiká pod názvom iProbio. Nové vývojové a výskumné centrum mikrobiómu –
ARCOBIOME bude prenášať výsledky výskumu a vývoja do reálnych prípravkov a funkčných potravín s cieľom pozitívne ovplyvňovať
ľudský mikrobióm. Výskum bude financovaný z európskych grantov a súkromných zdrojov.

Symbióza viacerých sektorov

„Model spojenia súkromného a verejného sektora pre vývoj produktov je bežný v západnej Európe, avšak veľmi ojedinelý na Slovensku.
Preto sme veľmi radi, že práve UPJŠ v Košiciach sa rozhodla byť priekopníkom a umožnila takúto spoluprácu,“ hovorí MVDr. Alojz
Bomba, DrSc., vedecký riaditeľ Perbiotix . „Implementácia výsledkov výskumu do reálneho života je ťažká a dlhá cesta, preto vznikla táto
spolupráca, aby sa výsledky výskumu v podobe konkrétneho produktu dostali k ľuďom,“ dodal doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., riaditeľ
MediPark na UPJŠ v Košiciach .

MVDr. Alojz Bomba DrSc. vedecký riaditeľ Perbiotix

Prvé prípravky proti depresiám a úzkosti

Prvým spoločným výskumným cieľom je vytvoriť prípravok, ktorý pomôže riešiť problém nemocničných infekcií. Tie sa stávajú stále
akútnejším problémom najmä kvôli vysokej úmrtnosti hospitalizovaných pacientov. Riešenie vidia v preventívnom opatrení u ohrozených
pacientov tak, aby k infekcii vôbec nedošlo, alebo sa výrazne zmiernil jej priebeh. Prospešné mikroorganizmy majú potenciál vytvoriť štít
a tak ochrániť pacienta pred infekciou nebezpečnými baktériami ako napr. Clostridium Difficile . Preventívnym zásahom chcú zvýšiť
bezpečnosť hospitalizovaných pacientov a znížiť ich úmrtnosť. Ďalej chcú vyvíjať prípravky na cielenú moduláciu mikrobiómu aj pri iných
závažných chronických ochoreniach. Prvé prípravky budú cieliť na mikrobióm ľudí s depresiami a úzkosťami. Prostredníctvom konzorcií
probiotických mikroorganizmov budú tiež pomáhať ľuďom s vysokým cholesterolom či histamínovou intoleranciou , pre ktorých aktuálne
žiadne účinné probiotické prípravky neexistujú. Cieľom je vytvoriť funkčné a klinicky overené prípravky, ktoré budú fungovať ako
prevencia a doplnková liečba pri rôznych ochoreniach. Viac informácií nájdete na stránke https://perbiotix.sk/arcobiome/ .

Autori projektu vnímajú toto spojenie ako veľkú možnosť pre mladých slovenských vedcov na vzdelávanie o mikrobióme. Na jeho ďalšiu
podporu, hlavne u odbornej verejnosti, sa tiež rozhodli zorganizovať najväčšiu svetovú konferenciu o probiotikách, prebiotikách a
črevnom mikrobióme po prvý krát v Bratislave – www.probiotic-conference.net .

Titulná foto: ACROBIOME – jeden z najdôležitejších prístrojov centra, experimentálny model tráviacej sústavy

Autor: REDAKCIA || REDAKCIA
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Autor: Lenka K.

Dnes, 25. november 2021

Verejná a súkromná sféra spojili sily a v Košiciach vytvorili vývojové a výskumné centrum mikrobiómu – ARCOBIOME (Advanced
Research Centre of Microbiome). Vedecký start-up Perbiotix a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach (výskumné centrum MediPark) chcú
svojou aktivitou pretaviť výsledky laboratórneho výskumu do reálnej pomoci pacientom.

Mikrobióm, ako druhé najrýchlejšie rastúce biomedicínske odvetvie po genetike, úzko súvisí s každým medicínskym odborom. Mikrobióm
nie sú len baktérie a ich gény v črevách, pojednáva o mikroorganizmoch po celom našom tele a na slizniciach a preto si zaslúži plnú
pozornosť odbornej aj širokej verejnosti.

Košice sú centrom výskumu mikrobiómu už viac ako 20 rokov, keďže práve tam vznikla IPC – prvá a najväčšia medzinárodná vedecká
konferencia o probiotikách a mikrobióme na svete. Do výskumu mikrobiómu je v Košiciach zapojená Lekárska fakulta UPJŠ, ďalej
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a od októbra tohto roka už aj medicínske výskumné centrum MediPark pri Lekárskej
fakulte UPJŠ, ktoré vytvorilo verejno-súkromné partnerstvo s vedeckým start-upom Perbiotix. Slovenskí vedci z Perbiotix už priniesli z
výskumu na slovenský trh jedinečné personalizované probiotiká pod názvom iProbio. Nové vývojové a výskumné centrum mikrobiómu –
ARCOBIOME bude prenášať výsledky výskumu a vývoja do reálnych prípravkov a funkčných potravín s cieľom pozitívne ovplyvňovať
ľudský mikrobióm. Výskum bude financovaný z európskych grantov a súkromných zdrojov.

„Model spojenia súkromného a verejného sektora pre vývoj produktov je bežný v západnej Európe, avšak veľmi ojedinelý na Slovensku.
Preto sme veľmi radi, že práve UPJŠ v Košiciach sa rozhodla byť priekopníkom a umožnila takúto spoluprácu,“ hovorí MVDr. Alojz
Bomba, DrSc., vedecký riaditeľ Perbiotix . „Implementácia výsledkov výskumu do reálneho života je ťažká a dlhá cesta, preto vznikla táto
spolupráca, aby sa výsledky výskumu v podobe konkrétneho produktu dostali k ľuďom,“ dodal doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.,riaditeľ
MediPark na UPJŠ v Košiciach .

Prvým spoločným výskumným cieľom je vytvoriť prípravok, ktorý pomôže riešiť problém nemocničných infekcií. Tie sa stávajú stále
akútnejším problémom najmä kvôli vysokej úmrtnosti hospitalizovaných pacientov. Riešenie vidia v preventívnom opatrení u ohrozených
pacientov tak, aby k infekcii vôbec nedošlo, alebo sa výrazne zmiernil jej priebeh. Prospešné mikroorganizmy majú potenciál vytvoriť štít
a tak ochrániť pacienta pred infekciou nebezpečnými baktériami ako napr. Clostridium Difficile . Preventívnym zásahom chcú zvýšiť
bezpečnosť hospitalizovaných pacientov a znížiť ich úmrtnosť.Ďalej chcú vyvíjať prípravky na cielenú moduláciu mikrobiómu aj pri iných
závažných chronických ochoreniach. Prvé prípravky budú cieliť na mikrobióm ľudí s depresiami a úzkosťami. Prostredníctvom konzorcií
probiotických mikroorganizmov budú tiež pomáhať ľuďom s vysokým cholesterolom či histamínovou intoleranciou , pre ktorých aktuálne
žiadne účinné probiotické prípravky neexistujú. Cieľom je vytvoriť funkčné a klinicky overené prípravky, ktoré budú fungovať ako
prevencia a doplnková liečba pri rôznych ochoreniach. Viac informácií nájdete na stránke https://perbiotix.sk/arcobiome/ .

Autori projektu vnímajú toto spojenie ako veľkú možnosť pre mladých slovenských vedcov na vzdelávanie o mikrobióme. Na jeho ďalšiu
podporu, hlavne u odbornej verejnosti, sa tiež rozhodli zorganizovať najväčšiu svetovú konferenciu o probiotikách, prebiotikách a
črevnom mikrobióme po prvý krát v Bratislave – www.probiotic-conference.net .

Kategória: Rady redakcie
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Kto postúpil do play-off?

Po piatom týždni UniCupu konečne poznáme poradie tímov v základných skupinách v hre League of Legends. Ako to dopadlo v
Counter-Strike: Global Offensive?

Skupina A

Skupina A začala hneď veľmi dôležitým zápasom medzi univerzitami UNIZA a TRUNI. Úspešnejšie vzišli z tohto súboja študenti UNIZA,
ktorí porazili TRUNI hladko 2:0 a zaistili si postup do ďalšej fázy turnaja. Nováčikovia z TRUNI, bohužiaľ, končia svoje premiérové
pôsobenie v UniCupe prehrou.

V druhom zápase skupiny A nás čakal ďalší zápas medzi UPJŠ a ESTUBA. Študenti z UPJŠ potrebovali vyhrať tento zápas, aby si
zaistili postup zo skupinovej časti UniCupu. To sa im, žiaľ, nepodarilo a ESTUBA, ktorej hráči neprehrali ani jedinú mapu, si zaistila prvé
miesto v tabuľke skupiny A.

Na druhom mieste v skupine A sa umiestnil tím Esport TUKE a tretím a zároveň posledným tímom, ktorý postupuje, je UNIZA esports. Na
nepostupovej štvrtej priečke sa umiestnil celok UPJŠ a na poslednom mieste skončil tím TRUNI.

Skupina B

V prvom zápase skupiny B proti sebe nastúpili tímy zo spodku tabuľky, a to UKF a UMB. Študenti z UKF si poradili so svojím súperom
2:0 a pripísali na svoje konto prvú výhru a obsadili tak konečné 4. miesto v skupine A. Nováčikovia z UMB skončili vo svojom
premiérovom ročníku UniCupu bez zisku bodov.

V druhom zápase proti sebe nastúpili tímy z opačnej strany tabuľky skupiny B – UK a EUBA. Víťaza sme spoznali až po troch mapách a
boli nimi nakoniec hráči z Univerzity Komenského, ktorí si výhrou zaistili prvé miesto v skupine B. Na treťom, a teda poslednom
postupovom mieste sa umiestnili hráči z UCM TEDI Bears.

Aj napriek minulotýždňovému zaváhaniu zo strany Comenius esport sme tentokrát od nich opäť videli dominantný zápas, ktorý si proti
Esport STUBA získali na svoju stranu 2:0.

Hráčom UCM TEDI Bears sa podarilo zvíťaziť nad tímom UKF E-Sports so ziskom oboch máp, vďaka čomu si stále udržujú tesný náskok
v tabuľke nad tímami Comenius esport a EUBA Esport.

Už spomínaný tím EUBA Esport sa postavil proti súperom zo Žilinskej univerzity, no každý si odniesol zo zápasu jednu mapu a nastala
medzi menovanými remíza. Posledné body z tohto týždňa si odnášajú kontumačnou výhrou Esport TUKE.

Tweetni

Kopíruj link

Autor: Mediálne partnerstvo
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  25. 11. 2021, 12:21, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Negatívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové

slová: Lekárska Fakulta UPJŠ

Košice 25. novembra (TASR) – Oblúkový most pri košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) premosťujúci štvorprúdovú
cestu a električkovú trať na Triede SNP si vyžaduje rekonštrukciu, jeho búranie nie je nutné. Vyplýva to z posudku Správy ciest
Košického samosprávneho kraja (SC KSK), o ktorom vo štvrtok nemocnica informovala.

Most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici, pre jeho zlý stav UNLP uzavrela koncom septembra. Rozhodnutie
prijalo vedenie nemocnice krátko po obhliadke mostného objektu pri príprave nového nemocničného projektu parkovania.

„Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky, ktorý máme k dispozícii, most si vyžaduje rekonštrukciu, jeho zbúranie však nie je nutné.
Nosná konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre
dopravu pod ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po
ňom,“ uviedol generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

O posudok SC KSK požiadala nemocnica koncom októbra. Z neho vyplynulo, že v súčasnom technickom stave most nie je využiteľný
pre pravidelnú dopravu. „Základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce
vedenia UNLP vôbec nevenovali a nechali tento objekt chátrať niekoľko rokov. Okrem zanedbanej údržby a prakticky žiadnych opráv v
uplynulých rokoch nikto nezabránil parkovaniu na moste ani prístupu nepovolaných osôb – bezdomovcov, do komôr, teda do samotných
útrob mosta,“ konštatoval Slávik.

Keďže sa blíži zimné obdobie, UNLP očistila mostný objekt od vegetácie a upratala jeho vnútro, už dávnejšie došlo k zákazu parkovania
na ňom. „Tento týždeň sa realizovalo vyplnenie trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou zabránili ďalšiemu
zatekaniu dovnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich zamestnancov, ako aj
zamestnancov a študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ dodal generálny riaditeľ.

Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá podľa UNLP závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ako
vlastníka, sa na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

hol lem

Autor: HOL
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Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice uzavrela koncom septembra most, ktorý spája areál na Tr. SNP s areálom na Ipeľskej ulici a
vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať na Tr. SNP. Rozhodnutie prijalo vedenie nemocnice krátko po
obhliadke mostného objektu pri príprave nového nemocničného projektu parkovania.

„Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky, ktorý máme k dispozícii, most vyžaduje rekonštrukciu, jeho zbúranie však nie je nutné. Nosná
konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre dopravu pod
ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po ňom. To sú
základné informácie, ktoré vyplývajú z posudku Správy ciest KSK,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA k
aktuálnej situácii.

Koncom októbra požiadala nemocnica o posudok Správu ciest Košického samosprávneho kraja, ktorá má najväčšie skúsenosti pri
posudzovaní životnosti mostov na východe Slovenska. „Z nej vyplynulo, že v súčasnom technickom stave most nie je využiteľný pre
pravidelnú dopravu. Základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce
vedenia UNLP vôbec nevenovali a nechali tento objekt chátrať niekoľko rokov,“ hovorí J. Slávik. „Okrem zanedbanej údržby a prakticky
žiadnych opráv v uplynulých rokoch nikto nezabránil parkovaniu na moste, ani prístupu nepovolaných osôb – bezdomovcov do komôr,
teda do samotných útrob mosta.“

Nevyhnutné úpravy pred zimou

Nakoľko sa blíži zimne obdobie, UNLP vykonala očistenie mostného objektu od vegetácie, upratanie vnútra mosta a dávnejšie sa
zakázalo parkovanie na ňom. „Tento týždeň sa realizovalo vyplnenie trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou
zabránili ďalšiemu zatekaniu do vnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich
zamestnancov, ako aj zamestnancov a študentov LF UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ uzavrel generálny
riaditeľ.

Pravidelné prehliadky mosta

Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia sa Ministerstva zdravotníctva SR ako vlastníka, sa na
moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce.

Po obnove 2600 m 2 parkovania v areáli na Tr. SNP sú to ďalšie kroky, ktoré nemocnica realizuje kvôli ochrane a zabezpečeniu svojho
majetku. Rozsiahla rekonštrukcia mosta a s tým spojenej plochy pred poliklinikou a pod rondelom však bez viaczdrojového financovania
a spolupráce štátnych inštitúcií nebude možná. „UNLP Košice, ako správca majetku Ministerstva zdravotníctva SR, zašle posudok na
ministerstvo a budeme kompetentných detailne informovať o potrebných krokoch,“ uzavrel J. Slávik.

Zdroj: (UNLP)

Autor: Zuzana Lajčiaková
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Pre dopravu pod ním je bezpečný

Na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly. Foto: UNLP

Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice ešte koncom septembra uzavrela most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na
Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Dôvodom bol jeho zlý technický stav.

Ako informovala hovorkyňa UNLP Monika Krišková, uzatvorenie mosta prijalo vedenie nemocnice krátko po obhliadke mostného objektu
pri príprave nového nemocničného projektu parkovania.

Koncom októbra požiadala nemocnica o posudok Správu ciest Košického samosprávneho kraja, ktorá má najväčšie skúsenosti pri
posudzovaní životnosti mostov na východe Slovenska.

„Z nej vyplynulo, že v súčasnom technickom stave most nie je využiteľný pre pravidelnú dopravu. Základným problémom je nefungujúce
odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce vedenia UNLP vôbec nevenovali a nechali tento objekt chátrať
niekoľko rokov,“ povedal generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.

Výsledky posudku

Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky, ktorý má nemocnica k dispozícii si most vyžaduje len rekonštrukciu a zbúranie nie je nutné.

„Nosná konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre
dopravu pod ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po
ňom. To sú základné informácie, ktoré vyplývajú z posudku Správy ciest KSK,“ vysvetlil Slávik.

Nevyhnutné úpravy

Nakoľko sa blíži zimné obdobie nemocnica vykonala očistenie mostného objektu od vegetácie, upratanie vnútra mosta a dávnejšie sa
zakázalo parkovanie na ňom.

„Tento týždeň sa realizovalo vyplnenie trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou zabránili ďalšiemu zatekaniu do
vnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich zamestnancov, ako aj zamestnancov a
študentov LF UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ priblížil.
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HISTORICKE, Včera | 05:34

Kováčska ulica (latinsky Platea fabrorum, nemecky Schmitt/Schmidt/Schmied gasse, maďarsky Kovács utca) patrí k najstarším uliciam v
Košiciach, pričom jej názov zostal po stáročia nezmenený, striedali sa len vymenované jazykové variácie. Koncom stredoveku mala táto
ulica paralelný názov Slovanská (latinsky Platea Sclavorum, Windische gasse), čo viedlo k domnienkam o tom, že tu ešte pred vznikom
mesta mohlo existovať slovanské osídlenie. Avšak doposiaľ realizované archeologické výskumy túto teóriu nepotvrdili. Ulica je zaujímavá
aj svojou pestrou výstavbou a skladbou budov. Nájdeme na nej objekty, ktoré sú rozdielne z časového a architektonického hľadiska –
nachádzajú sa tu domy z obdobia od stredoveku až do 20. storočia, ale aj z funkčného hľadiska – obytné, školské, cirkevné, obchodné a
pohostinské či kultúrne a umelecké. Tieto rozdielne funkcie plní, samozrejme, vďaka svojej centrálnej polohe.

Pohľadnica zachytáva križovatku ulíc – Kováčska, Pri Miklušovej väznici a Univerzitná. Fotená je z južnej strany, pritom v porovnaní s
dnešným stavom sa táto časť ulice výrazne prestavala. Nárožný dom vzadu na ľavej strane je eklektická budova bývalej Právnickej
akadémie, v ktorej dnes sídli Právnická fakulta UPJŠ. Postavili ju v roku 1894 na pozemku zadného traktu Levočského domu, kde v 17.
storočí sídlil najstarší známy mestský pivovar. Na pravej strane dominuje nárožný dom (dnes Kováčska 21), na mieste ktorého postavili
na prelome storočí nový dom s charakteristickým vežičkovým arkierom / HistoricKE

Kováčska ulica si najmä v svojej južnej časti zachovala stredovekú podobu, väčšina domov tu stojí na úzkej parcele a má jedno
poschodie tak, ako to bývalo v najstarších Košiciach. Niektoré informácie o týchto časoch vieme s určitosťou, ako napríklad to, že v
druhej polovici 15. storočia sa v priestoroch dnešnej Kováčskej ulice nachádzali stajne. V polovici 16. storočia na tejto ulici stál dom, v
ktorom žil významný maďarský renesančný lutnista a básnik Sebastián Tinódy.

10. júna 1900 sa konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule na dome Kováčska č. 52. Pamätná tabula nesie text: „Itt állott Tinódy
Sebestyén lantos költőnk háza 1550-1557. Megjelölte Kassa város közönsége 1900 jún. 10 – Tu stál dom lutnistu Sebestyén Tinódiho v
rokoch 1550-1557. Označila verejnosť mesta Košíc 10. júna 1900 / HistoricKE

Pohľad na dom Kováčska 34 z roku 1981 / HistoricKE

Ešte do 17. storočia malo veľa obyvateľov ulice meno Kovács alebo Schmidt. V dome s dnešným popisným číslom 9 sa od konca 18. do
polovice 19. storočia nachádzal sklad sanitry, ktorá výrazne zapáchala a používala sa pri výrobe pušného prachu.

Dom na Kováčskej 9 má zaujímavú históriu. Ešte začiatkom 19. storočia tu bol sklad sanitry, na prelome 19. a 20. storočia tu už sídlila
prvá hasičská kasáreň, po jej presunutí dom odkúpila česká automobilka Praga, ktorá tu mala v medzivojnovom období predajňu
luxusných automobilov / HistoricKE

Zástavbu od čísla 4 po 16 tvoria domy, ktoré možno charakterizovať ako meštianske, v minulosti nazývané aj „domus posterior“ alebo aj
zadné domy, čo bolo označenie pre domy, ktoré boli súčasťou majetkov bohatých mešťanov. Tí vlastnili domy aj na Hlavnej ulici, aj tie na
Kováčskej ulici, ktoré im boli otočené chrbtom. Cez dvory viacerých budov je možné dostať sa až na Hlavnú ulicu.

Dom číslo 20 so štyrmi poschodiami je v týchto miestach jedným z najvyšších, v minulosti tu sídlili viaceré administratívy, od konca 19.
storočia tu sídli Archív mesta Košice.

Školskú výstavbu reprezentujú na Kováčskej ulici budova Dekanátu Právnickej fakulty UPJŠ (číslo 26) postavená v roku 1894 pre
Právnickú akadémiu, na mieste zadných traktov Levočského domu, v ktorých sa do 18. storočia nachádzal pravdepodobne najstarší
košický pivovar. Oproti stojí ďalšia školská budova postavená v rokoch 1903 – 1907 pre potreby najstaršieho košického gymnázia
založeného ešte v prvej tretine 18. storočia. Od roku 1919 nieslo názov Československé štátne reálne gymnázium a bolo prvým v
Košiciach, na ktorom sa vyučovalo v slovenskom jazyku. Patrilo k najväčším stredným školám v celoštátnom meradle a bolo dôležitou
kultúrnou ustanovizňou východného Slovenska. Aj susednú budovu (číslo 30) postavili na konci 19. storočia pre školské účely, konkrétne
pre mestskú ľudovú školu a na vzdelávacie účely sa používa dodnes, svoje priestory tu má už spomínaná Právnická fakulta UPJŠ.

Premonštrátske gymnázium na pohľadnici z roku 1905 / HistoricKE

Žiaci prvého ročníka Československého štátneho reálneho gymnázia sídliaceho na Kováčskej ulici / Hungaricana

Čo sa týka nasledujúcich domov, ide o meštianske domy, v ktorých sa bývalo, do popredia vystupuje budova na križovatke Hlavnej a
Bielej ulice postavená v 30. rokoch 20. storočia vo funkcionalistickom štýle. Jej jednoduchá a strohá fasáda vhodne dopĺňa Kováčsku
ulicu a nenarúša jej stredoveký charakter.

Na Kováčskej ulici majú svoje zastúpenie aj cirkevné budovy. Od 19. storočia na čísle 69 sídli farský úrad evanjelickej reformovanej cirkvi 
– kalvínov a do ulice zasahujú aj pozemky Kostola svätého Antona Paduánskeho. Dnes sa na nich nachádza parkovisko, ale košický
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historik Jozef Duchoň naznačuje, že sa na nich mohla v minulosti rozprestierať záhrada alebo hospodársky dvor kostola, dokonca tu v
80. rokoch 20. storočia boli pri terénnych úpravách objavené ľudské kosti.

Kto vyhľadával zábavu a osvieženie, mohol ich nájsť v dvoch legendárnych podnikoch: Malá fajka a U 12 apoštolov. Druhý menovaný
podnik funguje do súčasnosti a ide o jeden z najstarších nepretržite jestvujúcich pohostinských zariadení v Košiciach. Pôvodne vináreň U
12 Apoštolov vznikla ešte koncom 19. storočia.

Ku Kováčskej ulici neodmysliteľne patrí reštaurácia/vináreň U 12 apoštolov s pôvodným interiérom / HistoricKE

Ani Kováčsku ulicu neobišli asanácie, ktoré boli v Košiciach realizované v 60. rokoch, poznamenali jej východnú časť, na čísle 69 už
môžeme nájsť príklad modernej architektúry.

Autor: HistoricKE

Zdroje: Historický výskum HistoricKE, Články číslo 200-225 zo seriálu Prechádzky starými Košicami od Jozefa Duchoňa, publikovaného v
Košický večer. Drahoslav Magdoško. Samospráva mesta Košice v stredoveku. Alžbeta Bojková – Eva Wolfová – Mária Ďurkovská.
Školstvo v Košiciach v rokoch 1918-1953. In Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. Dana Kušnírová a kol. Košické
dostaveníčka. Zdeněk Němec. Košice 1780-1918.

Komentáre
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KOŠICE ONLINE, Dnes | 12:32

Nemocnica uzavrela most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a
električkovú trať, koncom septembra.

Nemocnica uzavrela most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a
električkovú trať, koncom septembra / UNLP KOŠICE

„Podľa posudku Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) vyžaduje most v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP)
Košice rekonštrukciu. Zbúranie mosta nie je nutné," informovala vo štvrtok (25.11.) hovorkyňa UNLP Košice Monika Krišková.

Nemocnica uzavrela most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a
električkovú trať, koncom septembra.

„Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky si most vyžaduje rekonštrukciu, jeho zbúranie však nie je nutné. Nosná konštrukcia a spodná
stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by predstavovali riziko náhleho zrútenia mosta. Pre dopravu pod ním je teda most bezpečný.
Jeho technický stav však okrem prechodu chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po ňom,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice Ján
Slávik.

Ako ďalej dodal, základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce vedenia
UNLP vôbec nevenovalo a nechalo tento objekt chátrať niekoľko rokov.

„Okrem zanedbanej údržby a prakticky žiadnych opráv v uplynulých rokoch nikto nezabránil parkovaniu na moste, ani prístupu
nepovolaných osôb – bezdomovcov do komôr, teda do samotných útrob mosta,“ uviedol Slávik.

Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia sa Ministerstva zdravotníctva SR ako vlastníka, sa na
moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce / UNLP KOŠICE

Pred zimou očistili mostný objekt od vegetácie, upratali vnútro mosta a UNLP nan ňom už dávnejšie zakázala parkovanie. „Tento týždeň
sa pracovalo na vyplnení trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou zabránili ďalšiemu zatekaniu do vnútra
mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich zamestnancov, ako aj zamestnancov a
študentov LF UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ uviedol generálny riaditeľ.

Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia sa Ministerstva zdravotníctva SR ako vlastníka, sa na
moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce. Po obnove parkovania v areáli na
Tr. SNP sú to ďalšie kroky, ktoré nemocnica realizuje pre ochranu a zabezpečenie svojho majetku.

Rozsiahla rekonštrukcia mosta a s tým spojenej plochy pred poliklinikou a pod rondelom však bez viaczdrojového financovania a
spolupráce štátnych inštitúcií nebude možná. „UNLP Košice ako správca majetku Ministerstva zdravotníctva SR zašle posudok na
ministerstvo a budeme kompetentných detailne informovať o potrebných krokoch,“ dodal Slávik.

Zdroj: TASR

Komentáre
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Košice 25. novembra (TASR) – Oblúkový most pri košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) premosťujúci štvorprúdovú
cestu a električkovú trať na Triede SNP si vyžaduje rekonštrukciu, jeho búranie nie je nutné. Vyplýva to z posudku Správy ciest
Košického samosprávneho kraja (SC KSK), o ktorom vo štvrtok nemocnica informovala. Most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom
na Ipeľskej ulici, pre jeho zlý stav UNLP uzavrela koncom septembra. Rozhodnutie prijalo vedenie nemocnice krátko po obhliadke
mostného objektu pri príprave nového nemocničného projektu parkovania. „Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky, ktorý máme k
dispozícii, most si vyžaduje rekonštrukciu, jeho zbúranie však nie je nutné. Nosná konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné
poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre dopravu pod ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav
však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po ňom,“ uviedol generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik. O posudok
SC KSK požiadala nemocnica koncom októbra. Z neho vyplynulo, že v súčasnom technickom stave most nie je využiteľný pre pravidelnú
dopravu. „Základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce vedenia UNLP
vôbec nevenovali a nechali tento objekt chátrať niekoľko rokov. Okrem zanedbanej údržby a prakticky žiadnych opráv v uplynulých
rokoch nikto nezabránil parkovaniu na moste ani prístupu nepovolaných osôb – bezdomovcov, do komôr, teda do samotných útrob
mosta,“ konštatoval Slávik. Keďže sa blíži zimné obdobie, UNLP očistila mostný objekt od vegetácie a upratala jeho vnútro, už dávnejšie
došlo k zákazu parkovania na ňom. „Tento týždeň sa realizovalo vyplnenie trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred
zimou zabránili ďalšiemu zatekaniu dovnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich
zamestnancov, ako aj zamestnancov a študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ dodal
generálny riaditeľ. Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá podľa UNLP závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR ako vlastníka, sa na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé
údržbárske práce. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. hol lem

Autor: TASR
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Most ponad Triedu SNP, ktorý patrí univerzitnej nemocnici, je v havarijnom stave. Statik rozhodol o jeho ďalšom osude.

Zdroj: TASR/František Iván

Oblúkový most pri košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) premosťujúci štvorprúdovú cestu a električkovú trať na Triede
SNP si vyžaduje rekonštrukciu, jeho búranie nie je nutné. Vyplýva to z posudku Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK),
o ktorom vo štvrtok nemocnica informovala.

Zrútenie nehrozí

Most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici, pre jeho zlý stav UNLP uzavrela koncom septembra. Rozhodnutie
prijalo vedenie nemocnice krátko po obhliadke mostného objektu pri príprave nového nemocničného projektu parkovania.

„Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky, ktorý máme k dispozícii, most si vyžaduje rekonštrukciu, jeho zbúranie však nie je nutné.
Nosná konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre
dopravu pod ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po
ňom,“ uviedol generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

O posudok SC KSK požiadala nemocnica koncom októbra. Z neho vyplynulo, že v súčasnom technickom stave most nie je využiteľný
pre pravidelnú dopravu. „Základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce
vedenia UNLP vôbec nevenovali a nechali tento objekt chátrať niekoľko rokov. Okrem zanedbanej údržby a prakticky žiadnych opráv v
uplynulých rokoch nikto nezabránil parkovaniu na moste ani prístupu nepovolaných osôb – bezdomovcov, do komôr, teda do samotných
útrob mosta,“ konštatoval Slávik.

Iba pre peších

Keďže sa blíži zimné obdobie, UNLP očistila mostný objekt od vegetácie a upratala jeho vnútro, už dávnejšie došlo k zákazu parkovania
na ňom.

„Tento týždeň sa realizovalo vyplnenie trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou zabránili ďalšiemu zatekaniu
dovnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich zamestnancov, ako aj zamestnancov a
študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ dodal generálny riaditeľ.

Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá podľa UNLP závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ako
vlastníka, sa na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce.

Zdroj: TASR

Autor: Global24 s.r.o.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/638253156/f25b42a8e3199782d7ed?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDA0OTkxNzcsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjM4MjUzMTU2LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.PgmXeL_Hg6H6bVrSS1WIKSVQURQSZFMRRFUD16_1Fw0
https://kosice.dnes24.sk/most-pri-novej-nemocnici-sa-burat-nebude-jeho-zrutenie-nehrozi-404031


Monitora s. r. o. | monitora.sk 27

Spoločne chcú riešiť problémy slovenských pacientov  
  24. 11. 2021, 19:00, Zdroj: akcnezeny.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Lekárska Fakulta UPJŠ

Dosah: 470 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 119 Eur 

Verejná a súkromná sféra spojili sily a v Košiciach vytvorili vývojové a výskumné centrum mikrobiómu – ARCOBIOME (Advanced
Research Centre of Microbiome). Vedecký start-up Perbiotix a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach (výskumné centrum MediPark) chcú
svojou aktivitou pretaviť výsledky laboratórneho výskumu do reálnej pomoci pacientom

Mikrobióm, ako druhé najrýchlejšie rastúce biomedicínske odvetvie po genetike, úzko súvisí s každým medicínskym odborom. Mikrobióm
nie sú len baktérie a ich gény v črevách, pojednáva o mikroorganizmoch po celom našom tele a na slizniciach a preto si zaslúži plnú
pozornosť odbornej aj širokej verejnosti.

Centrum výskumu mikrobiómu

Košice sú centrom výskumu mikrobiómu už viac ako 20 rokov, keďže práve tam vznikla IPC – prvá a najväčšia medzinárodná vedecká
konferencia o probiotikách a mikrobióme na svete. Do výskumu mikrobiómu je v Košiciach zapojená Lekárska fakulta UPJŠ, ďalej
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a od októbra tohto roka už aj medicínske výskumné centrum MediPark pri Lekárskej
fakulte UPJŠ, ktoré vytvorilo verejno-súkromné partnerstvo s vedeckým start-upom Perbiotix. Slovenskí vedci z Perbiotix už priniesli z
výskumu na slovenský trh jedinečné personalizované probiotiká pod názvom iProbio. Nové vývojové a výskumné centrum mikrobiómu –
ARCOBIOME bude prenášať výsledky výskumu a vývoja do reálnych prípravkov a funkčných potravín s cieľom pozitívne ovplyvňovať
ľudský mikrobióm. Výskum bude financovaný z európskych grantov a súkromných zdrojov.

Symbióza viacerých sektorov

„Model spojenia súkromného a verejného sektora pre vývoj produktov je bežný v západnej Európe, avšak veľmi ojedinelý na Slovensku.
Preto sme veľmi radi, že práve UPJŠ v Košiciach sa rozhodla byť priekopníkom a umožnila takúto spoluprácu,“ hovorí MVDr. Alojz
Bomba, DrSc., vedecký riaditeľ Perbiotix . „Implementácia výsledkov výskumu do reálneho života je ťažká a dlhá cesta, preto vznikla táto
spolupráca, aby sa výsledky výskumu v podobe konkrétneho produktu dostali k ľuďom,“ dodal doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., riaditeľ
MediPark na UPJŠ v Košiciach .

MVDr. Alojz Bomba DrSc. vedecký riaditeľ Perbiotix

Prvé prípravky proti depresiám a úzkosti

Prvým spoločným výskumným cieľom je vytvoriť prípravok, ktorý pomôže riešiť problém nemocničných infekcií. Tie sa stávajú stále
akútnejším problémom najmä kvôli vysokej úmrtnosti hospitalizovaných pacientov. Riešenie vidia v preventívnom opatrení u ohrozených
pacientov tak, aby k infekcii vôbec nedošlo, alebo sa výrazne zmiernil jej priebeh. Prospešné mikroorganizmy majú potenciál vytvoriť štít
a tak ochrániť pacienta pred infekciou nebezpečnými baktériami ako napr. Clostridium Difficile . Preventívnym zásahom chcú zvýšiť
bezpečnosť hospitalizovaných pacientov a znížiť ich úmrtnosť. Ďalej chcú vyvíjať prípravky na cielenú moduláciu mikrobiómu aj pri iných
závažných chronických ochoreniach. Prvé prípravky budú cieliť na mikrobióm ľudí s depresiami a úzkosťami. Prostredníctvom konzorcií
probiotických mikroorganizmov budú tiež pomáhať ľuďom s vysokým cholesterolom či histamínovou intoleranciou , pre ktorých aktuálne
žiadne účinné probiotické prípravky neexistujú. Cieľom je vytvoriť funkčné a klinicky overené prípravky, ktoré budú fungovať ako
prevencia a doplnková liečba pri rôznych ochoreniach. Viac informácií nájdete na stránke https://perbiotix.sk/arcobiome/ .

Autori projektu vnímajú toto spojenie ako veľkú možnosť pre mladých slovenských vedcov na vzdelávanie o mikrobióme. Na jeho ďalšiu
podporu, hlavne u odbornej verejnosti, sa tiež rozhodli zorganizovať najväčšiu svetovú konferenciu o probiotikách, prebiotikách a
črevnom mikrobióme po prvý krát v Bratislave – www.probiotic-conference.net .

Titulná foto: ACROBIOME – jeden z najdôležitejších prístrojov centra, experimentálny model tráviacej sústavy
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Dnes, 25. november 2021

Verejná a súkromná sféra spojili sily a v Košiciach vytvorili vývojové a výskumné centrum mikrobiómu – ARCOBIOME (Advanced
Research Centre of Microbiome). Vedecký start-up Perbiotix a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach (výskumné centrum MediPark) chcú
svojou aktivitou pretaviť výsledky laboratórneho výskumu do reálnej pomoci pacientom.

Mikrobióm, ako druhé najrýchlejšie rastúce biomedicínske odvetvie po genetike, úzko súvisí s každým medicínskym odborom. Mikrobióm
nie sú len baktérie a ich gény v črevách, pojednáva o mikroorganizmoch po celom našom tele a na slizniciach a preto si zaslúži plnú
pozornosť odbornej aj širokej verejnosti.

Košice sú centrom výskumu mikrobiómu už viac ako 20 rokov, keďže práve tam vznikla IPC – prvá a najväčšia medzinárodná vedecká
konferencia o probiotikách a mikrobióme na svete. Do výskumu mikrobiómu je v Košiciach zapojená Lekárska fakulta UPJŠ, ďalej
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a od októbra tohto roka už aj medicínske výskumné centrum MediPark pri Lekárskej
fakulte UPJŠ, ktoré vytvorilo verejno-súkromné partnerstvo s vedeckým start-upom Perbiotix. Slovenskí vedci z Perbiotix už priniesli z
výskumu na slovenský trh jedinečné personalizované probiotiká pod názvom iProbio. Nové vývojové a výskumné centrum mikrobiómu –
ARCOBIOME bude prenášať výsledky výskumu a vývoja do reálnych prípravkov a funkčných potravín s cieľom pozitívne ovplyvňovať
ľudský mikrobióm. Výskum bude financovaný z európskych grantov a súkromných zdrojov.

„Model spojenia súkromného a verejného sektora pre vývoj produktov je bežný v západnej Európe, avšak veľmi ojedinelý na Slovensku.
Preto sme veľmi radi, že práve UPJŠ v Košiciach sa rozhodla byť priekopníkom a umožnila takúto spoluprácu,“ hovorí MVDr. Alojz
Bomba, DrSc., vedecký riaditeľ Perbiotix . „Implementácia výsledkov výskumu do reálneho života je ťažká a dlhá cesta, preto vznikla táto
spolupráca, aby sa výsledky výskumu v podobe konkrétneho produktu dostali k ľuďom,“ dodal doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.,riaditeľ
MediPark na UPJŠ v Košiciach .

Prvým spoločným výskumným cieľom je vytvoriť prípravok, ktorý pomôže riešiť problém nemocničných infekcií. Tie sa stávajú stále
akútnejším problémom najmä kvôli vysokej úmrtnosti hospitalizovaných pacientov. Riešenie vidia v preventívnom opatrení u ohrozených
pacientov tak, aby k infekcii vôbec nedošlo, alebo sa výrazne zmiernil jej priebeh. Prospešné mikroorganizmy majú potenciál vytvoriť štít
a tak ochrániť pacienta pred infekciou nebezpečnými baktériami ako napr. Clostridium Difficile . Preventívnym zásahom chcú zvýšiť
bezpečnosť hospitalizovaných pacientov a znížiť ich úmrtnosť.Ďalej chcú vyvíjať prípravky na cielenú moduláciu mikrobiómu aj pri iných
závažných chronických ochoreniach. Prvé prípravky budú cieliť na mikrobióm ľudí s depresiami a úzkosťami. Prostredníctvom konzorcií
probiotických mikroorganizmov budú tiež pomáhať ľuďom s vysokým cholesterolom či histamínovou intoleranciou , pre ktorých aktuálne
žiadne účinné probiotické prípravky neexistujú. Cieľom je vytvoriť funkčné a klinicky overené prípravky, ktoré budú fungovať ako
prevencia a doplnková liečba pri rôznych ochoreniach. Viac informácií nájdete na stránke https://perbiotix.sk/arcobiome/ .

Autori projektu vnímajú toto spojenie ako veľkú možnosť pre mladých slovenských vedcov na vzdelávanie o mikrobióme. Na jeho ďalšiu
podporu, hlavne u odbornej verejnosti, sa tiež rozhodli zorganizovať najväčšiu svetovú konferenciu o probiotikách, prebiotikách a
črevnom mikrobióme po prvý krát v Bratislave – www.probiotic-conference.net .
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Verejná a súkromná sféra spojili sily a v Košiciach vytvorili vývojové a výskumné centrum mikrobiómu – ARCOBIOME (Advanced
Research Centre of Microbiome). Vedecký start-up Perbiotix a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach (výskumné centrum MediPark) chcú
svojou aktivitou pretaviť výsledky laboratórneho výskumu do reálnej pomoci pacientom

Mikrobióm, ako druhé najrýchlejšie rastúce biomedicínske odvetvie po genetike, úzko súvisí s každým medicínskym odborom. Mikrobióm
nie sú len baktérie a ich gény v črevách, pojednáva o mikroorganizmoch po celom našom tele a na slizniciach a preto si zaslúži plnú
pozornosť odbornej aj širokej verejnosti.

Centrum výskumu mikrobiómu

Košice sú centrom výskumu mikrobiómu už viac ako 20 rokov, keďže práve tam vznikla IPC – prvá a najväčšia medzinárodná vedecká
konferencia o probiotikách a mikrobióme na svete. Do výskumu mikrobiómu je v Košiciach zapojená Lekárska fakulta UPJŠ, ďalej
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a od októbra tohto roka už aj medicínske výskumné centrum MediPark pri Lekárskej
fakulte UPJŠ, ktoré vytvorilo verejno-súkromné partnerstvo s vedeckým start-upom Perbiotix. Slovenskí vedci z Perbiotix už priniesli z
výskumu na slovenský trh jedinečné personalizované probiotiká pod názvom iProbio. Nové vývojové a výskumné centrum mikrobiómu –
ARCOBIOME bude prenášať výsledky výskumu a vývoja do reálnych prípravkov a funkčných potravín s cieľom pozitívne ovplyvňovať
ľudský mikrobióm. Výskum bude financovaný z európskych grantov a súkromných zdrojov.

Symbióza viacerých sektorov

„Model spojenia súkromného a verejného sektora pre vývoj produktov je bežný v západnej Európe, avšak veľmi ojedinelý na Slovensku.
Preto sme veľmi radi, že práve UPJŠ v Košiciach sa rozhodla byť priekopníkom a umožnila takúto spoluprácu,“ hovorí MVDr. Alojz
Bomba, DrSc., vedecký riaditeľ Perbiotix . „Implementácia výsledkov výskumu do reálneho života je ťažká a dlhá cesta, preto vznikla táto
spolupráca, aby sa výsledky výskumu v podobe konkrétneho produktu dostali k ľuďom,“ dodal doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., riaditeľ
MediPark na UPJŠ v Košiciach .

MVDr. Alojz Bomba DrSc. vedecký riaditeľ Perbiotix

Prvé prípravky proti depresiám a úzkosti

Prvým spoločným výskumným cieľom je vytvoriť prípravok, ktorý pomôže riešiť problém nemocničných infekcií. Tie sa stávajú stále
akútnejším problémom najmä kvôli vysokej úmrtnosti hospitalizovaných pacientov. Riešenie vidia v preventívnom opatrení u ohrozených
pacientov tak, aby k infekcii vôbec nedošlo, alebo sa výrazne zmiernil jej priebeh. Prospešné mikroorganizmy majú potenciál vytvoriť štít
a tak ochrániť pacienta pred infekciou nebezpečnými baktériami ako napr. Clostridium Difficile . Preventívnym zásahom chcú zvýšiť
bezpečnosť hospitalizovaných pacientov a znížiť ich úmrtnosť. Ďalej chcú vyvíjať prípravky na cielenú moduláciu mikrobiómu aj pri iných
závažných chronických ochoreniach. Prvé prípravky budú cieliť na mikrobióm ľudí s depresiami a úzkosťami. Prostredníctvom konzorcií
probiotických mikroorganizmov budú tiež pomáhať ľuďom s vysokým cholesterolom či histamínovou intoleranciou , pre ktorých aktuálne
žiadne účinné probiotické prípravky neexistujú. Cieľom je vytvoriť funkčné a klinicky overené prípravky, ktoré budú fungovať ako
prevencia a doplnková liečba pri rôznych ochoreniach. Viac informácií nájdete na stránke https://perbiotix.sk/arcobiome/ .

Autori projektu vnímajú toto spojenie ako veľkú možnosť pre mladých slovenských vedcov na vzdelávanie o mikrobióme. Na jeho ďalšiu
podporu, hlavne u odbornej verejnosti, sa tiež rozhodli zorganizovať najväčšiu svetovú konferenciu o probiotikách, prebiotikách a
črevnom mikrobióme po prvý krát v Bratislave – www.probiotic-conference.net .

Titulná foto: ACROBIOME – jeden z najdôležitejších prístrojov centra, experimentálny model tráviacej sústavy

Autor: REDAKCIA || REDAKCIA

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/638554649/72fe5268d1d8564f9339?topic_monitor=36659&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDA0OTkxNzcsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjM4NTU0NjQ5LCJ0aWQiOjM2NjU5fQ.IA5kJuagmR-XIdRx4asXu_qHGrDlPzrI4aEKI-qGWYM
https://akcnezeny.sk/spolocne-chcu-riesit-problemy-slovenskych-pacientov-perbiotix-arcobiome/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 31

Spoločne chcú vyriešiť problém nemocničných infekcií  
  25. 11. 2021, 9:08, Zdroj: lenprezdravie.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové slová: Medipark

Dosah: 154 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 84 Eur 

Autor: Lenka K.

Dnes, 25. november 2021

Verejná a súkromná sféra spojili sily a v Košiciach vytvorili vývojové a výskumné centrum mikrobiómu – ARCOBIOME (Advanced
Research Centre of Microbiome). Vedecký start-up Perbiotix a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach (výskumné centrum MediPark) chcú
svojou aktivitou pretaviť výsledky laboratórneho výskumu do reálnej pomoci pacientom.

Mikrobióm, ako druhé najrýchlejšie rastúce biomedicínske odvetvie po genetike, úzko súvisí s každým medicínskym odborom. Mikrobióm
nie sú len baktérie a ich gény v črevách, pojednáva o mikroorganizmoch po celom našom tele a na slizniciach a preto si zaslúži plnú
pozornosť odbornej aj širokej verejnosti.

Košice sú centrom výskumu mikrobiómu už viac ako 20 rokov, keďže práve tam vznikla IPC – prvá a najväčšia medzinárodná vedecká
konferencia o probiotikách a mikrobióme na svete. Do výskumu mikrobiómu je v Košiciach zapojená Lekárska fakulta UPJŠ, ďalej
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a od októbra tohto roka už aj medicínske výskumné centrum MediPark pri Lekárskej
fakulte UPJŠ, ktoré vytvorilo verejno-súkromné partnerstvo s vedeckým start-upom Perbiotix. Slovenskí vedci z Perbiotix už priniesli z
výskumu na slovenský trh jedinečné personalizované probiotiká pod názvom iProbio. Nové vývojové a výskumné centrum mikrobiómu –
ARCOBIOME bude prenášať výsledky výskumu a vývoja do reálnych prípravkov a funkčných potravín s cieľom pozitívne ovplyvňovať
ľudský mikrobióm. Výskum bude financovaný z európskych grantov a súkromných zdrojov.

„Model spojenia súkromného a verejného sektora pre vývoj produktov je bežný v západnej Európe, avšak veľmi ojedinelý na Slovensku.
Preto sme veľmi radi, že práve UPJŠ v Košiciach sa rozhodla byť priekopníkom a umožnila takúto spoluprácu,“ hovorí MVDr. Alojz
Bomba, DrSc., vedecký riaditeľ Perbiotix . „Implementácia výsledkov výskumu do reálneho života je ťažká a dlhá cesta, preto vznikla táto
spolupráca, aby sa výsledky výskumu v podobe konkrétneho produktu dostali k ľuďom,“ dodal doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.,riaditeľ
MediPark na UPJŠ v Košiciach .

Prvým spoločným výskumným cieľom je vytvoriť prípravok, ktorý pomôže riešiť problém nemocničných infekcií. Tie sa stávajú stále
akútnejším problémom najmä kvôli vysokej úmrtnosti hospitalizovaných pacientov. Riešenie vidia v preventívnom opatrení u ohrozených
pacientov tak, aby k infekcii vôbec nedošlo, alebo sa výrazne zmiernil jej priebeh. Prospešné mikroorganizmy majú potenciál vytvoriť štít
a tak ochrániť pacienta pred infekciou nebezpečnými baktériami ako napr. Clostridium Difficile . Preventívnym zásahom chcú zvýšiť
bezpečnosť hospitalizovaných pacientov a znížiť ich úmrtnosť.Ďalej chcú vyvíjať prípravky na cielenú moduláciu mikrobiómu aj pri iných
závažných chronických ochoreniach. Prvé prípravky budú cieliť na mikrobióm ľudí s depresiami a úzkosťami. Prostredníctvom konzorcií
probiotických mikroorganizmov budú tiež pomáhať ľuďom s vysokým cholesterolom či histamínovou intoleranciou , pre ktorých aktuálne
žiadne účinné probiotické prípravky neexistujú. Cieľom je vytvoriť funkčné a klinicky overené prípravky, ktoré budú fungovať ako
prevencia a doplnková liečba pri rôznych ochoreniach. Viac informácií nájdete na stránke https://perbiotix.sk/arcobiome/ .

Autori projektu vnímajú toto spojenie ako veľkú možnosť pre mladých slovenských vedcov na vzdelávanie o mikrobióme. Na jeho ďalšiu
podporu, hlavne u odbornej verejnosti, sa tiež rozhodli zorganizovať najväčšiu svetovú konferenciu o probiotikách, prebiotikách a
črevnom mikrobióme po prvý krát v Bratislave – www.probiotic-conference.net .

Kategória: Rady redakcie

Autor: Lenka K.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/638025507/4cfad8d9e75370f25e85?topic_monitor=36659&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDA0OTkxNzcsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjM4MDI1NTA3LCJ0aWQiOjM2NjU5fQ.euaPHYsV6C5KgB-l4EMb3xwsXaWdfjAVBbRddr2rvEQ
http://www.lenprezdravie.sk/clanok-5533.html

	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
	Košice: Most pri UNLP podľa posudku treba opraviť, búrať ho nie je nutné   
	Ďalší týždeň UniCup Prestige League je za nami: Ako sa zmenilo skóre od posledných zápasov?   
	Most na Triede SNP vyžaduje rekonštrukciu, búranie nie je nutné   
	Košický most ponad frekventovanú cestu zrekonštruujú, búrať ho netreba   
	Na prechádzke jednou z najstarších ulíc v Košiciach – Kováčskou ulicou   
	Most v areáli univerzitnej nemocnice sa búrať nebude. Vyžaduje rekonštrukciu   
	Košice: Most pri UNLP podľa posudku treba opraviť, búrať ho nie je nutné   
	Komplexná starostlivosť môže zabrániť vzniku preležanín u pacientov   
	5. hrací týždeň UniCup: Spoznali sme konečné poradie skupín v League of Legends   
	Most pri novej nemocnici sa búrať nebude. Jeho zrútenie nehrozí   
	Spoločne chcú riešiť problémy slovenských pacientov   
	Spoločne chcú vyriešiť problém nemocničných infekcií   
	UniCup: Toto sú najlepšie univerzitné tímy zo základnej časti v LoL   

	Fakulty a ústavy UPJŠ
	Košice: Most pri UNLP podľa posudku treba opraviť, búrať ho nie je nutné   
	Most na Triede SNP vyžaduje rekonštrukciu, búranie nie je nutné   
	Košický most ponad frekventovanú cestu zrekonštruujú, búrať ho netreba   
	Na prechádzke jednou z najstarších ulíc v Košiciach – Kováčskou ulicou   
	Most v areáli univerzitnej nemocnice sa búrať nebude. Vyžaduje rekonštrukciu   
	Košice: Most pri UNLP podľa posudku treba opraviť, búrať ho nie je nutné   
	Most pri novej nemocnici sa búrať nebude. Jeho zrútenie nehrozí   
	Spoločne chcú riešiť problémy slovenských pacientov   
	Spoločne chcú vyriešiť problém nemocničných infekcií   

	Univerzitné pracoviská
	Spoločne chcú riešiť problémy slovenských pacientov   
	Spoločne chcú vyriešiť problém nemocničných infekcií   


