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TUKE a UPJŠ v Košiciach v novom akademickom roku vyučujú kombinovaným spôsobom

Košice 26. septembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v
novom akademickom roku kombinovanou formou. Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne.

Ako pre TASR povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, aplikovanie kombinovanej výučby je na zvážení dekanov jednotlivých fakúlt.
Prednášky budú podľa jeho slov zväčša realizované dištančne, prezenčne len v malých skupinách. Experimentálne a laboratórne
cvičenia budú prezenčné, podobne ako aj semináre. „Kombinovaná výučba vytvára priestor aj na prepínanie medzi formami výučby
podľa aktuálneho COVID semaforu a semaforu UPJŠ. V prípade zhoršenia epidemickej situácie sme pripravení prestúpiť na dištančnú
formu. Študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci univerzity musia dodržiavať zásady OTP a nariadenia vyplývajúce z aktuálne
platného COVID automatu,“ uviedol.

Do prieskumu miery zaočkovania sa na UPJŠ zapojilo približne 30 percent študentov a 45 percent zamestnancov. „Dotazník bol
vyhodnotený k 13. augustu, pričom 75 percent respondentov je zaočkovaných. Začiatkom zimného semestra sme študentom a
zamestnancom poskytli možnosť očkovať sa v rámci vlastného mobilného očkovacieho miesta. Zároveň všetkých vyzývame k
zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu všetkých okolo,“ dodal Zavatčan.

UPJŠ predpokladá, že na všetkých troch stupňoch dosiahne počet študentov v tomto akademickom roku hranicu 7000. Záujem vo vyššej
miere prejavili uchádzači, rovnako ako po iné roky, o štúdium na lekárskej fakulte. „Tento rok sme tiež zaznamenali vysoký dopyt po
štúdiu psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ,“ doplnil.

Pre kombinovanú výučbu za dodržania podmienok skupiny OTP sa rozhodla aj TUKE. „Predpokladáme, že kombinovanú metódu výučby
využijeme aj po zlepšení epidemiologickej situácie. Dištančná metóda výučby však bude využívaná pre vybrané časti predmetov,“
povedal pre TASR prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer.

Podľa jeho slov je zaočkovaných približne 80 percent zamestnancov univerzity. Prieskum u študentov neuskutočnili. V súčasnosti
pripravujú očkovanie pre študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

TUKE v súčasnosti uzatvára posledné zápisy študentov na štúdium. V porovnaní s minulý rokom zaevidovali približne päťpercentný
nárast počtu prihlášok. Najväčší záujem je o štúdium na fakulte elektrotechniky a informatiky, ďalej o štúdium na fakulte baníctva,
ekológie, riadenia a geotechnológií, strojníckej fakulte a ekonomickej fakulte.

Všetky fakulty TUKE otvorili akademický rok 2021/2022 uplynulý pondelok, rovnako ako väčšina fakúlt UPJŠ. Právnická fakulta a Fakulta
verejnej správy UPJŠ začne nový akademický v pondelok (27. 9.).

sem mia
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Bratislava – Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) neúčasťou v pracovnej skupine pre obnovu dôvery v právny štát nedodržal
dohodu. Počas nedeľnej diskusnej relácie TV Markíza Na telo to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).

- Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) si myslí, že do konca roka sa Slovensko napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii vyhne
núdzovému stavu. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Bratislava - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (28. 9.). Pokračovať by mali v rokovaní o návrhoch zákonov na 40.
schôdzi. Okrem toho ich čaká aj ďalšie mimoriadne rokovanie iniciované opozíciou.

Bratislava - S prácou ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽANO) hnutie Sme rodina nie je spokojné, v prípade otázky jeho
odvolávania si však chce počkať na to, či situáciu v polícii dokáže stabilizovať nový prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran. V
diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda hnutia Sme rodina Milan
Krajniak.

Bratislava – Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Naznačil to
v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Tvrdí, že zatiaľ nie je politická vôľa na zavedenie povinného očkovania, pričom za
otázny vidí spôsob jeho vynucovania.

Bratislava – Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) bolo o tom, že vie a riadi manipuláciu a nezákonnosť pri vyšetrovaní
politicky motivovaných káuz. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico. Na manipulovanie
pri vyšetrovaniach a nezákonné obvinenia poukázal v diskusii aj predseda poslaneckého klubu Sme rodina a podpredseda hnutia Sme
rodina Peter Pčolinský.

– Mimoriadna schôdza Národnej rady SR o zvyšujúcich sa cenách energií, ktorú inicioval opozičný Smer-SD, by sa mala otvoriť. V
diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda poslaneckého klubu Sme rodina a podpredseda hnutia Sme rodina Peter
Pčolinský.

– Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico tvrdí, že existencia paragrafu 363 Trestného poriadku (TP) má oporu v ústave. Vyplýva to z
jeho vyjadrenia v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podpredseda koaličného hnutia Sme rodina Peter Pčolinský na otázku o
možnej úprave znenia tohto paragrafu neodpovedal.

Bratislava – Slová šéfa Smeru-SD Roberta Fica o tom, že existujú ďalšie "devastačné" dôkazy o nezákonnom konaní ministra vnútra
Romana Mikulca (OĽANO), sú podľa podpredsedu strany Za ľudí Juraja Šeligu strašením. Povedal to v diskusnej relácii TV Markíza Na
telo, pričom dodal, že minister vnútra ho uistil, že žiadne nezákonné veci nespáchal a "o tom, čo sa šušká, nič nevie".

Bratislava - Najdôveryhodnejšou medzi lídrami je prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorej verí 49 percent ľudí. Z politikov požíva
najväčšiu, 41-percentnú, dôveru verejnosti líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Predseda vlády SR Eduard Heger
(OĽANO) má 30-percentnú dôveru, predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi i predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi verí 29 percent
respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza, v ktorom v období od 1. do 7. septembra odpovedalo 1002
respondentov.

Padova/Bratislava - Študenti prestížnej talianskej Univerzity v Padove udelili v sobotu in memoriam ocenenie zavraždenému
slovenskému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej za ich prínos k boju za ochranu ľudských práv. TASR o
tom v nedeľu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Bratislava - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR eviduje 11 prihlášok do výberového konania na obsadenie miesta generálneho riaditeľa
Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Záujemcovia sa mohli
prihlásiť do pondelka (20.9.).

Bratislava – Pilotnú štúdiu novorodeneckého skríningu pre spinálnu svalovú atrofiu (SMA) plánuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR
spustiť na budúci rok. Aktuálne rezort spolu so Skríningovým centrom novorodencov SR pripravuje potrebné prístrojové a personálne
vybavenie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Podľa odborníkov môže skríning pomôcť odvrátiť mnohé predčasné
úmrtia malých detí.

Bratislava - Slovenská informačná služba (SIS) úzko spolupracuje alebo má kontakty s viac ako 100 partnerskými spravodajskými
službami z celého sveta, pričom trend posledných rokov je stúpajúci. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SIS Simona Svítková v súvislosti s
tohtoročnou správou o stave Európskej únie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, v ktorej hovorila aj o potrebe
tesnejšej spolupráce tajných služieb.
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Bratislava - Prostredníctvom 6584 vykonaných RT-PCR testov odhalili v sobotu (25. 9.) na Slovensku 689 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Nepribudla žiadna obeť. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke
covid-19.nczisk.sk.

Bratislava - Pri nákupe potravín a návšteve obchodu je vhodné do predajne vstupovať s premysleným nákupným zoznamom. Ten
pomôže stráviť v priestore s inými ľuďmi čo najmenej času. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša
Račková v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. ÚVZ vydal preto súbor postupov, ktoré pomôžu znížiť riziko infekcie v
každodenných situáciách.

Bratislava – V nedeľu sa otvorila ďalšia časť nultého bratislavského obchvatu D4/R7. Sprístupnil sa 4,3 kilometra (km) dlhý úsek diaľnice
D4 vrátane Lužného mosta. Nasledovať by malo otvorenie zvyšku rýchlostnej cesty R7 a ďalšieho úseku D4.

Banská Bystrica – Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v týchto dňoch oznámilo, že už nevidí zmysel v
pokračovaní súdneho sporu so Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) Zvolen o platnosť dodatku k zmluve o verejnej doprave, ktorý
uzavrelo ešte bývalé vedenie. Svoju pozornosť presúva na verejné obstarávanie na dopravcov, s ktorými plánuje najneskôr v priebehu
budúceho roka uzavrieť novú zmluvu na desať rokov. Tá by mala začať platiť od 1. januára 2024.

Košice – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v novom akademickom roku
kombinovanou formou. Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne.

Bratislava – Pri ideálnom vývoji by historická budova Slovenského národného divadla (SND) mohla byť pre umelcov a divákov opäť
prístupná v roku 2028. Odhaduje to generálny riaditeľ SND Matej Drlička, ktorý pri prezentácii novej divadelnej sezóny a odpočte
doterajšej činnosti nového manažmentu informoval aj o situácii, ktorá sa týka objektu na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí.

Bratislava – Režisér Dušan Hanák sa stal laureátom ocenenia Igric za celoživotný prínos slovenskej kinematografii. Národnú cenu pre
najvýznamnejšie tvorivé činy v oblasti filmovej a televíznej tvorby udelili v nedeľu popoludní vyhlasovatelia súťaže i jeho 32. ročníka -
Slovenský filmový zväz (SFZ), Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) a Literárny fond (LF).
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Denný súhrn domáceho spravodajstva - 26. septembra - 20.00  
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Bratislava - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok (27. 9.) v Prezidentskom paláci stretne s premiérom Eduardom Hegerom
(OĽANO). Diskutovať majú o situácii v bezpečnostných zložkách. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková.

Bratislava – Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) neúčasťou v pracovnej skupine pre obnovu dôvery v právny štát nedodržal
dohodu. Počas nedeľnej diskusnej relácie TV Markíza Na telo to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).

- Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) si myslí, že do konca roka sa Slovensko napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii vyhne
núdzovému stavu. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Bratislava - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (28. 9.). Pokračovať by mali v rokovaní o návrhoch zákonov na 40.
schôdzi. Okrem toho ich čaká aj ďalšie mimoriadne rokovanie iniciované opozíciou.

Bratislava - S prácou ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽANO) hnutie Sme rodina nie je spokojné, v prípade otázky jeho
odvolávania si však chce počkať na to, či situáciu v polícii dokáže stabilizovať nový prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran. V
diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda hnutia Sme rodina Milan
Krajniak.

Bratislava – Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Naznačil to
v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Tvrdí, že zatiaľ nie je politická vôľa na zavedenie povinného očkovania, pričom za
otázny vidí spôsob jeho vynucovania.

Bratislava – Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) bolo o tom, že vie a riadi manipuláciu a nezákonnosť pri vyšetrovaní
politicky motivovaných káuz. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico. Na manipulovanie
pri vyšetrovaniach a nezákonné obvinenia poukázal v diskusii aj predseda poslaneckého klubu Sme rodina a podpredseda hnutia Sme
rodina Peter Pčolinský.

– Mimoriadna schôdza Národnej rady SR o zvyšujúcich sa cenách energií, ktorú inicioval opozičný Smer-SD, by sa mala otvoriť. V
diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda poslaneckého klubu Sme rodina a podpredseda hnutia Sme rodina Peter
Pčolinský.

– Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico tvrdí, že existencia paragrafu 363 Trestného poriadku (TP) má oporu v ústave. Vyplýva to z
jeho vyjadrenia v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podpredseda koaličného hnutia Sme rodina Peter Pčolinský na otázku o
možnej úprave znenia tohto paragrafu neodpovedal.

Bratislava – Slová šéfa Smeru-SD Roberta Fica o tom, že existujú ďalšie "devastačné" dôkazy o nezákonnom konaní ministra vnútra
Romana Mikulca (OĽANO), sú podľa podpredsedu strany Za ľudí Juraja Šeligu strašením. Povedal to v diskusnej relácii TV Markíza Na
telo, pričom dodal, že minister vnútra ho uistil, že žiadne nezákonné veci nespáchal a "o tom, čo sa šušká, nič nevie".

Bratislava - Najdôveryhodnejšou medzi lídrami je prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorej verí 49 percent ľudí. Z politikov požíva
najväčšiu, 41-percentnú, dôveru verejnosti líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Predseda vlády SR Eduard Heger
(OĽANO) má 30-percentnú dôveru, predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi i predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi verí 29 percent
respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza, v ktorom v období od 1. do 7. septembra odpovedalo 1002
respondentov.

Padova/Bratislava - Študenti prestížnej talianskej Univerzity v Padove udelili v sobotu in memoriam ocenenie zavraždenému
slovenskému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej za ich prínos k boju za ochranu ľudských práv. TASR o
tom v nedeľu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Bratislava - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR eviduje 11 prihlášok do výberového konania na obsadenie miesta generálneho riaditeľa
Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Záujemcovia sa mohli
prihlásiť do pondelka (20.9.).

Bratislava – Pilotnú štúdiu novorodeneckého skríningu pre spinálnu svalovú atrofiu (SMA) plánuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR
spustiť na budúci rok. Aktuálne rezort spolu so Skríningovým centrom novorodencov SR pripravuje potrebné prístrojové a personálne
vybavenie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Podľa odborníkov môže skríning pomôcť odvrátiť mnohé predčasné
úmrtia malých detí.

Bratislava - Slovenská informačná služba (SIS) úzko spolupracuje alebo má kontakty s viac ako 100 partnerskými spravodajskými 
službami z celého sveta, pričom trend posledných rokov je stúpajúci. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SIS Simona Svítková v súvislosti s
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tohtoročnou správou o stave Európskej únie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, v ktorej hovorila aj o potrebe
tesnejšej spolupráce tajných služieb.

Bratislava - Prostredníctvom 6584 vykonaných RT-PCR testov odhalili v sobotu (25. 9.) na Slovensku 689 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Nepribudla žiadna obeť. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke
covid-19.nczisk.sk.

Bratislava - Pri nákupe potravín a návšteve obchodu je vhodné do predajne vstupovať s premysleným nákupným zoznamom. Ten
pomôže stráviť v priestore s inými ľuďmi čo najmenej času. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša
Račková v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. ÚVZ vydal preto súbor postupov, ktoré pomôžu znížiť riziko infekcie v
každodenných situáciách.

Bratislava – V nedeľu sa otvorila ďalšia časť nultého bratislavského obchvatu D4/R7. Sprístupnil sa 4,3 kilometra (km) dlhý úsek diaľnice
D4 vrátane Lužného mosta. Nasledovať by malo otvorenie zvyšku rýchlostnej cesty R7 a ďalšieho úseku D4.

– V nedeľu oficiálne otvorený vyše štvorkilometrový úsek nultého bratislavského obchvatu D4/R7 je už prejazdný pre verejnosť. "Prvé
auto vošlo na novootvorený úsek o 17.45 h," TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KRPZ) v Bratislave
Veronika Martiniaková.

Banská Bystrica – Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v týchto dňoch oznámilo, že už nevidí zmysel v
pokračovaní súdneho sporu so Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) Zvolen o platnosť dodatku k zmluve o verejnej doprave, ktorý
uzavrelo ešte bývalé vedenie. Svoju pozornosť presúva na verejné obstarávanie na dopravcov, s ktorými plánuje najneskôr v priebehu
budúceho roka uzavrieť novú zmluvu na desať rokov. Tá by mala začať platiť od 1. januára 2024.

Košice – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v novom akademickom roku
kombinovanou formou. Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne.

Bratislava – Pri ideálnom vývoji by historická budova Slovenského národného divadla (SND) mohla byť pre umelcov a divákov opäť
prístupná v roku 2028. Odhaduje to generálny riaditeľ SND Matej Drlička, ktorý pri prezentácii novej divadelnej sezóny a odpočte
doterajšej činnosti nového manažmentu informoval aj o situácii, ktorá sa týka objektu na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí.

Bratislava – Režisér Dušan Hanák sa stal laureátom ocenenia Igric za celoživotný prínos slovenskej kinematografii. Národnú cenu pre
najvýznamnejšie tvorivé činy v oblasti filmovej a televíznej tvorby udelili v nedeľu popoludní vyhlasovatelia súťaže i jeho 32. ročníka -
Slovenský filmový zväz (SFZ), Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) a Literárny fond (LF).
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Senec

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udelila mimoriadne ocenenie Biele srdce In memoriam Margite Kosturíkovej za
významný prínos v ošetrovateľstve. Viac ako 30 rokov pracovala v Centre sociálnych služieb Likava. Ošetrovateľstvu venovala svoj
profesionálny život a prispela k jeho celkovému rozvoju. Pri výkone svojho povolania sa nakazila koronavírusom a chorobe COVID–19 v
januári tohto roka podľahla.

Jej deťom odovzdal cenu Jakub Prokeš, šéfredaktor denníka Pravda, ktorý je mediálnym partnerom podujatia.

Komora počas 14. ročníka slávnostného večera Biele srdce ocenila spolu 29 sestier a pôrodných asistentiek. Záštitu nad týmto podujatím
prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá nositeľky ocenenia prijme v Prezidentskom paláci.

„Denne pri našej práci prežívame nádej a odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť našich pacientov,“ pripomenula
prezidentka komory sestier Iveta Lazorová. Sestry sú podľa nej často prítomné pri tých najvýznamnejších chvíľach v živote.

Symbol ľudskosti

Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v
roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. „Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a
súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje prelínanie sa všetkých farieb na
svete, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí bez rozdielu,“ povedal počas oceňovania generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Richard Strapko. Sestrám poďakoval za ich obetavosť pri pomoci druhým.

„Ak sa nezačne niečo seriózne diať s nedostatkom sestier a nezačnú sa prijímať kroky na to, aby do zdravotného systému prišli,
nezvládneme to. Každý to cíti, či sú to zdravotné poisťovne, či poskytovatelia, zástupcovia ministerstva, tak všetci hovoria, že máme málo
zdravotníkov, málo sestier,“ povedala Lazorová.

Dodala, že zdravotné sestry hlásia prípady, keď sú šikanované, napádané slovne aj fyzicky. „Vyzývam verejnosť, aby si uvedomila, že
sme vo veľmi ťažkej situácii, keď nás nie je dostatok a snažíme sa zabezpečiť, čo sa dá. Niekedy nám sily a často nestačia na to, aby
sme poskytli dostatočnú kvalitnú starostlivosť. My to vieme, prichádzame s tým každé ráno do práce. Nie je to našou vinou a neprináša to
človeku uspokojenie z práce,“ podotkla Lazorová.

V kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi komora sestier udelila ocenenie spolu 17 sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré
vykonávajú svoju profesiu najmenej 10 rokov a oddane sa venujú starostlivosti o pacientov na rôznych nemocničných oddeleniach i v
ambulanciách. Tiež sa angažujú v komore sestier a pomáhajú zlepšovať pracovné prostredie pre ďalšie sestry. Nominovali ich regionálne
komory či ich zamestnávatelia a spolupracovníci.

Počas pandémie aj sestry na Slovensku pracovali dlhé hodiny v extrémnom fyzickom i psychickom vypätí. Ich pracovné nasadenie a
osobné obete však v mnohých prípadoch zostali nedocenené.

Lazorová hovorí, že je dôležité, aby bolo počuť hlasy sestier. „Musia byť vypočuté pri rozhodnutiach a tvorbe stratégií v zdravotníctve, aby
bola zabezpečená ich bezpečnosť a spokojnosť a aj po pandémii. Bude kľúčové, aby sestry ostávali na Slovensku a starali sa o našich
pacientov,“ zdôraznila prezidentka komory sestier Lazorová.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) skonštatoval, že sestry počas pandémie preukázali veľkú ochotu a
profesionalitu pri záchrane životov. „Sestry a pôrodné asistentky patria medzi najdôležitejších zdravotníckych pracovníkov, je ich však
akútny nedostatok. Preto bude mojím cieľom aj cieľom mojich kolegov na ministerstve vytvoriť im dobré podmienky na prácu. Tiež
odborný rast a adekvátne finančné ohodnotenie,“ prisľúbil Lengvarský.

Cena Johanny Bórik–Hrebendovej

V kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka ocenili osem odborníčok v ošetrovateľskej praxi. Vďaka mnohým z nich došlo k
výraznému posunu ošetrovateľskej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnych služieb. Sú mentorkami pre svoje kolegyne, snažia sa o
humanizáciu zdravotnej starostlivosti a organizujú rôzne podujatia.

V kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg si ceny odniesli tri sestry, ktoré po niekoľkoročnej práci s pacientmi postupne získali 
pedagogické vzdelanie, zúčastňujú sa kongresov, publikujú v časopisoch a odovzdávajú svoje skúsenosti ďalej. Mnohé pripravujú
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učebnice a učebné osnovy, vyučujú na stredných a vysokých školách.

Za všetky ocenené sestry poďakovala Viera Szijartová, ktorá pracuje na pľúcnej jednotke intenzívnej starostlivosti a venuje sa pacientom
s ťažkým pľúcnym postihnutím v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počas prvej aj druhej vlny pandémie pracovala na pľúcnej covidovej
jednotke.

„Teraz je naša práca inou, ako bola predtým, našou úlohou je ľudí viac motivovať a ukázať im, čo toto povolanie prináša,“ priblížila
ocenená zdravotná sestra Lucia Dimunová, profesorka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Kto príde
študovať za sestru, ten to chce robiť. Musíme nájsť spôsob, ako ich v systéme udržať,“ dodala Dimunová.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa rozhodla udeliť aj novú Cenu Johanny Bórik–Hrebendovej. Tá patrí šiestim
sestrám, jednému zdravotnému bratovi a dvom pôrodným asistentkám, vrátane mimoriadne ocenenej Kosturíkovej, ktorí snahu pomáhať
druhým počas pandémie COVID–19 zaplatili životom. Komora zorganizovala aj finančnú zbierku, ktorej výnos prerozdelí medzi
pozostalých po sestrách, pôrodných asistentkách a asistentoch, ktorí v uplynulých dvoch rokoch zomreli na COVID–19.

Cena je pomenovaná po vojenskej zdravotníčke a slovenskej predchodkyni slávnej Florence Nightingalovej, zakladateľke moderného
ošetrovateľstva. Bórik–Hrebendová ošetrovala ranených dobrovoľníkov počas bojov okolo Myjavy už v roku 1848. Bola tiež osvetovou
pracovníčkou, ktorá organizovala prvé zdravotnícke kurzy na území Slovenska.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Video nájdete na

tv.pravda.sk

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s ocenenými sestrami a pôrodnými asistentkami.

FOTO PRAVDA: ROBERT HÜTTNER (3) © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Ocenenie Biele srdce 2021

Sestra a pôrodná asistentka v praxi

Alena Dömötorová Marta Dufalová Jana Fulová Zuzana Haramiová Eleonóra Hesterényiová Katarína Hrušková Marta Janovičová Ľubica
Juríková Katarína Kaszycki Márta Liška Viera Prísažná Ivana Rónayová Jana Sedláková Juliana Seničová Martina Slosiariková Viera
Szijártová Jana Volesková

Sestra a pôrodná asistentka manažérka

Eva Banďúriková Miriam Mati Katarína Mitschová Alena Tančáková Andrea Uhláriková Oľga Umanová Ľubomíra Ondrejčíková Adriana
Pelechová

Sestra a pôrodná asistentka pedagogička

Lucia Dimunová Iveta Mochnacká Ľubica Rybárová

Ocenenia Johanny Bórik– –Hrebendovej – in memoriam Monika Hurná – bola pôrodnou asistentkou, zomrela vo veku 53 rokov Milana
Koperová – pracovala v ambulancii praktického lekára, zomrela vo veku 50 rokov Janka Backová – počas pandémie sa podieľala na
prípravách a reprofilizácii covidových traktov, zomrela vo veku 55 rokov Jozef Horňák – pracoval na hematologicko–transfúznom
oddelení, vírusu podľahol vo veku 47 rokov Emília Martikáňová – infikovala sa v práci, zomrela vo veku 61 rokov Daniela Hlozáková –
koronavírusom sa infikovala v práci, v domove sociálnych služieb, ochoreniu podľahla vo veku 56 rokov Zuzana Ambrusová – ocenenie
Biele srdce získala už v roku 2016, pracovala v ortopedickej ambulancii, zomrela vo veku 61 rokov Anna Čenščáková – infikovala sa v
práci, pracovala v praktickej ambulancii a na pohotovostnej službe, zomrela vo veku 58 rokov Margita Kosturíková – vyše 30 rokov sa
venovala ošetrovateľstvu, infikovala sa v práci, koronavírusu podľahla vo veku 62 rokov

Mimoriadne ocenenie Biele srdce

Margita Kosturíková

Mimoriadne ocenenie prevzala od šéfredaktora Pravdy Jakuba Prokeša jej dcéra Monika Kosturíková s rodinou.

Autor: Lucia Hakszer, Peter Madro
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Duševné zdravie a zvlášť samovraždy sú pre spoločnosť stále veľkým tabu, o ktorom sa nehovorí. Stovky ľudí každoročne dobrovoľne
ukončia svoj život, niekoľkonásobne viac sa ich o to pokúsi.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií zomrelo vlani následkom samovraždy 489 ľudí, o deväť menej ako v
predchádzajúcom roku. Vo väčšine prípadov sa nikdy nedozvieme, prečo sa to stalo. Či ich k samovražde doviedla psychická choroba,
beznádejná situácia, nepochopenie, závislosť, osamelosť. Hoci štatistiky vykazujú najnižší počet samovrážd od roku 2008, odborníci
upozorňujú, že pandémia, ktorá priniesla ťažké životné situácie, situáciu v oblasti duševného zdravia zhoršila. Na krízových linkách
internetovej linky dôvery pre mladých ľudí IPčko zaznamenali od začiatku roka až päťnásobný nárast telefonátov o myšlienkach na
samovraždu. Na linkách pomoci a nádeje v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach nárast neevidujú, ale za prvý
polrok zaregistrovali viac ako tisícsto telefonátov. O rizikových faktoroch a samovražednom správaní hovoríme s MUDr. Anetou
Bednářovou, PhD., z II. psychiatrickej kliniky UNLP, ktorá pripomína, že o samovraždách musíme otvorene hovoriť.

Podľa vlaňajších štatistík sa o život z vlastného rozhodnutia pripravilo 489 ľudí, z toho 409 mužov. Hovorí sa, že muži neplačú a cítia
menej emócií ako ženy, je to pravda?

Muži sú spoločnosťou vnímaní ako racionálnejšie bytosti, kým ženy ako emotívnejšie. Nie je to však pravda. Rovnako, ako poznáme
množstvo emancipovaných, menej city prežívajúcich žien, je aj množstvo citlivých, senzitívnych či emotívnych mužov. Chlapi nemajú viac
dôvodov ako ženy siahnuť si na život. Pravda však je, že sa to deje, už v roku 2004 na tento fakt upozornil psychiater Kochánek a ide o
zaujímavý fenomén.

Čo sa musí stať, aby sa človek rozhodol pre samovraždu? Aká choroba, prípadne bezvýchodisková situácia? Aké sú príčiny, resp.
rizikové faktory, ktoré vedú ľudí k tomuto riešeniu?

O rizikových faktoroch sa neustále diskutuje. Už takmer štyridsať rokov používame stále uznávanú stupnicu SAD PERSONS na rýchle
vyhodnotenie suicidálneho – samovražedného rizika. Faktorov je viac. Patrí sem už spomínané mužské pohlavie, vyššie riziko u
adolescentov a starších osôb, depresívne stavy spojené s beznádejou, predchádzajúci samovražedný pokus, užívanie alkoholu a iných
návykových látok. Ale aj oslabené racionálne myslenie – impulzivita, halucinácie, absencia sociálnej podpory, chýbajúci partner po
rozchode, rozvode či úmrtí. Rizikovým faktorom môže byť aj slabosť a únava, najmä pri chronických a život obmedzujúcich ochoreniach.
Samovražedné konanie môže byť tiež reakciou na ťažký stres a rôzne životné záťažové situácie. A už v roku 2003 profesor psychológie
Caspi upozornil na genetickú prepojenosť suicidálneho konania.

Takže náchylnosť k samovražednému správaniu môže byť dedičná?

Áno, existujú zahraničné štúdie týkajúce sa prepojenia niektorých polymorfizmov so suicidálnym konaním. Aj my na II. psychiatrickej
klinike už tri roky sledujeme jednotlivé génové polymorfizmy v rámci vnútorného nemocničného projektu Psychgen.

Ako sa správajú ľudia predtým, ako si siahnu na život? Je to rýchle rozhodnutie, alebo sa tým zaoberajú dlhodobo?

Vývoj samovražedného správania má tri fázy. Táto triáda príznakov sa začína fantazijnými predstavami, myšlienkami na samovraždu,
ktoré ešte nemajú konkrétny charakter a človek sa im bráni. V ďalšom stupni sa však postihnutý samovražedným myšlienkam nebráni,
začne sa s nimi stotožňovať a premýšľa nad konkrétnym spôsobom vykonania samovraždy. V tejto fáze človek „vysiela“ okoliu signály o
pomoc, ktoré môžu zostať nerozpoznané. V poslednej tretej fáze dochádza k paradoxnému upokojeniu – človek už prijal rozhodnutie
ukončiť svoj život a reálne hrozí nebezpečenstvo vykonania samovraždy.

Zničení pozostalí často zúfalo hovoria, že o samovražedných úmysloch nemali ani potuchy, a ich blízky len „sem-tam medzi rečou
povedal, že si niečo spraví...“ Ako máme zareagovať, ak počujeme niekoho takto hovoriť? Môžeme aj my, laici, nejako pomôcť?

Jeden z mýtov hovorí, že ľudia, ktorí o samovražde hovoria, ju nikdy nespáchajú, alebo pes, ktorý breše, nehryzie. Osem z desiatich
samovrahov však o svojom úmysle hovorí a dáva okoliu najavo, čo prežíva. Problém je, že tieto varovné signály spravidla nebývajú
vypočuté a k samovražednému konaniu napokon dôjde. Koľkokrát ste na vašu zlú náladu dostali odpoveď – to prejde, alebo – je milión
ľudí, ktorí sa majú horšie ako ty. Pomohlo to? Asi nie. Preto, ak sa taký človek zdôverí, počúvajme ho, buďme chápaví, upozornime na to
najbližšiu rodinu a pokúsme sa nájsť riešenie. Ak vidíme, že na to nestačíme, získajme čas a vyhľadajme odbornú pomoc. Pokiaľ
psychiatra odmieta, presvedčme ho o návšteve praktického lekára, ktorému ľudia veria, sú s ním častejšie v kontakte a ten dokáže
pomôcť a rozhodne o ďalšom postupe. V prípade že ide o priame ohrozenie života, možno dotyčného hospitalizovať na príslušnom
psychiatrickom oddelení aj bez jeho súhlasu.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/557762737/738f6f433ce9bec0a333?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzUzMTE1OTYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NTU3NzYyNzM3LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.GLc07a92QhpmoPQXCum0mUcosA2eAcaRPVRt-brr-mQ
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/13580022-c82f677b29f47df123b3/
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/13580023-08649b0484aec70eaea1/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 12

Ako vyzerá psychiatrická starostlivosť o takého pacienta? Ide o celoživotnú liečbu?

Nie, nemusí ísť o celoživotnú starostlivosť, je to veľmi individuálne. Starostlivosť o takého jedinca je špecifická podľa typu problémov,
ktoré ho vedú k danému konaniu. Môže ísť o depresívne stavy so samovražednými tendenciami, vtedy sa odporúča užívanie
antidepresív. V prípade reaktívnej dekompenzácie, ako je napríklad strata partnera, je vhodná aj psychoterapia.

Odborníci hovoria, že všeobecne je pomer medzi pokusmi o samovraždu a dokonanými samovraždami asi 10 : 1. Je nedokonaná
samovražda odkazom? Môže človek, ktorý si už raz siahol na život, ostať sám?

Suicidálny pokus predpokladá vedomý úmysel človeka zomrieť, ale i napriek tomu ostáva nažive. Často ide o skratové jednanie s cieľom
uniknúť z neznesiteľnej alebo neriešiteľnej situácie. Áno, s odstupom času môže taký človek žiť aj sám a už nikdy sa nemusí pokúsiť o
samovraždu. Pokus o samovraždu je však jeden zo spomínaných rizikových faktorov.

Môže byť samovražedné správanie nákazlivé? Dá sa osvojiť myšlienka na samovraždu od iného človeka ako odporúčanie na riešenie
problému?

Úvahu o spáchaní samovraždy nie je možné zdravému jedincovi „implantovať“. Buď človek samovražedné úvahy má, alebo nemá. Pokiaľ
ich má, môže byť rozhovor s ním o tom, čo prežíva, veľmi užitočný, poskytne mu priestor na ventiláciu emócií. Avšak rizikovou skupinou k
osvojeniu si myšlienky na samovraždu sú deti a adolescenti. Na to poukázali aj samovraždy detí spôsobené internetovou hrou Modrá
veľryba, ktorej prvými obeťami sa stali študenti z Ruska a na samovraždu vtedy, žiaľ, zomreli aj dvanásťročné deti.

MUDr. Aneta Bednářová, PhD. Obraz Jeseň duše vytvorili klienti Denného psychiatrického stacionára II. psychiatrickej kliniky UNLP a
Lekárskej fakulty UPJŠ v rámci psychoterapie

Autor: VERONIKA FITZEKOVÁ Foto: UNLP Košice, shutterstock
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NECHCETE SA TOĽKO TESTOVAŤ? ZAOČKUJEME VÁS, PONÚKAJÚ UNIVERZITY

Rektorovi poslali otvorený list.

PREŠOV, KOŠICE. Na Prešovskej univerzite sa rozhodli začať v pondelok akademický rok v režime OTP.

Študenti sa teda museli pred vstupom do školy preukazovať potvrdením o očkovaní, testovaní alebo prekonaní covidu.

V pondelok sa aj kvôli tomu pred vstupom na univerzitu tvorili dlhé rady študentov, čo sa niektorým z nich nepáčilo.

Rektorovi preto napísali list, v ktorom požiadali o zmenu pravidiel. Podpísalo ho 80 študentov z celkového počtu viac ako 8300.

Zástupca skupinky nespokojných študentov sa v piatok stretol s vedením školy, kde sa dohodli na znížení kontroly OTP pri vstupe na
univerzitnú pôdu, čo bolo ich ústrednou požiadavkou.

Testy si platia študenti

Kontrola študentov vyplýva z usmernenia hlavného hygienika, ktorý odporúča zabezpečiť kontrolovaný vstup do jednotlivých budov a
pracovísk.

Keďže sú kontroly pred univerzitou od utorka už len náhodné, neočkovaným študentom v súčasnosti prekáža už najmä to, že si za testy
v režime OTP musia platiť z vlastného vrecka. Vysoké školy im totiž negatívne testy potrebné pre vstup do školy alebo internátu
nepreplácajú.

PCR test u neočkovaných študentov by nemal byť starší ako 72 hodín, antigénový test môže mať najviac dva dni. Ak majú vyučovanie
študenti celý týždeň, v praxi to znamená, že sa musia otestovať dvakrát do týždňa, prípadne musia doložiť, že prekonali ochorenie
covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Funguje tak väčšina univerzít

Študentka Tereza z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity začala akademický rok praxou, fungovanie univerzity v režime OTP si
teda zatiaľ nevyskúšala naplno.

Keďže je však plne zaočkovaná, tento režim jej nerobí problém.

„Myslím si, že je to najbezpečnejší spôsob, ako sa na procese výučby zúčastňovať prezenčne. Navyše, pokiaľ viem, väčšina vysokých
škôl funguje v rovnakom OTP režime,“ hovorí Tereza.

Rovnako fungujú napríklad aj študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva (UVLF) a farmácie v Košiciach alebo na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika (UPJŠ), kde však fyzická kontrola OTP prebieha len pri výučbe medikov, pri ubytovávaní na internátoch či na podujatiach
organizovaných fakultami, ako sú úvodné kurzy či terénne praxe.

Na UVLF sa študenti, ktorí nie sú plne očkovaní alebo neprekonali covid-19, preukazujú potvrdením o negatívnom PCR alebo
antigénovom teste na začiatku každej vyučovacej hodiny pedagógovi pri overovaní prezencie.

Pedagógovia na Prešovskej univerzite to však odmietli s tým, že sa na to necítia oprávnení. Preto pred vstupom do školy študentov
kontroluje poverený pracovník, kvôli čomu sa mohli v prvý deň akademického roka vytvoriť dlhé rady.

Kontroly jej neprekážajú

Hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková priznáva, že aj medzi študentmi veterinárstva sú takí, ktorí majú voči nariadeniam vyplývajúcich z
režimu OTP výhrady.

„Nie sú spokojní s intervalom testovania ani s poplatkami, ktoré za testovanie musia hradiť. Študijné oddelenie ich rieši individuálne a
vysvetľuje, že škola dodržiava nariadenia vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR v súlade s platným covid automatom,“ vysvetľuje
hovorkyňa.
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Študentka Tereza takisto pripúšťa, že pre niektorých je nepohodlné platiť si pravidelne testy a že to ovplyvní ich rozpočet. Dodáva však,
že ak chce vedenie univerzít zabezpečiť čo najmenšiu možnosť šírenia nákazy, je tento režim najlepší.

S režimom OTP súhlasí a kontroly pred vstupom do budovy univerzity jej vôbec neprekážajú.

„Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že takto nefungujú iba vysoké školy, ale aj mnohé základné školy, kde sme ja a moje spolužiačky
praxovali. Rodičia žiakov nemajú momentálne prístup do školy a s deťmi sa rozlúčia už vo vestibule. Každá návšteva školy musí byť
zapísaná do knihy návštev a musí preukázať doklad o očkovaní, testovaní alebo prekonaní covidu,“ opisuje skúsenosť z praxe.

Režim len pre očkovaných

Univerzity sa môžu rozhodnúť, aký režim vyučovania si zvolia. Niektoré vysoké školy, napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave, sa už
na začiatku akademického roka vyhli nepríjemnostiam vyplývajúcim z fungovania v režime OTP a študentov vyučujú rovno online, aj keď
im covid automat povoľuje prezenčnú výučbu.

V režime OTP, v ktorom fungujú univerzity na východe, môže byť podľa covid automatu v jednej miestnosti počas výučby buď 20
študentov v základnom režime, alebo 40 v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu), alebo 120 osôb plne zaočkovaných.

Univerzity navyše zvolili kombinovanú formu štúdia, čo znamená, že na semináre, kde je študentov v skupinách menej, chodia do školy a
prednášky, kde býva zväčša veľké množstvo študentov, počúvajú cez počítač.

Na Prešovskej univerzite v prípade zhoršenia pandemickej situácie uvažujú nad výučbou v hybridnej forme alebo v inom režime,
napríklad pre plne očkované osoby.

Univerzity očkujú priamo v areáli

Pre nezaočkovaných študentov teda môže byť komplikované absolvovať každý druhý deň test kvôli tomu, aby sa do školy dostali,
univerzity však ponúkajú všetkým záujemcom možnosť zaočkovať sa priamo v ich areáli.

O týždeň bude napríklad na pôde UVLF druhýkrát možnosť zaočkovať sa – druhú dávku dostanú tí, ktorí absolvovali vakcináciu na
začiatku septembra, ale zároveň bude možnosť zaočkovať sa prvou dávkou pre tých, ktorí sa tak rozhodli neskôr. V areáli univerzity bude
zároveň od októbra fungovať aj mobilné odberové miesto.

Ponuka zaočkovať sa v prípade, že sa prihlási viacero záujemcov, platí aj na pôde Prešovskej univerzity.

Prešovská univerzita funguje v súčasnosti v režime OTP. Študenti sa teda kontrole potrebných potvrdení nevyhnú.

FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ

Autor: LENKA HANIKOVÁ, MICHAL FRANK
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Čoraz viac firiem sa popri svojom podnikaní venuje aktivitám, pri ktorých nie je cieľom dosiahnuť zisk, ale podporiť ľudí a organizácie v
prospešných aktivitách.

pre mnohé firmy sú programy spoločenskej zodpovednosti len povinnou jazdou, vďaka ktorej sa chcú pred potenciálnymi zákazníkmi
ukázať v lepšom svetle. To však nie je prípad slovenskej IT firmy LYNX, ktorá prostredníctvom svojmu programu „LYNX podporuje
talenty“ podporuje aktivity, ktoré spoločnosť ako celok posúvajú dopredu.

V čom je spomínaný program spoločnosti LYNX výnimočný? V prvom rade rozmanitosťou podporovaných aktivít, ktoré ďaleko presahujú
pole pôsobenia bežných IT firiem. V druhom rade sústredením sa na podporu mladých ľudí, ktorí už dnes ukazujú možnosti, ako môže
vyzerať svet v budúcnosti. A v neposlednom rade stavia na hodnotách, ktoré firma na slovenskom trhu reprezentuje už tri desiatky rokov.

.od športu po kultúru

Podpora talentovaných ľudí je nepochybne prospešnou činnosťou. Pre niektoré firmy to však môže byť len lacnou a pekne vyzerajúcou
investíciou do ľudských zdrojov. Ide o prípady, keď firmám nezáleží na celospoločenskej prospešnosti daných talentov, ale na tom, ako
by ich mohli využiť pri vlastnom podnikaní. Ocenení ľudia napríklad v mnohých prípadoch končia ako zamestnanci v daných firmách, a za
údajnou spoločenskou zodpovednosťou sa tak môže skrývať len lacnejšia alternatíva tradičného headhuntingu.

To nie je prípad programu LYNX podporuje talenty. V oblastiach, v ktorých pôsobia ocenené osoby, totiž prakticky absentuje IT sektor.
Namiesto toho firma LYNX podporuje osobnosti, ktoré pozdvihujú celkovú úroveň kultúry, vzdelávania, medicíny, či dokonca športu.

Ako situáciu komentuje riaditeľ firmy LYNX pre vonkajšie vzťahy Martin Kollár: „Keď teda podporíme talenty napríklad v Slovenskom
národnom divadle alebo na Lekárskej fakulte, tak z povahy veci je veľmi nízka pravdepodobnosť, že by niekedy u nás v budúcnosti
pracovali.“

Slovenské národné divadlo bolo pritom v čase pred pandémiou niekoľko rokov jedným z hlavných partnerov firmy LYNX pre oblasť
kultúry. Firma LYNX podporovala rozvoj talentovaných ľudí pôsobiacich v tomto divadle, pričom každá zložka Slovenského národného
divadla bola individuálne podporená osobitnou finančnou sumou. V oblasti medicíny firma ocenila viacerých úspešných študentov na
Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Študenti sa venovali témam v oblastiach, ako sú napríklad onkologická
terapia alebo ochorenia pľúc.

Podpora firmy neobišla ani viacerých študentov Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Ocenení študenti sa venovali
rôznorodým témam od skúmania dopadov investícií do automobilového priemyslu cez skúmanie obchodných vzťahov medzi USA a
Mexikom až po automatizáciu pri finančnom reportingu v korporátnej sfére.

.úloha športu v digitálnom svete

V oblasti športu získali aj vďaka príspevku LYNX hokejisti z tímu Wild east Slovakia nové dresy a ďalšej podpore sa potešili mladí
hokejisti v klube HC Košice, ako aj súťažiaci na 1. ročníku turnaja mladých hokejistov v košickej Crow aréne minulý rok. Jedným z
najvýznamnejších príkladov podpory firmy LYNX vo sfére športu je tím ženského basketbalu Young Angels Košice (pôvodne Good
Angels Košice). Tento tím podporuje LYNX už viac ako 10 rokov. V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj partnerstvo spoločnosti
LYNX pri Juniorskom olympijskom tíme (JOT), ktorý spadá pod Slovenský olympijský výbor. Mladí športovci v JOT sa tešia podpore
košickej firmy už niekoľko rokov.

Aké miesto má v dnešnom svete, ktorý čoraz viac ovládajú digitálne technológie, podpora športu? Ako vysvetľuje Martin Kollár, šport má
v dnešnej dobe unikátne postavenie. „Myslíme, že šport ako spoločenský fenomén má veľmi veľa pozitívnych vplyvov na jednotlivca, ale
aj spoločnosť ako celok. Vidíme to aj na Slovensku. Vo všeobecnosti, bohužiaľ, v súčasnosti platí, že v posledných rokoch je slovenská
spoločnosť veľmi rozdelená. Máločo ju dokáže zjednotiť. Šport to však stále dokáže a tiež veríme, že vždy bude schopný spájať ľudí.“

Vyzdvihovanie športu v dnešnej dobe je obzvlášť dôležité vzhľadom na to, že ruka v ruke s automatizáciou čoraz väčšieho množstva
tradičných pracovných činností a s nárastom „sedavých“ zamestnaní stúpa výskyt obezity a iných civilizačných ochorení. Športovci,
ktorým podpora umožní rozviť svoj talent, tak môžu byť inšpiráciou aj pre ostatných ľudí, pre ktorých môže byť šport atraktívnejšou
oddychovou aktivitou.

.mladí sú nádejou pre lepší svet

Program LYNX podporuje talenty cieli najmä na študentov stredných a vysokých škôl. To, že sa firma LYNX vo svojom programe 
sústreďuje práve na mladých ľudí, nie je náhodné. Mladí ľudia podľa nej majú najväčší potenciál spraviť svet lepším miestom: „Veríme
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totiž, že práve mladé talenty spomedzi radov študentov môžu v budúcnosti priniesť rozdiel medzi svetom, ako ho vnímame dnes, a
novou, lepšou budúcnosťou“.

Podpora v mladom veku je kľúčová aj z toho dôvodu, že ide o obdobie, keď si ľudia plánujú vlastnú budúcnosť. To, či niekto uzná
výnimočnosť ich práce, tak môže rozhodnúť o tom, či budú v rozvíjaní svojich talentov aj naďalej pokračovať alebo či sa v živote vydajú
radšej inou cestou. Preto, ako pripomína Martin Kollár, program LYNX podporuje talenty má za cieľ dať pozitívny impulz mladým
talentom, „ A to hlavne v zmysle, že odviedli kvalitnú prácu, mali by v nej aj naďalej pokračovať a snažiť sa zveľadiť svoje pole
pôsobnosti. (...) Chceme veriť tomu, že aj tento náš program pomáha budovať novú generáciu ľudí, ktorí budú schopní profesijne a
morálne zlepšovať kvalitu svojho odvetvia, v ktorom budú pôsobiť. “

.hodnoty, ktoré overil čas

Program LYNX podporuje talenty vznikol v roku 2018. No ako vysvetľuje Martin Kollár, podpora mladých talentov má vo firme LYNX
podstatne dlhšiu históriu ,,Išlo vlastne o určité sformalizovanie našich doterajších a budúcich aktivít na tomto poli, pretože už aj dlhé roky
predtým sme vyvíjali podobné aktivity na podporu mladých talentov v rôznych sférach.“ Podpora mladých talentov pritom prirodzene
vyplynula z hodnôt, na ktorých je firma LYNX založená. Ako uviedol Martin Kollár, „pri našej komerčnej činnosti je LYNX postavený na
troch základných pilieroch: profesionalita, dôvera a talent. (...) Talent bol s nami vždy spojený. LYNX vyrástol na tom, že vedel správne
identifikovať výnimočných ľudí a následne im vytvoriť primeraný priestor.“

Práve vďaka vnútornej podpore talentov sa LYNX stala renomovanou spoločnosťou, ktorá na slovenskom trhu funguje už pôsobivých 30
rokov. Spoločnosť vďaka tomu uspela v tvrdej konkurencii IT sektora, prežila búrlivé zmeny podnikateľského prostredia naprieč mnohými
vládami, nepoložili ju ekonomické krízy ani súčasná pandémia. Pri rozhodovaní o podpore konkrétnych talentovaných ľudí firme LYNX
pomáhajú aj jej partneri z rôznych oblastí spoločenského života. Konečný výber však musí byť v súlade s vyššie uvedenými hodnotami,
na ktorých je firma LYNX založená. Ako spresňuje Martin Kollár: „Máme na to určitý zaužívaný postup hodnotenia a výberu, ktorý
odzrkadľuje naše profesijné hodnoty.“

.kyberbezpečnosť zoči-voči rastúcim hrozbám

Stabilite a rozmachu firmy LYNX pomohlo aj to, že sa už v roku 1993 začala špecializovať na kybernetickú bezpečnosť. Bol to predvídavý
krok, keďže význam kybernetickej bezpečnosti odvtedy podstatne narástol. Ako vysvetľuje Martin Kollár, „Neskorší vývoj udalostí ukázal,
že to bolo veľmi dobré strategické rozhodnutie.“ Dnes už totiž dávno nie sme v situácii problému s dostupnosťou počítačového hardvéru,
ako to bolo počiatkom 90. rokov. No bezpečnosť na internete je v dnešnej dobe kľúčovou zložkou fungovania každej modernej firmy a jej
zanedbanie v mnohých prípadoch vedie k tragickým následkom.

Podpora mladých talentovaných ľudí pomáha v tom, aby sa i mladí mohli sústrediť na rozvoj svojich talentov. Podobne zabezpečenie
kybernetickej bezpečnosti firmám môže pomôcť, aby sa mohli naplno sústrediť na predmet svojho podnikania namiesto toho, aby museli
čeliť hekerským útokom, zneužitiu osobných údajov alebo iným hrozbám, ktoré v dnešnom svete mnohí stále podceňujú.

LYNX vyrástol na tom, že vedel identifikovať výnimočných ľudí a vytvoriť im primeraný priestor.

| Program LYNX podporuje talenty cieli najmä na študentov stredných a vysokých škôl. |

Autor: .redakcia
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SlovakiaTech 2021 predstavil v Košiciach inovačnú a technologickú špičku. Zaujalo lietajúce auto, hamburger zo
skúmavky aj simulovaný hackerský útok  
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Košický Kulturpark minulý týždeň hostil inovačnú a technologickú špičku. P očas 2 dní (14. a 15.9.2021) sa na 3 pódiách vystriedala viac
ako stovka domácich a zahraničných spíkrov z prostredia technologických firiem, startupov a investorov. Návštevníci si mohli na vlastné
oči pozrieť najnovší prototyp slovenského lietajúceho auta, hamburger zo skúmavky, či zažiť naživo hackerský útok na jadrovú elektráreň.

3. ročník najväčšej inovačnej a technologickej konferencie na Slovensku SlovakiaTech Forum-Expo 2021, prišiel otvoriť podpredseda
vlády a minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa neho, ak súkromné subjekty, firmy, či štát, prestanú inovovať, zákonite začnú upadať.
Šéf rezortu hospodárstva konštatoval, že bez inovácií nemôžeme napredovať, ani zvyšovať životnú úroveň. „Práve konferencie ako
SlovakiaTech vedia byť tomuto nápomocné. Vedia spojiť výskumníkov, vedátorov, objaviteľov s biznisom a s praktickým použitím.“
Ocenil, že jeho predchodca na poste ministra hospodárstva a prezident SlovakiaTechu Juraj Miškov „vie robiť veci aj s konkrétnymi
výsledkami a konkrétnymi úspechmi a toto je to, čo naša krajina potrebuje!“

Podľa Miškova, „Slovensko potrebuje po kríze naštartovať inováciami!“ Zakladateľ SlovakiaTechu a bývalý minister hospodárstva je
presvedčený, že nemôžeme čakať len na to, čo a kedy urobí vláda. „Každý z nás sa môže pričiniť o to, aby sme po koronakríze opäť
rozbehli slovenskú ekonomiku, zvýšili jej výkon i atraktivitu a práve SlovakiaTech Forum – Expo 2021 je na to vynikajúcou príležitosťou“,
myslí si prezident podujatia, ktoré si už našlo pevné postavenie v kalendári technologických a inovačných akcií na Slovensku.

Tohtoročný SlovakiaTech sa niesol v znamení odkazu „humanity meeets technology, technology meets humanity,“ ktorým chceli
organizátori poukázať na prepojenosť človeka s novými technológiami. V bloku „Food evolution“ odborníci predstavili nové idey v
ekologickom poľnohospodárstve, hydroponické a vertikálne farmy, ale i humánnu mäsoprodukciu. Mimoriadne zaujala prednáška
holandského profesora Marka Posta, ktorý ako prvý na svete vyrobil „hamburger zo skúmavky“. Ako uviedol, nie je to žiadna fikcia, ale
skutočné mäso, ktoré prvý raz kultivoval v laboratórnych podmienkach na Maastrichtskej univerzite. „Používame bunky z kravy, ktoré
rozmnožíme v laboratóriu na počet až 40-miliárd a tie vytvoria skutočné svalové vlákna, čo je vlastne základom štruktúry mäsa. Ak
dokážeme vytvoriť veľké množstvo týchto svalových vlákien, tak potom z takéhoto mäsa dokážeme urobiť aj ozajstný hamburger,“ opísal
svoj objav Post. Historicky prvý hamburger z kultivovaného mäsa predstavil Mark Post verejnosti 5. augusta 2013, kedy ho aj upiekli a
zjedli na tlačovej konferencii v Londýne. Ten úplne prvý stál až 250-tisíc eur. Dnes by ste si ho mohli vychutnať už za menej ako 10 eur.
Ako vraví jeho autor, táto cena je ešte stále privysoká, ale verí, že sa mu čoskoro podarí vyvinúť efektívnejšiu metódu výroby
„skúmavkového“ mäsa dostupnú širokej verejnosti.

Blok „Factory Evolution“ bol zasvätený automatizácii a robotizácii v priemysle, ale aj digitálnym továrňam. „Human evolution“ naopak
hľadal odpovede, kam nás môže dostať evolúcia v zdravotníctve, či 3D tlač orgánov, alebo ako nám dokáže analýza našej DNA pomôcť
so starostlivosťou o zdravie?

Jedným z prekvapení SlovakiaTechu bolo vystúpenie odborníka na kybernetickú bezpečnosť Eduarda Jenča, ktorý priamo pred divákmi z
pódia simuloval hackerský útok na jadrovú elektráreň. „Ľuďom v sále naskakovali zimomriavky z toho, akí sme zraniteľní v online
priestore“ , povedal po tomto vystúpení prezident SlovakaiaTechu Juraj Miškov.

Najväčším lákadlom tohtoročného SlovakiaTechu však bol profesor Štefan Klein a jeho lietajúci automobil AirCar. Tento Slovák, ktorý sa
vo svete preslávil Aeromobilom dnes so svojím novým strojom jazdí po cestách i lieta vo vzduchu. „Toto je principiálne nové riešenie,
ktoré má úplne nové patenty, inú transformáciu z auta na lietadlo a dizajn evokuje viacej formu športového automobilu. Navyše nový
spôsob transformácie umožňuje veľmi bezpečné a stabilné lietanie, čo už dokazuje vyše 50 nalietaných hodín AirCaru,“ pochválil sa jeho
konštruktér. Dokonca v júni tohto roka už absolvoval aj prvý medzimestský let z Nitry do Bratislavy, čím si splnil sen priletieť i prejsť z
letiska na jednom stroji do svojej obľúbenej kaviarne. Podľa Kleina je teraz prioritou nájsť investora na ďalší prototyp AirCaru, ktorý by
mal mať silnejší a výkonnejší letecký motor a už štvormiestnu kabínu.

K sprievodným podujatiam konferencie SlovakiaTech 2021 patrila aj výstavná časť – EXPO, na ktorej predstavili svoje horúce
technologické novinky domáce vzdelávacie inštitúcie Technická univerzita Košice a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka, sem prišli mladí ľudia, ktorí sú „smart“ a ktorí vidia už ďalšiu priemyselnú revolúciu a ktorí
posúvajú našu spoločnosť dopredu. „Ja sa veľmi teším, že tu máme aj naše univerzity a s nimi naozaj máme veľmi nadštandardnú
spoluprácu. To čo si už aj Košičania všimli je, že tu máme najmodernejšie fontány na svete riadené IT technikou práve z Technickej
univerzity,“ pochválil sa pri návšteve SlovakiaTechu primátor východoslovenskej metropoly.

Toto podujatie má podľa predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku ambíciu postupne zastaviť „brain drain“ (odliv 
mozgov, pozn. red.) a zároveň zatraktívnenie inovatívneho sektora a pritiahnutie „mozgov“ sem na východné Slovensko. „Veríme, že v 
spolupráci s krajom, mestom, univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, lokálnymi podnikateľmi a zároveň aj s investormi zo zahraničia 
vytvoríme podmienky pre inovácie na východnom Slovensku, tu v Košickom samosprávnom kraji,“ uviedol košický župan. Podľa Trnku 
dôkazom, že to s inováciami v regióne myslia vážne je založenie Inovačného centra Košického kraja, ktoré by malo pomáhať startupom a
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inováciám v Košickom samosprávnom kraji priniesť investície až vo výške 300 miliónov eur.

Podľa zakladateľa podujatia Juraja Miškova, „SlovakiaTech je akýsi booster, ktorý má naštartovať slovenské inovačné firmy, aby si potom
mohli žiť svojím životom a úspešne sa rozvíjať.“ Ako dodal, už teraz hľadá nové nápady a myšlienky, ako zatraktívniť nasledujúci 4. ročník
tohto najväčšieho inovačného a technologického podujatia na Slovensku.

zdroj: EDITORIAL USE ONLY A burger made from Cultured Beef, which has been developed by Professor Mark Post of Maastricht
University in the Netherlands. PRESS ASSOCIATION Photo. Issue date: Monday August 5, 2013. Cultured Beef could help solve the
coming food crisis and combat climate change. Commercial production of Cultured Beef could begin within ten to 20 years. Photo credit
should read: David Parry/PA
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Biele srdce pre najstatočnejšie sestry  
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Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek počas 14. ročníka slávnostného večera Biele srdce ocenila spolu 29 sestier a
pôrodných asistentiek.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udelila mimoriadne ocenenie Biele srdce In memoriam Margite Kosturíkovej za
významný prínos v ošetrovateľstve. Viac ako 30 rokov pracovala v Centre sociálnych služieb Likava. Ošetrovateľstvu venovala svoj
profesionálny život a prispela k jeho celkovému rozvoju. Pri výkone svojho povolania sa nakazila koronavírusom a chorobe COVID-19 v
januári tohto roka podľahla.

Jej deťom odovzdal cenu Jakub Prokeš, šéfredaktor denníka Pravda, ktorý je mediálnym partnerom podujatia. Ocenenia najstatočnejším
zdravotným sestrám odovzdávali aj prezidentka komory Iveta Lazorová spolu s členmi prezídia Zuzanou Haladovou, Lukášom Koberom
a zástupkyňou generálneho partnera spoločnosti Hartmann Slovensko Ľubicou Bezeli.

VIDEO: Biele srdce – Iveta Lazorová.

Komora počas 14. ročníka slávnostného večera Biele srdce ocenila spolu 29 sestier a pôrodných asistentiek. Záštitu nad týmto podujatím
prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá nositeľky ocenenia prijme v Prezidentskom paláci.

„Denne pri našej práci prežívame nádej a odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť našich pacientov,“ pripomenula
prezidentka komory sestier Iveta Lazorová. Sestry sú podľa nej často prítomné pri tých najvýznamnejších chvíľach v živote.

VIDEO: Biele srdce – Lucia Dimunová.

Symbol ľudskosti

Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v
roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. „Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a
súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje prelínanie sa všetkých farieb na
svete, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí bez rozdielu,“ povedal počas oceňovania generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Richard Strapko. Sestrám poďakoval za ich obetavosť pri pomoci druhým.

VIDEO: Biele srdce – Katarína Kaszycki.

„Ak sa nezačne niečo seriózne diať s nedostatkom sestier a nezačnú sa prijímať kroky na to, aby do zdravotného systému prišli,
nezvládneme to. Každý to cíti, či sú to zdravotné poisťovne, či poskytovatelia, zástupcovia ministerstva, tak všetci hovoria, že máme málo
zdravotníkov, málo sestier,“ povedala Lazorová.

Dodala, že zdravotné sestry hlásia prípady, keď sú šikanované, napádané slovne aj fyzicky. „Vyzývam verejnosť, aby si uvedomila, že
sme vo veľmi ťažkej situácii, keď nás nie je dostatok a snažíme sa zabezpečiť, čo sa dá. Niekedy nám sily a často nestačia na to, aby
sme poskytli dostatočnú kvalitnú starostlivosť. My to vieme, prichádzame s tým každé ráno do práce. Nie je to našou vinou a neprináša to
človeku uspokojenie z práce,“ podotkla Lazorová.

VIDEO: Biele srdce – Andrea Uhláriková.

V kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi komora sestier udelila ocenenie spolu 17 sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré
vykonávajú svoju profesiu najmenej 10 rokov a oddane sa venujú starostlivosti o pacientov na rôznych nemocničných oddeleniach i v
ambulanciách. Tiež sa angažujú v komore sestier a pomáhajú zlepšovať pracovné prostredie pre ďalšie sestry. Nominovali ich regionálne
komory či ich zamestnávatelia a spolupracovníci.

Počas pandémie aj sestry na Slovensku pracovali dlhé hodiny v extrémnom fyzickom i psychickom vypätí. Ich pracovné nasadenie a
osobné obete však v mnohých prípadoch zostali nedocenené. Lazorová hovorí, že je dôležité, aby bolo počuť hlasy sestier. „Musia byť
vypočuté pri rozhodnutiach a tvorbe stratégií v zdravotníctve, aby bola zabezpečená ich bezpečnosť a spokojnosť a aj po pandémii. Bude
kľúčové, aby sestry ostávali na Slovensku a starali sa o našich pacientov,“ zdôraznila prezidentka komory sestier Lazorová.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) skonštatoval, že sestry počas pandémie preukázali veľkú ochotu a
profesionalitu pri záchrane životov. „Sestry a pôrodné asistentky patria medzi najdôležitejších zdravotníckych pracovníkov, je ich však
akútny nedostatok. Preto bude mojím cieľom aj cieľom mojich kolegov na ministerstve vytvoriť im dobré podmienky na prácu. Tiež
odborný rast a adekvátne finančné ohodnotenie,“ prisľúbil Lengvarský.

VIDEO: Biele srdce – Vladimír Lengvarský

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/558355985/554d60ce2a2bb349fd32?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzUzMTE1OTYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NTU4MzU1OTg1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.J4I7srvE3lEs6qk6vXYrlMDB3c-A6eiido5n5nMBK_U
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/601895-biele-srdce-pre-najstatocnejsie-sestry/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 20

Cena Johanny Bórik-Hrebendovej

V kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka ocenili osem odborníčok v ošetrovateľskej praxi. Vďaka mnohým z nich došlo k
výraznému posunu ošetrovateľskej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnych služieb. Sú mentorkami pre svoje kolegyne, snažia sa o
humanizáciu zdravotnej starostlivosti a organizujú rôzne podujatia.

V kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg si ceny odniesli tri sestry, ktoré po niekoľkoročnej práci s pacientmi postupne získali
pedagogické vzdelanie, zúčastňujú sa kongresov, publikujú v časopisoch a odovzdávajú svoje skúsenosti ďalej. Mnohé pripravujú
učebnice a učebné osnovy, vyučujú na stredných a vysokých školách.

VIDEO: Biele srdce – Viera Szijártová.

Za všetky ocenené sestry poďakovala Viera Szijartová, ktorá pracuje na pľúcnej jednotke intenzívnej starostlivosti a venuje sa pacientom
s ťažkým pľúcnym postihnutím v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počas prvej aj druhej vlny pandémie pracovala na pľúcnej covidovej
jednotke.

„Teraz je naša práca inou, ako bola predtým, našou úlohou je ľudí viac motivovať a ukázať im, čo toto povolanie prináša,“ priblížila
ocenená zdravotná sestra Lucia Dimunová, profesorka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Kto príde
študovať za sestru, ten to chce robiť. Musíme nájsť spôsob, ako ich v systéme udržať,“ dodala Dimunová.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa rozhodla udeliť aj novú Cenu Johanny Bórik-Hrebendovej. Tá patrí šiestim sestrám,
jednému zdravotnému bratovi a dvom pôrodným asistentkám, vrátane mimoriadne ocenenej Kosturíkovej, ktorí snahu pomáhať druhým
počas pandémie COVID-19 zaplatili životom. Komora zorganizovala aj finančnú zbierku, ktorej výnos prerozdelí medzi pozostalých po
sestrách, pôrodných asistentkách a asistentoch, ktorí v uplynulých dvoch rokoch zomreli na COVID-19.

Cena je pomenovaná po vojenskej zdravotníčke a slovenskej predchodkyni slávnej Florence Nightingalovej, zakladateľke moderného
ošetrovateľstva. Bórik-Hrebendová ošetrovala ranených dobrovoľníkov počas bojov okolo Myjavy už v roku 1848. Bola tiež osvetovou
pracovníčkou, ktorá organizovala prvé zdravotnícke kurzy na území Slovenska.

Ocenenie Biele srdce 2021

Sestra a pôrodná asistentka v praxi

Alena Dömötorová

Marta Dufalová

Jana Fulová

Zuzana Haramiová

Eleonóra Hesterényiová

Katarína Hrušková

Marta Janovičová

Ľubica Juríková

Katarína Kaszycki

Márta Liška

Viera Prísažná

Ivana Rónayová

Jana Sedláková

Juliana Seničová

Martina Slosiariková

Viera Szijártová
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Jana Volesková

Sestra a pôrodná asistentka manažérka

Eva Banďúriková

Miriam Mati

Katarína Mitschová

Alena Tančáková

Andrea Uhláriková

Oľga Umanová

Ľubomíra Ondrejčíková

Adriana Pelechová

Sestra a pôrodná asistentka pedagogička

Lucia Dimunová

Iveta Mochnacká

Ľubica Rybárová

Ocenenia Johanny Bórik–Hrebendovej – in memoriam

Monika Hurná – bola pôrodnou asistentkou, zomrela vo veku 53 rokov

Milana Koperová – pracovala v ambulancii praktického lekára, zomrela vo veku 50 rokov

Janka Backová – počas pandémie sa podieľala na prípravách a reprofilizácii covidových traktov, zomrela vo veku 55 rokov

Jozef Horňák – pracoval na hematologicko-transfúznom oddelení, vírusu podľahol vo veku 47 rokov

Emília Martikáňová – infikovala sa v práci, zomrela vo veku 61 rokov

Daniela Hlozáková – koronavírusom sa infikovala v práci, v domove sociálnych služieb, ochoreniu podľahla vo veku 56 rokov

Zuzana Ambrusová – ocenenie Biele srdce získala už v roku 2016, pracovala v ortopedickej ambulancii, zomrela vo veku 61 rokov

Anna Čenščáková – infikovala sa v práci, pracovala v praktickej ambulancii a na pohotovostnej službe, zomrela vo veku 58 rokov

Margita Kostúriková – vyše 30 rokov sa venovala ošetrovateľstvu, infikovala sa v práci, koronavírusu podľahla vo veku 62 rokov

Mimoriadne ocenenie Biele srdce

Margita Kosturíková

Autor: Peter Madro, Lucia Hakszer
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Na TUKE chcú systém ponechať aj po zlepšení situácie.

KOŠICE. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v novom akademickom roku
kombinovanou formou.

Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokKošická veterina bude tento akademický rok vzdelávať kombinovaným spôsobom Čítajte Priestor na
prepínanie foriem

Ako povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, aplikovanie kombinovanej výučby je na zvážení dekanov jednotlivých fakúlt.

Prednášky budú podľa jeho slov zväčša realizované dištančne, prezenčne len v malých skupinách.

Experimentálne a laboratórne cvičenia budú prezenčné, podobne ako aj semináre.

„Kombinovaná výučba vytvára priestor aj na prepínanie medzi formami výučby podľa aktuálneho covid semaforu a semaforu UPJŠ. V
prípade zhoršenia epidemickej situácie sme pripravení prestúpiť na dištančnú formu. Študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci
univerzity musia dodržiavať zásady OTP a nariadenia vyplývajúce z aktuálne platného covid automatu,“ uviedol.

Do prieskumu miery zaočkovania sa na UPJŠ zapojilo približne 30 percent študentov a 45 percent zamestnancov.

„Dotazník bol vyhodnotený k 13. augustu, pričom 75 percent respondentov je zaočkovaných. Začiatkom zimného semestra sme
študentom a zamestnancom poskytli možnosť očkovať sa v rámci vlastného mobilného očkovacieho miesta. Zároveň všetkých vyzývame
k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu všetkých okolo,“ dodal Zavatčan.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVysokoškoláci môžu znova ostať doma. V internátoch ubytujú očkovaných aj s nezaočkovanými Čítajte
Kombinovane aj po zlepšení situácie

Pre kombinovanú výučbu za dodržania podmienok skupiny OTP sa rozhodla aj TUKE.

„Predpokladáme, že kombinovanú metódu výučby využijeme aj po zlepšení epidemiologickej situácie. Dištančná metóda výučby však
bude využívaná pre vybrané časti predmetov,“ povedal prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer.

Podľa jeho slov je zaočkovaných približne 80 percent zamestnancov univerzity. Prieskum u študentov neuskutočnili.

V súčasnosti pripravujú očkovanie pre študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Všetky fakulty TUKE otvorili akademický rok 2021/2022 uplynulý pondelok, rovnako ako väčšina fakúlt UPJŠ.

Právnická fakulta a Fakulta verejnej správy UPJŠ začne nový akademický o týždeň neskôr.

Autor: TASR
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TUKE a UPJŠ v Košiciach vyučujú kombinovaným spôsobom

Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne.

Košice 26. septembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v
novom akademickom roku kombinovanou formou. Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne.

Ako pre TASR povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, aplikovanie kombinovanej výučby je na zvážení dekanov jednotlivých fakúlt.
Prednášky budú podľa jeho slov zväčša realizované dištančne, prezenčne len v malých skupinách. Experimentálne a laboratórne
cvičenia budú prezenčné, podobne ako aj semináre. „ Kombinovaná výučba vytvára priestor aj na prepínanie medzi formami výučby
podľa aktuálneho COVID semaforu a semaforu UPJŠ. V prípade zhoršenia epidemickej situácie sme pripravení prestúpiť na dištančnú
formu. Študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci univerzity musia dodržiavať zásady OTP a nariadenia vyplývajúce z aktuálne
platného COVID automatu, “ uviedol.

Do prieskumu miery zaočkovania sa na UPJŠ zapojilo približne 30 percent študentov a 45 percent zamestnancov. „Dotazník bol
vyhodnotený k 13. augustu, pričom 75 percent respondentov je zaočkovaných. Začiatkom zimného semestra sme študentom a
zamestnancom poskytli možnosť očkovať sa v rámci vlastného mobilného očkovacieho miesta. Zároveň všetkých vyzývame k
zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu všetkých okolo, “ dodal Zavatčan.

UPJŠ predpokladá, že na všetkých troch stupňoch dosiahne počet študentov v tomto akademickom roku hranicu 7000. Záujem vo vyššej
miere prejavili uchádzači, rovnako ako po iné roky, o štúdium na lekárskej fakulte. „ Tento rok sme tiež zaznamenali vysoký dopyt po
štúdiu psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ ,“ doplnil.

Na archívnej snímke Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach 21. septembra 2020. Foto: TASR - František Iván

Pre kombinovanú výučbu za dodržania podmienok skupiny OTP sa rozhodla aj TUKE. „ Predpokladáme, že kombinovanú metódu
výučby využijeme aj po zlepšení epidemiologickej situácie. Dištančná metóda výučby však bude využívaná pre vybrané časti predmetov
,“ povedal pre TASR prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer.

Podľa jeho slov je zaočkovaných približne 80 percent zamestnancov univerzity. Prieskum u študentov neuskutočnili. V súčasnosti
pripravujú očkovanie pre študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

TUKE v súčasnosti uzatvára posledné zápisy študentov na štúdium. V porovnaní s minulý rokom zaevidovali približne päťpercentný
nárast počtu prihlášok. Najväčší záujem je o štúdium na fakulte elektrotechniky a informatiky, ďalej o štúdium na fakulte baníctva,
ekológie, riadenia a geotechnológií, strojníckej fakulte a ekonomickej fakulte.

Všetky fakulty TUKE otvorili akademický rok 2021/2022 uplynulý pondelok, rovnako ako väčšina fakúlt UPJŠ. Právnická fakulta a Fakulta
verejnej správy UPJŠ začne nový akademický v pondelok (27. 9.).

Autor: TASR
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Sťažovali sa aj na kontroly pri vstupe.

PREŠOV, KOŠICE. Na Prešovskej univerzite sa rozhodli začať v pondelok akademický rok v režime OTP.

Študenti sa teda museli pred vstupom do školy preukazovať potvrdením o očkovaní, testovaní alebo prekonaní covidu.

V pondelok sa aj kvôli tomu pred vstupom na univerzitu tvorili dlhé rady študentov, čo sa niektorým z nich nepáčilo.

Rektorovi preto napísali list, v ktorom požiadali o zmenu pravidiel. Podpísalo ho 80 študentov z celkového počtu viac ako 8300.

((piano))

Zástupca skupinky nespokojných študentov sa v piatok stretol s vedením školy, kde sa dohodli na znížení kontroly OTP pri vstupe na
univerzitnú pôdu, čo bolo ich ústrednou požiadavkou.

Testy si platia študenti

Kontrola študentov vyplýva z usmernenia hlavného hygienika, ktorý odporúča zabezpečiť kontrolovaný vstup do jednotlivých budov a
pracovísk.

Keďže sú kontroly pred univerzitou od utorka už len náhodné, neočkovaným študentom v súčasnosti prekáža už najmä to, že si za testy
v režime OTP musia platiť z vlastného vrecka. Vysoké školy im totiž negatívne testy potrebné pre vstup do školy alebo internátu
nepreplácajú.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVysokoškoláci môžu znova ostať doma. V internátoch ubytujú očkovaných aj s nezaočkovanými Čítajte

PCR test u neočkovaných študentov by nemal byť starší ako 72 hodín, antigénový test môže mať najviac dva dni.

Ak majú vyučovanie študenti celý týždeň, v praxi to znamená, že sa musia otestovať dvakrát do týždňa, prípadne musia doložiť, že
prekonali ochorenie covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Funguje tak väčšina univerzít

Študentka Tereza z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity začala akademický rok praxou, fungovanie univerzity v režime OTP si
teda zatiaľ nevyskúšala naplno.

Keďže je však plne zaočkovaná, tento režim jej nerobí problém.

„Myslím si, že je to najbezpečnejší spôsob, ako sa na procese výučby zúčastňovať prezenčne. Navyše, pokiaľ viem, väčšina vysokých
škôl funguje v rovnakom OTP režime,“ hovorí Tereza.

Rovnako fungujú napríklad aj študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva (UVLF) a farmácie v Košiciach alebo na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika (UPJŠ), kde však fyzická kontrola OTP prebieha len pri výučbe medikov, pri ubytovávaní na internátoch či na podujatiach
organizovaných fakultami, ako sú úvodné kurzy či terénne praxe.

Na UVLF sa študenti, ktorí nie sú plne očkovaní alebo neprekonali covid-19, preukazujú potvrdením o negatívnom PCR alebo
antigénovom teste na začiatku každej vyučovacej hodiny pedagógovi pri overovaní prezencie.

Pedagógovia na Prešovskej univerzite to však odmietli s tým, že sa na to necítia oprávnení. Preto pred vstupom do školy študentov
kontroluje poverený pracovník, kvôli čomu sa mohli v prvý deň akademického roka vytvoriť dlhé rady.

Kontroly jej neprekážajú

Hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková priznáva, že aj medzi študentmi veterinárstva sú takí, ktorí majú voči nariadeniam vyplývajúcich z
režimu OTP výhrady.

„Nie sú spokojní s intervalom testovania ani s poplatkami, ktoré za testovanie musia hradiť. Študijné oddelenie ich rieši individuálne a
vysvetľuje, že škola dodržiava nariadenia vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR v súlade s platným covid automatom,“ vysvetľuje
hovorkyňa.
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Študentka Tereza takisto pripúšťa, že pre niektorých je nepohodlné platiť si pravidelne testy a že to ovplyvní ich rozpočet. Dodáva však,
že ak chce vedenie univerzít zabezpečiť čo najmenšiu možnosť šírenia nákazy, je tento režim najlepší.

S režimom OTP súhlasí a kontroly pred vstupom do budovy univerzity jej vôbec neprekážajú.

„Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že takto nefungujú iba vysoké školy, ale aj mnohé základné školy, kde sme ja a moje spolužiačky
praxovali. Rodičia žiakov nemajú momentálne prístup do školy a s deťmi sa rozlúčia už vo vestibule. Každá návšteva školy musí byť
zapísaná do knihy návštev a musí preukázať doklad o očkovaní, testovaní alebo prekonaní covidu,“ opisuje skúsenosť z praxe.

Režim len pre očkovaných

Univerzity sa môžu rozhodnúť, aký režim vyučovania si zvolia. Niektoré vysoké školy, napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave, sa už
na začiatku akademického roka vyhli nepríjemnostiam vyplývajúcim z fungovania v režime OTP a študentov vyučujú rovno online, aj keď
im covid automat povoľuje prezenčnú výučbu.

V režime OTP, v ktorom fungujú univerzity na východe, môže byť podľa covid automatu v jednej miestnosti počas výučby buď 20
študentov v základnom režime, alebo 40 v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu), alebo 120 osôb plne zaočkovaných.

Univerzity navyše zvolili kombinovanú formu štúdia, čo znamená, že na semináre, kde je študentov v skupinách menej, chodia do školy a
prednášky, kde býva zväčša veľké množstvo študentov, počúvajú cez počítač.

Na Prešovskej univerzite v prípade zhoršenia pandemickej situácie uvažujú nad výučbou v hybridnej forme alebo v inom režime,
napríklad pre plne očkované osoby.

Univerzity očkujú priamo v areáli

Pre nezaočkovaných študentov teda môže byť komplikované absolvovať každý druhý deň test kvôli tomu, aby sa do školy dostali,
univerzity však ponúkajú všetkým záujemcom možnosť zaočkovať sa priamo v ich areáli.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPrešovská univerzita prišla o štyroch zamestnancov. Podľahli covidu Čítajte

O týždeň bude napríklad na pôde UVLF druhýkrát možnosť zaočkovať sa – druhú dávku dostanú tí, ktorí absolvovali vakcináciu na
začiatku septembra, ale zároveň bude možnosť zaočkovať sa prvou dávkou pre tých, ktorí sa tak rozhodli neskôr.

V areáli univerzity bude zároveň od októbra fungovať aj mobilné odberové miesto.

Ponuka zaočkovať sa v prípade, že sa prihlási viacero záujemcov, platí aj na pôde Prešovskej univerzity.

Stanovisko ministerstva školstva k výhradám študentov

Rezort školstva sme v piatok oslovili s otázkami, aký je ich postoj k tomu, že neočkovaní študenti nesúhlasia s tým, aby mali stále platiť
za nový test a či by malo byť testovanie pre študentov bezplatné. Zaujímalo nás aj to, či by na verejných vysokých školách mohlo byť
očkovanie povinné.

Z rezortu reagovali nasledovne: „Vysoké školy sú autonómne, musia však postupovať v súlade s vyhláškami a covid automatom, ktorý
bol prijatý uznesením vlády a ktorý zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s covid-19 regionálne podľa okresov v rámci územia
SR. Tento postup je aj v súlade s usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby
študentov vysokých škôl počas trvania pandémie covid-19 z dňa 27. 8. 2021."

S ďalšími otázkami nás odkázali na ministerstvo zdravotníctva, respektíve Úrad verejného zdravotníctva SR.

Všetko o koronavíruse a ochorení COVID-19 Covid Automat: Tabuľka s aktuálnymi opatreniami a zákazmi Všetko o očkovaní vakcínou
proti Covid-19 na Slovensku Vývoj počtu nakazených a mapa šírenia koronavírusu na Slovensku Ako postupovať, ak ste sa mohli
nakaziť?

Autor: Michal Frank, Lenka Haniková
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Kedy je vhodné dať sa zaočkovať po prekonaní koronavírusu?

Na Slovensku doposiaľ nebol uskutočnený prieskum, ktorý by vyhodnotil mieru protilátok na ochorenie COVID-19 u Slovákov. Monika
Halánová z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pre Rádio Košice uviedla, že sa
takáto štúdia pripravuje:

„V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR), Ústavom epidemiológie a Lekárskou fakultou v Bratislave,
naším ústavom a Virologickým ústavom Slovenskej akadémie vied sa takáto štúdia pripravuje. Plán bol realizovať ju niekedy koncom
septembra. Ten čas sa trošku posunie aj v dôsledku nástupu tretej vlny, ale určite bude vykonaná a realizovaná.“

Ilustračná fotografia / TASR

V minulosti sa už zrealizoval prieskum za Košice, a to na vzorke vyše 9600 obyvateľov. Stále sa vyhodnocuje. Predbežné výsledky sú už
známe.

„V čase, keď sme vykonávali túto štúdiu, zhruba 25 percent obyvateľov Košíc malo detegované protilátky. Určite, ak budeme realizovať tú
štúdiu v spolupráci s MZ SR, tak predpokladám, že tie hodnoty budú oveľa vyššie,“ vysvetlila Halánová.

Do štúdie sa nezapájali očkovaní Košičania, pretože pri vakcinovaných ľuďoch je dokázané, že imunitná odpoveď organizmu funguje.
Halánová povedala, že normy protilátok, ktoré by mali človeka dostatočne ochrániť, nie sú pevne stanovené:

„Definované nie sú z jedného jediného dôvodu, pretože každý test, každá metodika má vlastné hodnoty. To znamená, že veľmi záleží od
toho, akým testom sú protilátky u človeka, či už po prekonaní ochorenia, alebo po vakcinácii, hodnotené.“

Očkovanie po prekonaní koronavírusu

Mnoho ľudí, ktorí prekonali koronavírus, nevie, kedy je vhodné sa dať zaočkovať, čo potvrdil aj Pavol Jarčuška z Kliniky infektológie a
cestovnej medicíny UPJŠ:

„Záleží od toho, aká bola koronavírusová infekcia. Či to bolo ochorenie s veľmi závažným priebehom, ktorý môže na dlhší čas vyradiť
imunitu, alebo to bolo len mierne, alebo ľahké ochorenie. Ak to ochorenie bolo mierne alebo s ľahkým priebehom, bez akýchkoľvek
problémov sa môžeme dať zaočkovať najskôr na 14. deň po prekonaní ochorenia.“

K prudkému nárastu pozitívnych prípadov v posledných týždňoch prispieva najmä stretávanie sa ľudí v interiéroch. Aj to je dôvod, prečo
sme vysoké počty nakazených nezaznamenávali počas leta.

„Kvôli tomu, že ľudia trávia viac času vonku, kde ten prenos infekcie je ďaleko s nižšou pravdepodobnosťou, ak sú tí ľudia vo vnútri. A
takisto v tom letnom období nie sú otvorené školy, ktoré istým spôsobom urýchľujú šírenie vírusu,“ dodal Jarčuška s tým, že k
rýchlejšiemu šíreniu koronavírusu prispieva aj typické jesenné počasie, čiže vysoká vlhkosť a teploty okolo 15 stupňov.

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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TUKE a UPJŠ v Košiciach v novom akademickom roku vyučujú kombinovaným spôsobom

Košice 26. septembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v
novom akademickom roku kombinovanou formou. Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne. Ako pre TASR povedal
hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, aplikovanie kombinovanej výučby je na zvážení dekanov jednotlivých fakúlt. Prednášky budú podľa jeho
slov zväčša realizované dištančne, prezenčne len v malých skupinách. Experimentálne a laboratórne cvičenia budú prezenčné, podobne
ako aj semináre. „Kombinovaná výučba vytvára priestor aj na prepínanie medzi formami výučby podľa aktuálneho COVID semaforu a
semaforu UPJŠ. V prípade zhoršenia epidemickej situácie sme pripravení prestúpiť na dištančnú formu. Študenti, pedagogickí i
nepedagogickí zamestnanci univerzity musia dodržiavať zásady OTP a nariadenia vyplývajúce z aktuálne platného COVID automatu,“
uviedol. Do prieskumu miery zaočkovania sa na UPJŠ zapojilo približne 30 percent študentov a 45 percent zamestnancov. „Dotazník bol
vyhodnotený k 13. augustu, pričom 75 percent respondentov je zaočkovaných. Začiatkom zimného semestra sme študentom a
zamestnancom poskytli možnosť očkovať sa v rámci vlastného mobilného očkovacieho miesta. Zároveň všetkých vyzývame k
zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu všetkých okolo,“ dodal Zavatčan. UPJŠ predpokladá, že na všetkých troch stupňoch
dosiahne počet študentov v tomto akademickom roku hranicu 7000. Záujem vo vyššej miere prejavili uchádzači, rovnako ako po iné roky,
o štúdium na lekárskej fakulte. „Tento rok sme tiež zaznamenali vysoký dopyt po štúdiu psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ,“
doplnil. Pre kombinovanú výučbu za dodržania podmienok skupiny OTP sa rozhodla aj TUKE. „Predpokladáme, že kombinovanú metódu
výučby využijeme aj po zlepšení epidemiologickej situácie. Dištančná metóda výučby však bude využívaná pre vybrané časti predmetov,“
povedal pre TASR prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer. Podľa jeho slov je zaočkovaných približne 80 percent zamestnancov
univerzity. Prieskum u študentov neuskutočnili. V súčasnosti pripravujú očkovanie pre študentov, zamestnancov a ich rodinných
príslušníkov. TUKE v súčasnosti uzatvára posledné zápisy študentov na štúdium. V porovnaní s minulý rokom zaevidovali približne
päťpercentný nárast počtu prihlášok. Najväčší záujem je o štúdium na fakulte elektrotechniky a informatiky, ďalej o štúdium na fakulte
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, strojníckej fakulte a ekonomickej fakulte. Všetky fakulty TUKE otvorili akademický rok
2021/2022 uplynulý pondelok, rovnako ako väčšina fakúlt UPJŠ. Právnická fakulta a Fakulta verejnej správy UPJŠ začne nový
akademický v pondelok (27. 9.). sem mia

Autor: TASR
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1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 sezóna 2021/2022 má pred sebou prvý súťažný víkend. Niektoré zápasy bude možné
sledovať aj v priamom prenose

25.09.2021

BK Lokomotíva Sereď 23 – BK AŠK Slávia Trnava JY

17:45 ŠH Sokolovňa, Sereď

Young Angels U19 Košice – CBK Košice 1Ž

18:00 Angels aréna, Košice

3. Young Angels U23 Košice – TYDAM UPJŠ Košice 1Ž

15:30 Angels aréna, Košice

4. BKM Junior UKF Nitra 1Ž – ŠKBD Spišská N.Ves 23

18:00 ZŠ Hôrka, Ntra

5. BK ZŠ Zvolen 1Ž – ŽBK Rožňava 1Ž

16:00 ZŠ Námestie mládeže, Zvolen

6. MBK Ružomberok 23 – MBK Stará Turá JY

17:00 ŠH Koniareň, Ružomberok

7. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY – Dubček Bratislava 1Ž

14:00 ZŠ Námestie mládeže, Zvolen

26.09.2021

8. Young Angels U19 Košice – TYDAM UPJŠ Košice 1Ž

11:30 Angels aréna, Košice

9. Young Angels U23 Košice – CBK Košice 1Ž

9:00 Angels aréna, Košice

10. BKM Junior UKF Nitra 1Ž – ŽBK Rožňava 1Ž

10:00 Mestská športová hala, Nitra

11. BK ZŠ Zvolen 1Ž – ŠKBD Spišská N.Ves 23

11:30 ZŠ Námestie mládeže, Zvolen

12. MBK Ružomberok 23 – Dubček Bratislava 1Ž

11:00 ŠH Koniareň, Ružomberok

13. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY – MBK Stará Turá JY

9:30 ZŠ Námestie mládeže, Zvolen

Autorské práva basket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.
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Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu basket.sk a uvedených agentúr
je výslovne zakázané.

Autor: DANNAX, spol. s r.o. || Publikované: 23.09.2021 Autor: basket.sk
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PETER JUZA

Prečítali sme

Počet zobrazení: 594

Priznám sa (bez mučenia), že týždenne pristane na mojom pracovnom stole v trnavskom podkroví množstvo printových, ale aj
elektronických knižných počinov.

Vždy mám nutkanie o každom takomto počine napísať, informovať, len – poznáte to – ruky a um nestíhajú.

Lenže sú tu „kusy“, ktoré nie je možné (minimálne z troch dôvodov: kvalita, obsah a informačná perspektíva) obísť, alebo nechať tak.

Do skupiny „kusov“, ktoré nie je možné nechať tak, patrí ostatná knižná publikácia pomerne mladého, ale už s pestrým edukačným a
erudačným pozadím, autora Alexandra Onufráka.

Ide o predstaviteľa nastupujúcej generácie skutočných politológov a autorov z balíka celoživotnej výchovnej produkcie profesorky PhDr.
Marcely Gbúrovej, CSc., ktorá je nielen vedeckou redaktorkou danej monografie, ale aj organizačnou vedúcou autora, pôsobiaceho na
Katedre politológie FiF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Tento politologický inkubátor pod vedením M. Gbúrovej po rokoch ponúka svetu a mestu nové politologické autorské mená, o ktorých (o
tom som presvedčený) budeme skoro počuť: J. Šutajová, G. Eštok , D. Dobiáš, T. Dvorský, J. Ruman, P. Fúrik... a, samozrejme, aj A.
Onufrák.

Profesorka M. Gbúrová v jednom zo svojich vystúpení akcentovala: „... chcem vysloviť nádej, že slovenská politologická komunita, zvlášť
jej mladšia odnož, má v sebe dostatok aktívneho prístupu k životu, morálneho kreditu, odhodlania, odvahy a profesionálnych zručností na
to, aby prekonala všetky príkoria a neprajnosti vonkajšieho sveta a dokázala svoju opodstatnenosť v úlohe strážcu a obhajcu
fundamentálnych hodnôt demokracie a politickej slobody...“ [1] No a spomenutý knižný produkt tieto prorocké a prosbové slová
potvrdzuje.

Vráťme sa k publikácii Alexander Onufrák: Vznik a vývoj britskej sociálnej politiky, FiF UPJŠ Košice 2021, ISBN 978-80-8152-998-6.

Ako už zo samotného názvu prezentovanej práca vyplýva, jej obsahom je mapovanie vzniku a vývoja sociálnej politiky na Britských
ostrovoch a tém a výdobytkov, ktoré dnes denne využívame, berieme ich ako samozrejmosť – lenže súboj o tieto výdobytky bol tuhý a
dlhý a za každým pozitívnym projektom bol konkrétny človek (ľudia).

Monografia A. Onufráka je vymedzená ako z časového, tak aj z obsahového hľadiska a čo je dôležité vedieť – opiera sa výlučne o
cudzojazyčné (britské) pramene.

Ako spotrebiteľovi mi nič iné neostáva, než túto (nie prvú publikáciu A. Onufráka - pozri napr.: ONUFRAK, A. (2018) Sociálna politika,
UPJS Košice, 2018, ISBN 978-80-8152-698-5), ktorú odborne recenzovali prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. a doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
odporučiť čitateľom SLOVA k veľmi podrobnému prelistovaniu.

Ono totiž, jedna vec je ľavicová demagógia na straníckej alebo Fb platforme a druhou je skutočné pochopenie súčasného sociálneho
rozvrstvenia spoločnosti a možností politickej participácie na jej riešení.

Treba akcentovať originalitu, názorovú koncepčnosť, s ktorou autor svojou prácou predstúpil pred verejnosť.

A ešte jeden dôležitý moment. V sfére sociálnej politiky zohrával, zohráva a bude zohrávať moment vstupu samospráv. Totiž len
decentralizovaný prístup, ktorý súbežne rešpektuje lokálne špecifiká, má právo na svoj život!. V práci A. Onufráka je tento fenomén v
potrebnej miere zohľadnený!

Odporúčam prečítať! No a tiež odporúčam mať túto publikáciu neustále po ruke... Aj politikom z praxe, ktorí chcú budovať nerustikálnu
ľavicu na Slovensku.

Autor je vysokoškolský učiteľ

[1] ŠUTAJOVÁ, J., EŠTOK, G., ONUFRÁK, A. (2021): 1989-2019: 30 rokov zmien - kam kráčaš demokracia, In: GBÚROVA, M.: K
niektorým nenaplneným predpokladom demokracie po roku 1989, UPJS, Košice, 2021, ISBN 978-80-8152-990-0, s.23.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/550446592/34f5abce58ca469a5320?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzUzMTE1OTcsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NTUwNDQ2NTkyLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.1OOVgTw4ipKhcGpuifKO3uwwlw33JmKE2DVyPzUP2Uk
https://noveslovo.sk/c/Socialna_politika_ma_svoje_dejiny


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

Autor: Peter Juza

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 32

Slovenské batérie do elektromobilov od InoBat Auto úspešne prešli testovaním  
  24. 9. 2021, 12:36, Zdroj: mojelektromobil.sk , Autor: Miroslav Mudroň, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 1 tis. GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 154 Eur 

Batérie do elektromobilov od slovenského výrobcu InoBat Auto úspešne prešli testovacou procedúrou kórejského testovacieho centra
NCT. Skúšky prebiehali v ostatných mesiacoch, začalo sa v nimi ešte v marci 2021. Týkali sa batérií NMC622, ktoré testom vyhoveli po
stránke bezpečnosti aj výkonu.

„Výsledky testov potvrdzujú kvalitu našich batérií. Batérie boli podrobené bezpečnostnými a výkonnostnými testami a všetky testy sú
ukončené. Pri výkonnostných testoch boli batérie cyklované 600x. Výsledky ukazujú dosiahnutie lepších výsledkov oproti porovnávanej
batérií ázijského výrobcu v parametroch energetickej hustoty, životnosti, dojazdu a dobíjania.“

Pavol Krokoš, člen predstavenstva InoBat

Testy boli zamerané na viaceré parametre batérií a ich výsledky poukazujú napríklad na rýchlosť nabíjania, životnosť batérie, jej kapacitu,
ale aj to, aký vplyv na ňu majú teplotné výkyvy.

Rýchle nabíjanie, nízke opotrebenie

Závery výsledkov testovania do kontextu uviedla Doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z Ústavu chemických vied Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

„Ich modulárny systém je schopný adaptovať sa na potreby zákazníkov vďaka využitiu informačných technológií. Rôzne typy zloženia sú
tak vhodné na rôzne spôsoby využitia. Za zmienku určite stojí aj to, že slovenská batéria NMC622 od InoBat sa nabije za 30 minút až na
85 %, pri nízkej teplote -20 °C ostáva k dispozícii 77 % jej kapacity, ale ja to, že aj po 600 cykloch má batéria stále 91 % zo svojej
životnosti. Úplný koniec životnosti tak môžu zákazníci očakávať až po dosiahnutí 1300 – 1350 cyklov.“

Nájdeme ich aj v elektrických autobusoch

Firma InoBat Auto len nedávno začala s prestavbou hál pri Voderadoch na výskumné a vývojové centrum nových batérií. Súčasťou
závodu bude aj pilotná výrobná linka. Očakáva sa, že prvé batérie z produkcie nového závodu bude dostupné už v marci 2022.
Testovaním aktuálne prechádza aj ďalší typ batérií NMC811. Ide o výkonnejšie batérie s očakávaným určením pre prémiové elektrické
vozidlá.

Prvým zákazníkom, ktorý bude využívať batérie zo slovenskej produkcie, je spoločnosť SOR. V roku 2023 by sa na cesty mali dostať jej
elektrické autobusy s týmto typom batérií. Napriek tomu, že ide o mladú spoločnosť, InoBat Auto má v oblasti výskumu a vývoja batérií
pre elektromobily ambiciózne plány.

„Našim cieľom je priniesť inovácie, ktoré svet elektromobility potrebuje na to, aby mohol plnohodnotne fungovať. Okrem výskumu, vývoja
a výroby týchto batérií sa sústreďujeme napríklad aj na ich recykláciu či výstavbu energetických úložísk. Už teraz sme vyvinuli a vyrobili
aj ďalšiu sériu batérií NMC811, a máme jasný plán výskumu a vývoja ďalších generácií. Aktuálne sme podpísali kontrakt s novým
zákazníkom a sme v intenzívnych rokovaniach s ďalšími ,“ uzatvára Pavol Krokoš.

Náš tip

Mýty a fakty o elektromobiloch: Aká je životnosť batérií v elektrických autách?

Autor: Miroslav Mudroň
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pripojenie sa účastníkov do aplikácie MS Teams

9:00 – 9:15

Ivan Fiačan, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miroslav Štrkolec, dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

9:15 – 10:45

I. blok

(Moderátor: Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Núdzový stav z dôvodu ohrozenia zdravia a rozhodovacia činnosť Ústavnej rady Francúzska (video v pôvodnom jazyku so slovenskými
titulkami)

Laurent Fabius, predseda Ústavnej rady Francúzskej republiky

Judikatúra ESĽP a iných súdnych orgánov vo veciach porušovania ľudských práv a základných slobôd počas núdzového stavu a počas
osobitných právnych režimov s osobitným zreteľom na pandémiu vyvolanú koronavírusom Covid-19

Ján Šikuta, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Několik poznámek k rozhodování českého Ústavního soudu za nouzového stavu: o plavbě mezi Scyllou a Charybdou (video v češtine)

Pavel Rychetský, predseda Ústavného súdu Českej republiky

České soudy v době Covidové

Petr Angyalossy predseda Najvyššieho súdu Českej republiky

Skúsenosti maďarského ústavného súdu so špeciálnymi právnymi poriadkami (video v pôvodnom jazyku so slovenskými titulkami)

Tamás Sulyok, predseda Ústavného súdu Maďarska

Diskusia

Autor: Miroslav Mertan
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TUKE ako aj i UPJŠ v Košiciach vyučujú kombinovaným spôsobom

WhatsApp

Košice 26. septembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v
novom akademickom roku kombinovanou formou. Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne.

ako aj pre TASR povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, aplikovanie kombinovanej výučby je na zvážení dekanov jednotlivých fakúlt.
Prednášky budú podľa jeho slov zväčša realizované dištančne, prezenčne len v malých skupinách….

Autor: Publikoval || Redakcia | - || Publikoval | Redakcia || Redakcia || http://dnesky.sk || Redakcia
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TUKE a UPJŠ v Košiciach v novom akademickom roku vyučujú kombinovaným spôsobom

Košice 26. septembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v
novom akademickom roku kombinovanou formou. Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne.

Ako pre TASR povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, aplikovanie kombinovanej výučby je na zvážení dekanov jednotlivých fakúlt.
Prednášky budú podľa jeho slov zväčša realizované dištančne, prezenčne len v malých skupinách. Experimentálne a laboratórne
cvičenia budú prezenčné, podobne ako aj semináre. „Kombinovaná výučba vytvára priestor aj na prepínanie medzi formami výučby
podľa aktuálneho COVID semaforu a semaforu UPJŠ. V prípade zhoršenia epidemickej situácie sme pripravení prestúpiť na dištančnú
formu. Študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci univerzity musia dodržiavať zásady OTP a nariadenia vyplývajúce z aktuálne
platného COVID automatu,“ uviedol.

Do prieskumu miery zaočkovania sa na UPJŠ zapojilo približne 30 percent študentov a 45 percent zamestnancov. „Dotazník bol
vyhodnotený k 13. augustu, pričom 75 percent respondentov je zaočkovaných. Začiatkom zimného semestra sme študentom a
zamestnancom poskytli možnosť očkovať sa v rámci vlastného mobilného očkovacieho miesta. Zároveň všetkých vyzývame k
zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu všetkých okolo,“ dodal Zavatčan.

UPJŠ predpokladá, že na všetkých troch stupňoch dosiahne počet študentov v tomto akademickom roku hranicu 7000. Záujem vo
vyššej miere prejavili uchádzači, rovnako ako po iné roky, o štúdium na lekárskej fakulte. „Tento rok sme tiež zaznamenali vysoký dopyt
po štúdiu psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ,“ doplnil.

Pre kombinovanú výučbu za dodržania podmienok skupiny OTP sa rozhodla aj TUKE. „Predpokladáme, že kombinovanú metódu výučby
využijeme aj po zlepšení epidemiologickej situácie. Dištančná metóda výučby však bude využívaná pre vybrané časti predmetov,“
povedal pre TASR prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer.

Podľa jeho slov je zaočkovaných približne 80 percent zamestnancov univerzity. Prieskum u študentov neuskutočnili. V súčasnosti
pripravujú očkovanie pre študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

TUKE v súčasnosti uzatvára posledné zápisy študentov na štúdium. V porovnaní s minulý rokom zaevidovali približne päťpercentný
nárast počtu prihlášok. Najväčší záujem je o štúdium na fakulte elektrotechniky a informatiky, ďalej o štúdium na fakulte baníctva,
ekológie, riadenia a geotechnológií, strojníckej fakulte a ekonomickej fakulte.

Všetky fakulty TUKE otvorili akademický rok 2021/2022 uplynulý pondelok, rovnako ako väčšina fakúlt UPJŠ. Právnická fakulta a
Fakulta verejnej správy UPJŠ začne nový akademický v pondelok (27. 9.).

sem mia

Autor: SEM
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Duševné zdravie a zvlášť samovraždy sú pre spoločnosť stále veľkým tabu, o ktorom sa nehovorí. Stovky ľudí každoročne dobrovoľne
ukončia svoj život, niekoľkonásobne viac sa ich o to pokúsi.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií zomrelo vlani následkom samovraždy 489 ľudí, o deväť menej ako v
predchádzajúcom roku. Vo väčšine prípadov sa nikdy nedozvieme, prečo sa to stalo. Či ich k samovražde doviedla psychická choroba,
beznádejná situácia, nepochopenie, závislosť, osamelosť. Hoci štatistiky vykazujú najnižší počet samovrážd od roku 2008, odborníci
upozorňujú, že pandémia, ktorá priniesla ťažké životné situácie, situáciu v oblasti duševného zdravia zhoršila. Na krízových linkách
internetovej linky dôvery pre mladých ľudí IPčko zaznamenali od začiatku roka až päťnásobný nárast telefonátov o myšlienkach na
samovraždu. Na linkách pomoci a nádeje v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach nárast neevidujú, ale za prvý
polrok zaregistrovali viac ako tisícsto telefonátov. O rizikových faktoroch a samovražednom správaní hovoríme s MUDr. Anetou
Bednářovou, PhD., z II. psychiatrickej kliniky UNLP, ktorá pripomína, že o samovraždách musíme otvorene hovoriť.

Podľa vlaňajších štatistík sa o život z vlastného rozhodnutia pripravilo 489 ľudí, z toho 409 mužov. Hovorí sa, že muži neplačú a cítia
menej emócií ako ženy, je to pravda?

Muži sú spoločnosťou vnímaní ako racionálnejšie bytosti, kým ženy ako emotívnejšie. Nie je to však pravda. Rovnako, ako poznáme
množstvo emancipovaných, menej city prežívajúcich žien, je aj množstvo citlivých, senzitívnych či emotívnych mužov. Chlapi nemajú viac
dôvodov ako ženy siahnuť si na život. Pravda však je, že sa to deje, už v roku 2004 na tento fakt upozornil psychiater Kochánek a ide o
zaujímavý fenomén.

Čo sa musí stať, aby sa človek rozhodol pre samovraždu? Aká choroba, prípadne bezvýchodisková situácia? Aké sú príčiny, resp.
rizikové faktory, ktoré vedú ľudí k tomuto riešeniu?

O rizikových faktoroch sa neustále diskutuje. Už takmer štyridsať rokov používame stále uznávanú stupnicu SAD PERSONS na rýchle
vyhodnotenie suicidálneho – samovražedného rizika. Faktorov je viac. Patrí sem už spomínané mužské pohlavie, vyššie riziko u
adolescentov a starších osôb, depresívne stavy spojené s beznádejou, predchádzajúci samovražedný pokus, užívanie alkoholu a iných
návykových látok. Ale aj oslabené racionálne myslenie – impulzivita, halucinácie, absencia sociálnej podpory, chýbajúci partner po
rozchode, rozvode či úmrtí. Rizikovým faktorom môže byť aj slabosť a únava, najmä pri chronických a život obmedzujúcich ochoreniach.
Samovražedné konanie môže byť tiež reakciou na ťažký stres a rôzne životné záťažové situácie. A už v roku 2003 profesor psychológie
Caspi upozornil na genetickú prepojenosť suicidálneho konania.

Takže náchylnosť k samovražednému správaniu môže byť dedičná?

Áno, existujú zahraničné štúdie týkajúce sa prepojenia niektorých polymorfizmov so suicidálnym konaním. Aj my na II. psychiatrickej
klinike už tri roky sledujeme jednotlivé génové polymorfizmy v rámci vnútorného nemocničného projektu Psychgen.

Ako sa správajú ľudia predtým, ako si siahnu na život? Je to rýchle rozhodnutie, alebo sa tým zaoberajú dlhodobo?

Vývoj samovražedného správania má tri fázy. Táto triáda príznakov sa začína fantazijnými predstavami, myšlienkami na samovraždu,
ktoré ešte nemajú konkrétny charakter a človek sa im bráni. V ďalšom stupni sa však postihnutý samovražedným myšlienkam nebráni,
začne sa s nimi stotožňovať a premýšľa nad konkrétnym spôsobom vykonania samovraždy. V tejto fáze človek „vysiela“ okoliu signály o
pomoc, ktoré môžu zostať nerozpoznané. V poslednej tretej fáze dochádza k paradoxnému upokojeniu – človek už prijal rozhodnutie
ukončiť svoj život a reálne hrozí nebezpečenstvo vykonania samovraždy.

Zničení pozostalí často zúfalo hovoria, že o samovražedných úmysloch nemali ani potuchy, a ich blízky len „sem-tam medzi rečou
povedal, že si niečo spraví...“ Ako máme zareagovať, ak počujeme niekoho takto hovoriť? Môžeme aj my, laici, nejako pomôcť?

Jeden z mýtov hovorí, že ľudia, ktorí o samovražde hovoria, ju nikdy nespáchajú, alebo pes, ktorý breše, nehryzie. Osem z desiatich
samovrahov však o svojom úmysle hovorí a dáva okoliu najavo, čo prežíva. Problém je, že tieto varovné signály spravidla nebývajú
vypočuté a k samovražednému konaniu napokon dôjde. Koľkokrát ste na vašu zlú náladu dostali odpoveď – to prejde, alebo – je milión
ľudí, ktorí sa majú horšie ako ty. Pomohlo to? Asi nie. Preto, ak sa taký človek zdôverí, počúvajme ho, buďme chápaví, upozornime na to
najbližšiu rodinu a pokúsme sa nájsť riešenie. Ak vidíme, že na to nestačíme, získajme čas a vyhľadajme odbornú pomoc. Pokiaľ
psychiatra odmieta, presvedčme ho o návšteve praktického lekára, ktorému ľudia veria, sú s ním častejšie v kontakte a ten dokáže
pomôcť a rozhodne o ďalšom postupe. V prípade že ide o priame ohrozenie života, možno dotyčného hospitalizovať na príslušnom
psychiatrickom oddelení aj bez jeho súhlasu.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/557762737/738f6f433ce9bec0a333?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzUzMTE1OTcsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NTU3NzYyNzM3LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.FdeULIusWrnSs6Xmw2vDfoRzG7rabcP0G0CvTRTh3XI
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/13580022-c82f677b29f47df123b3/
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/13580023-08649b0484aec70eaea1/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 38

Ako vyzerá psychiatrická starostlivosť o takého pacienta? Ide o celoživotnú liečbu?

Nie, nemusí ísť o celoživotnú starostlivosť, je to veľmi individuálne. Starostlivosť o takého jedinca je špecifická podľa typu problémov,
ktoré ho vedú k danému konaniu. Môže ísť o depresívne stavy so samovražednými tendenciami, vtedy sa odporúča užívanie
antidepresív. V prípade reaktívnej dekompenzácie, ako je napríklad strata partnera, je vhodná aj psychoterapia.

Odborníci hovoria, že všeobecne je pomer medzi pokusmi o samovraždu a dokonanými samovraždami asi 10 : 1. Je nedokonaná
samovražda odkazom? Môže človek, ktorý si už raz siahol na život, ostať sám?

Suicidálny pokus predpokladá vedomý úmysel človeka zomrieť, ale i napriek tomu ostáva nažive. Často ide o skratové jednanie s cieľom
uniknúť z neznesiteľnej alebo neriešiteľnej situácie. Áno, s odstupom času môže taký človek žiť aj sám a už nikdy sa nemusí pokúsiť o
samovraždu. Pokus o samovraždu je však jeden zo spomínaných rizikových faktorov.

Môže byť samovražedné správanie nákazlivé? Dá sa osvojiť myšlienka na samovraždu od iného človeka ako odporúčanie na riešenie
problému?

Úvahu o spáchaní samovraždy nie je možné zdravému jedincovi „implantovať“. Buď človek samovražedné úvahy má, alebo nemá. Pokiaľ
ich má, môže byť rozhovor s ním o tom, čo prežíva, veľmi užitočný, poskytne mu priestor na ventiláciu emócií. Avšak rizikovou skupinou k
osvojeniu si myšlienky na samovraždu sú deti a adolescenti. Na to poukázali aj samovraždy detí spôsobené internetovou hrou Modrá
veľryba, ktorej prvými obeťami sa stali študenti z Ruska a na samovraždu vtedy, žiaľ, zomreli aj dvanásťročné deti.

MUDr. Aneta Bednářová, PhD. Obraz Jeseň duše vytvorili klienti Denného psychiatrického stacionára II. psychiatrickej kliniky UNLP a
Lekárskej fakulty UPJŠ v rámci psychoterapie

Autor: VERONIKA FITZEKOVÁ Foto: UNLP Košice, shutterstock
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Na TUKE chcú systém ponechať aj po zlepšení situácie.

KOŠICE. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v novom akademickom
roku kombinovanou formou.

Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokKošická veterina bude tento akademický rok vzdelávať kombinovaným spôsobom Čítajte Priestor na
prepínanie foriem

Ako povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, aplikovanie kombinovanej výučby je na zvážení dekanov jednotlivých fakúlt.

Prednášky budú podľa jeho slov zväčša realizované dištančne, prezenčne len v malých skupinách.

Experimentálne a laboratórne cvičenia budú prezenčné, podobne ako aj semináre.

„Kombinovaná výučba vytvára priestor aj na prepínanie medzi formami výučby podľa aktuálneho covid semaforu a semaforu UPJŠ. V
prípade zhoršenia epidemickej situácie sme pripravení prestúpiť na dištančnú formu. Študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci
univerzity musia dodržiavať zásady OTP a nariadenia vyplývajúce z aktuálne platného covid automatu,“ uviedol.

Do prieskumu miery zaočkovania sa na UPJŠ zapojilo približne 30 percent študentov a 45 percent zamestnancov.

„Dotazník bol vyhodnotený k 13. augustu, pričom 75 percent respondentov je zaočkovaných. Začiatkom zimného semestra sme
študentom a zamestnancom poskytli možnosť očkovať sa v rámci vlastného mobilného očkovacieho miesta. Zároveň všetkých vyzývame
k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu všetkých okolo,“ dodal Zavatčan.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVysokoškoláci môžu znova ostať doma. V internátoch ubytujú očkovaných aj s nezaočkovanými Čítajte
Kombinovane aj po zlepšení situácie

Pre kombinovanú výučbu za dodržania podmienok skupiny OTP sa rozhodla aj TUKE.

„Predpokladáme, že kombinovanú metódu výučby využijeme aj po zlepšení epidemiologickej situácie. Dištančná metóda výučby však
bude využívaná pre vybrané časti predmetov,“ povedal prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer.

Podľa jeho slov je zaočkovaných približne 80 percent zamestnancov univerzity. Prieskum u študentov neuskutočnili.

V súčasnosti pripravujú očkovanie pre študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Všetky fakulty TUKE otvorili akademický rok 2021/2022 uplynulý pondelok, rovnako ako väčšina fakúlt UPJŠ.

Právnická fakulta a Fakulta verejnej správy UPJŠ začne nový akademický o týždeň neskôr.

Autor: TASR
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TUKE a UPJŠ v Košiciach vyučujú kombinovaným spôsobom

Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne.

Košice 26. septembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v
novom akademickom roku kombinovanou formou. Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne.

Ako pre TASR povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, aplikovanie kombinovanej výučby je na zvážení dekanov jednotlivých fakúlt.
Prednášky budú podľa jeho slov zväčša realizované dištančne, prezenčne len v malých skupinách. Experimentálne a laboratórne
cvičenia budú prezenčné, podobne ako aj semináre. „ Kombinovaná výučba vytvára priestor aj na prepínanie medzi formami výučby
podľa aktuálneho COVID semaforu a semaforu UPJŠ. V prípade zhoršenia epidemickej situácie sme pripravení prestúpiť na dištančnú
formu. Študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci univerzity musia dodržiavať zásady OTP a nariadenia vyplývajúce z aktuálne
platného COVID automatu, “ uviedol.

Do prieskumu miery zaočkovania sa na UPJŠ zapojilo približne 30 percent študentov a 45 percent zamestnancov. „Dotazník bol
vyhodnotený k 13. augustu, pričom 75 percent respondentov je zaočkovaných. Začiatkom zimného semestra sme študentom a
zamestnancom poskytli možnosť očkovať sa v rámci vlastného mobilného očkovacieho miesta. Zároveň všetkých vyzývame k
zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu všetkých okolo, “ dodal Zavatčan.

UPJŠ predpokladá, že na všetkých troch stupňoch dosiahne počet študentov v tomto akademickom roku hranicu 7000. Záujem vo
vyššej miere prejavili uchádzači, rovnako ako po iné roky, o štúdium na lekárskej fakulte. „ Tento rok sme tiež zaznamenali vysoký
dopyt po štúdiu psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ ,“ doplnil.

Na archívnej snímke Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach 21. septembra 2020. Foto: TASR - František Iván

Pre kombinovanú výučbu za dodržania podmienok skupiny OTP sa rozhodla aj TUKE. „ Predpokladáme, že kombinovanú metódu
výučby využijeme aj po zlepšení epidemiologickej situácie. Dištančná metóda výučby však bude využívaná pre vybrané časti predmetov
,“ povedal pre TASR prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer.

Podľa jeho slov je zaočkovaných približne 80 percent zamestnancov univerzity. Prieskum u študentov neuskutočnili. V súčasnosti
pripravujú očkovanie pre študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

TUKE v súčasnosti uzatvára posledné zápisy študentov na štúdium. V porovnaní s minulý rokom zaevidovali približne päťpercentný
nárast počtu prihlášok. Najväčší záujem je o štúdium na fakulte elektrotechniky a informatiky, ďalej o štúdium na fakulte baníctva,
ekológie, riadenia a geotechnológií, strojníckej fakulte a ekonomickej fakulte.

Všetky fakulty TUKE otvorili akademický rok 2021/2022 uplynulý pondelok, rovnako ako väčšina fakúlt UPJŠ. Právnická fakulta a
Fakulta verejnej správy UPJŠ začne nový akademický v pondelok (27. 9.).

Autor: TASR
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KOŠICE ONLINE , 24.09.2021 | 09:45

Kedy je vhodné dať sa zaočkovať po prekonaní koronavírusu?

Na Slovensku doposiaľ nebol uskutočnený prieskum, ktorý by vyhodnotil mieru protilátok na ochorenie COVID-19 u Slovákov. Monika
Halánová z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pre Rádio Košice uviedla, že
sa takáto štúdia pripravuje:

„V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR), Ústavom epidemiológie a Lekárskou fakultou v Bratislave,
naším ústavom a Virologickým ústavom Slovenskej akadémie vied sa takáto štúdia pripravuje. Plán bol realizovať ju niekedy koncom
septembra. Ten čas sa trošku posunie aj v dôsledku nástupu tretej vlny, ale určite bude vykonaná a realizovaná.“

Ilustračná fotografia / TASR

V minulosti sa už zrealizoval prieskum za Košice, a to na vzorke vyše 9600 obyvateľov. Stále sa vyhodnocuje. Predbežné výsledky sú už
známe.

„V čase, keď sme vykonávali túto štúdiu, zhruba 25 percent obyvateľov Košíc malo detegované protilátky. Určite, ak budeme realizovať tú
štúdiu v spolupráci s MZ SR, tak predpokladám, že tie hodnoty budú oveľa vyššie,“ vysvetlila Halánová.

Do štúdie sa nezapájali očkovaní Košičania, pretože pri vakcinovaných ľuďoch je dokázané, že imunitná odpoveď organizmu funguje.
Halánová povedala, že normy protilátok, ktoré by mali človeka dostatočne ochrániť, nie sú pevne stanovené:

„Definované nie sú z jedného jediného dôvodu, pretože každý test, každá metodika má vlastné hodnoty. To znamená, že veľmi záleží od
toho, akým testom sú protilátky u človeka, či už po prekonaní ochorenia, alebo po vakcinácii, hodnotené.“

Očkovanie po prekonaní koronavírusu

Mnoho ľudí, ktorí prekonali koronavírus, nevie, kedy je vhodné sa dať zaočkovať, čo potvrdil aj Pavol Jarčuška z Kliniky infektológie a
cestovnej medicíny UPJŠ:

„Záleží od toho, aká bola koronavírusová infekcia. Či to bolo ochorenie s veľmi závažným priebehom, ktorý môže na dlhší čas vyradiť
imunitu, alebo to bolo len mierne, alebo ľahké ochorenie. Ak to ochorenie bolo mierne alebo s ľahkým priebehom, bez akýchkoľvek
problémov sa môžeme dať zaočkovať najskôr na 14. deň po prekonaní ochorenia.“

K prudkému nárastu pozitívnych prípadov v posledných týždňoch prispieva najmä stretávanie sa ľudí v interiéroch. Aj to je dôvod, prečo
sme vysoké počty nakazených nezaznamenávali počas leta.

„Kvôli tomu, že ľudia trávia viac času vonku, kde ten prenos infekcie je ďaleko s nižšou pravdepodobnosťou, ak sú tí ľudia vo vnútri. A
takisto v tom letnom období nie sú otvorené školy, ktoré istým spôsobom urýchľujú šírenie vírusu,“ dodal Jarčuška s tým, že k
rýchlejšiemu šíreniu koronavírusu prispieva aj typické jesenné počasie, čiže vysoká vlhkosť a teploty okolo 15 stupňov.

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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TUKE a UPJŠ v Košiciach v novom akademickom roku vyučujú kombinovaným spôsobom

Košice 26. septembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v
novom akademickom roku kombinovanou formou. Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne. Ako pre TASR povedal
hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, aplikovanie kombinovanej výučby je na zvážení dekanov jednotlivých fakúlt. Prednášky budú podľa
jeho slov zväčša realizované dištančne, prezenčne len v malých skupinách. Experimentálne a laboratórne cvičenia budú prezenčné,
podobne ako aj semináre. „Kombinovaná výučba vytvára priestor aj na prepínanie medzi formami výučby podľa aktuálneho COVID
semaforu a semaforu UPJŠ. V prípade zhoršenia epidemickej situácie sme pripravení prestúpiť na dištančnú formu. Študenti,
pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci univerzity musia dodržiavať zásady OTP a nariadenia vyplývajúce z aktuálne platného COVID
automatu,“ uviedol. Do prieskumu miery zaočkovania sa na UPJŠ zapojilo približne 30 percent študentov a 45 percent zamestnancov.
„Dotazník bol vyhodnotený k 13. augustu, pričom 75 percent respondentov je zaočkovaných. Začiatkom zimného semestra sme
študentom a zamestnancom poskytli možnosť očkovať sa v rámci vlastného mobilného očkovacieho miesta. Zároveň všetkých vyzývame
k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu všetkých okolo,“ dodal Zavatčan. UPJŠ predpokladá, že na všetkých troch stupňoch
dosiahne počet študentov v tomto akademickom roku hranicu 7000. Záujem vo vyššej miere prejavili uchádzači, rovnako ako po iné
roky, o štúdium na lekárskej fakulte. „Tento rok sme tiež zaznamenali vysoký dopyt po štúdiu psychológie na Filozofickej fakulte
UPJŠ,“ doplnil. Pre kombinovanú výučbu za dodržania podmienok skupiny OTP sa rozhodla aj TUKE. „Predpokladáme, že kombinovanú
metódu výučby využijeme aj po zlepšení epidemiologickej situácie. Dištančná metóda výučby však bude využívaná pre vybrané časti
predmetov,“ povedal pre TASR prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer. Podľa jeho slov je zaočkovaných približne 80 percent
zamestnancov univerzity. Prieskum u študentov neuskutočnili. V súčasnosti pripravujú očkovanie pre študentov, zamestnancov a ich
rodinných príslušníkov. TUKE v súčasnosti uzatvára posledné zápisy študentov na štúdium. V porovnaní s minulý rokom zaevidovali
približne päťpercentný nárast počtu prihlášok. Najväčší záujem je o štúdium na fakulte elektrotechniky a informatiky, ďalej o štúdium na
fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, strojníckej fakulte a ekonomickej fakulte. Všetky fakulty TUKE otvorili akademický
rok 2021/2022 uplynulý pondelok, rovnako ako väčšina fakúlt UPJŠ. Právnická fakulta a Fakulta verejnej správy UPJŠ začne nový
akademický v pondelok (27. 9.). sem mia
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Ústavné dni 2021  
  24. 9. 2021, 13:40, Zdroj: ustavnysud.sk , Autor: Miroslav Mertan, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Miroslav Štrkolec

Užívateľov za deň: 864 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 142 Eur 

pripojenie sa účastníkov do aplikácie MS Teams

9:00 – 9:15

Ivan Fiačan, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miroslav Štrkolec, dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

9:15 – 10:45

I. blok

(Moderátor: Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Núdzový stav z dôvodu ohrozenia zdravia a rozhodovacia činnosť Ústavnej rady Francúzska (video v pôvodnom jazyku so slovenskými
titulkami)

Laurent Fabius, predseda Ústavnej rady Francúzskej republiky

Judikatúra ESĽP a iných súdnych orgánov vo veciach porušovania ľudských práv a základných slobôd počas núdzového stavu a počas
osobitných právnych režimov s osobitným zreteľom na pandémiu vyvolanú koronavírusom Covid-19

Ján Šikuta, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Několik poznámek k rozhodování českého Ústavního soudu za nouzového stavu: o plavbě mezi Scyllou a Charybdou (video v češtine)

Pavel Rychetský, predseda Ústavného súdu Českej republiky

České soudy v době Covidové

Petr Angyalossy predseda Najvyššieho súdu Českej republiky

Skúsenosti maďarského ústavného súdu so špeciálnymi právnymi poriadkami (video v pôvodnom jazyku so slovenskými titulkami)

Tamás Sulyok, predseda Ústavného súdu Maďarska

Diskusia

Autor: Miroslav Mertan
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TUKE ako aj i UPJŠ v Košiciach vyučujú kombinovaným spôsobom  
  26. 9. 2021, 17:01, Zdroj: dnesky.sk , Sentiment: Negatívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Tomáš Zavatčan

Užívateľov za deň: 99 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 29 Eur 

TUKE ako aj i UPJŠ v Košiciach vyučujú kombinovaným spôsobom

WhatsApp

Košice 26. septembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE) začali výučbu v
novom akademickom roku kombinovanou formou. Študenti sa tak budú vzdelávať prezenčne aj dištančne.

ako aj pre TASR povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, aplikovanie kombinovanej výučby je na zvážení dekanov jednotlivých fakúlt.
Prednášky budú podľa jeho slov zväčša realizované dištančne, prezenčne len v malých skupinách….

Autor: Publikoval || Redakcia | - || Publikoval | Redakcia || Redakcia || http://dnesky.sk || Redakcia
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Univerzitné pracoviská
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Zajtra sa začína súťaž 1.liga žien + Mladé ženy U23 + Juniorky U19  
  23. 9. 2021, 9:12, Zdroj: basket.zoznam.sk , Vydavateľ: Zoznam, s.r.o., Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové slová: TYDAM

UPJŠ
Užívateľov za deň: 2.7 tis. GRP: 0,06 OTS: 0,00 AVE: 195 Eur 

Publikované: 23.09.2021 Autor: basket.sk

1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 sezóna 2021/2022 má pred sebou prvý súťažný víkend. Niektoré zápasy bude možné
sledovať aj v priamom prenose

25.09.2021

BK Lokomotíva Sereď 23 – BK AŠK Slávia Trnava JY

17:45 ŠH Sokolovňa, Sereď

Young Angels U19 Košice – CBK Košice 1Ž

18:00 Angels aréna, Košice

3. Young Angels U23 Košice – TYDAM UPJŠ Košice 1Ž

15:30 Angels aréna, Košice

4. BKM Junior UKF Nitra 1Ž – ŠKBD Spišská N.Ves 23

18:00 ZŠ Hôrka, Ntra

5. BK ZŠ Zvolen 1Ž – ŽBK Rožňava 1Ž

16:00 ZŠ Námestie mládeže, Zvolen

6. MBK Ružomberok 23 – MBK Stará Turá JY

17:00 ŠH Koniareň, Ružomberok

7. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY – Dubček Bratislava 1Ž

14:00 ZŠ Námestie mládeže, Zvolen

26.09.2021

8. Young Angels U19 Košice – TYDAM UPJŠ Košice 1Ž

11:30 Angels aréna, Košice

9. Young Angels U23 Košice – CBK Košice 1Ž

9:00 Angels aréna, Košice

10. BKM Junior UKF Nitra 1Ž – ŽBK Rožňava 1Ž

10:00 Mestská športová hala, Nitra

11. BK ZŠ Zvolen 1Ž – ŠKBD Spišská N.Ves 23

11:30 ZŠ Námestie mládeže, Zvolen

12. MBK Ružomberok 23 – Dubček Bratislava 1Ž

11:00 ŠH Koniareň, Ružomberok

13. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY – MBK Stará Turá JY

9:30 ZŠ Námestie mládeže, Zvolen

Autorské práva basket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.
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Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu basket.sk a uvedených agentúr
je výslovne zakázané.

Autor: DANNAX, spol. s r.o. || Publikované: 23.09.2021 Autor: basket.sk
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