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Ľuboš Sarnovský, moderátor:

Ministerstvo zdravotníctva už počas minulého týždňa vyzývalo študentov štvrtého a piateho ročníka všeobecného lekárstva a druhého a
tretieho ročníka ošetrovateľstva, aby pomohli nemocniciam pri nápore pacientov s covidom.

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka:

Odhadovali, že sa ich prihlási niekoľko tisíc. Realita je trochu iná. Dnes do nemocníc prerozdelili 361 študentov.

Ľuboš Sarnovský, moderátor:

Záujem nemocníc o študentské posily je však oveľa vyšší a to aj z dôvodu, že počty pozitívnych zdravotníkov začínajú stúpať.

Eva Bariová, redaktorka:

Univerzitná nemocnica v Bratislave ešte minulý týždeň avizovala, že má záujem o 100 medikov. Dnešného školenia sa ale zúčastnilo 10
študentov.

Petra Lániková, hovorkyňa UNB:

"Vzhľadom na končiace skúškové obdobie oslovených medikov očakávame zaškolenie ďalšej skupiny 20 študentov budúci týždeň."

Eva Bariová, redaktorka:

Posila 30 študentov je ale minimálna v porovnaní s výpadkom pozitívnych zamestnancov.

Petra Lániková, hovorkyňa UNB:

"Momentálne je koronavírusovou infekciou nakazených asi 100 zamestnancov."

Eva Bariová, redaktorka:

Aj žilinská nemocnica dnes študentské posily počítala na prstoch jednej ruky.

Iveta Marešová, redaktorka:

Do žilinskej nemocnice dnes nastúpili traja medici, ktorí už absolvovali vstupnú zdravotnú prehliadku, no a pribudnú k nim aj ďalší
študenti.

Lenka Záteková, hovorkyňa FNsP Žilina:

Aktuálne prejavilo záujem zatiaľ 12 študentov buď medicíny alebo ošetrovateľskej starostlivosti.

Iveta Marešová, redaktorka:

Pomáhať budú pri testovaní v mobilných odberových miestach.

Lenka Záteková, hovorkyňa FNsP Žilina:

Keďže tlak na činnosť PCR testovania je veľmi veľký, takže budeme vedieť zvýšiť kapacity.

Iveta Marešová, redaktorka:

Momentálne majú v karanténe z dôvodu pozitívneho testu 60 pracovníkov, z toho je 42 zdravotníkov.

Vlado Jurek, redaktor:

V prešovskej fakultnej nemocnici nateraz situáciu zvládajú vlastnými silami. Študentov ale majú v zálohe.

stanovisko Ľubomíra Šárníka, riaditeľ FNsP Prešov:

"Vzhľadom na očakávaný vývoj a podľa aktuálneho stavu predpokladáme ich nástup vo štvrtok alebo v piatok."
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Vlado Jurek, redaktor:

Do nemocníc vedia vyslať až 89 študentov. Prvých 30 už majú registrovaných v prešovskej nemocnici. Ozývajú sa im dokonca
nemocnice z iných regiónov. Študenti by tak vedeli pomôcť aj v mieste svojho bydliska.

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, dekanka Fakulty zdravotných odborov PU:

"Sme pripravení vyslať i do nemocníc tam, kde je to potreba a kde nás nemocnice oslovia."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

Na základe tejto výzvy sa nám prihlásilo 361 študentov medicíny. Evidujeme pozitívnu spätnú väzbu zo strany nemocníc k tejto iniciatíve.
V prípade, ak sú ešte študenti, ktorí by sa chceli prihlásiť a pomôcť v našich nemocniciach, stále tak môžu urobiť prostredníctvom stránky
covid v nemocniciach.

Eva Bariová, redaktorka:

Medici si prostredníctvom webovej stránky sami vyberajú, v ktorej nemocnici majú záujem pracovať a keďže prihlásených je zatiaľ
pomerne málo študentov, sú nemocnice, ktoré potrebujú posily, prejavili záujem, ale študenti záujem nemajú. Ponuka je pritom 10 Eur na
hodinu a preplácané bude aj prípadné ubytovanie študentov.

Martina Pavlíková, hovorkyňa Agel sk:

"V nemocnici AGEl Košice-Šaca sa s pomocou prihlásil iba jeden medik. K dnešnému dňu evidujeme 45 pozitívnych zamestnancov a 14
v karanténe."

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., prednostka Ústavu epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského:

"Nepovažujeme to za nízky záujem, pretože naši študenti pomáhajú od začiatku pandémie. Pomáhajú na rôznych pracoviskách, jednak
na odberových miestach, jednak pri očkovaní, jednak na rôznych call centrách a teda ešte ďalšiu aktivitu by nestíhali popri štúdiu."

Eva Bariová, redaktorka:

Lekárska fakulta v Košiciach počet prihlásených študentov nepozná.

Jaroslava Oravcová, hovorkyňa, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach:

"Nášmu študijnému oddeleniu by mali posunúť túto informáciu až po podpísaní dohody s konkrétnym poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, preto sa to dozvieme až s určitým časovým posunom."

Eva Bariová, redaktorka:

Krajské štáby a Eva Bariová, Televízia JOJ
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Rubrika: POLITIKA

György Gyimesi aktívne háji práva Maďarov, ktorí sú podľa neho lojálni občania Slovenska +++ V Budapešti bol aj s Igorom Matovičom,
ktorý ho vraj favorizuje

bratislava - Jeden z najaktívnejších politikov OĽANO a favorit Igora Matoviča (48) György Gyimesi (41) patrí medzi veľkých bojovníkov za
práva Maďarov v parlamente. Hovorí, že Maďari žijúci na Slovensku majú problém dohovoriť sa na úradoch, no s tým, že Slováci sa
nedohovoria rodným jazykom v prihraničných obciach sa ešte nestretol. Prečo má problém s Ústavou SR a aké má vzťahy s ministrom
Ivanom Korčokom?

Nedávno ste sa pomerne otvorene vyjadrovali proti reforme súdnictva. Čo vám najviac na nej prekáža?

- Je to jedna z mnohých agend, ktorú riešim a riešim ju v kontexte občanov žijúcich na južnom Slovensku. Musím povedať, že ja som
pani ministerku pochválil vtedy, keď prezentovala prvú verziu súdnej mapy a povedal som jej, že toto je prvá reforma, ktorá nepoškodzuje
záujmy Maďarov žijúcich na Slovensku. To sa však zmenilo, keď prezentovala tretiu verziu, v ktorej je plánované aj rušenie Krajského
súdu v Banskej Bystrici. A to je vec, ktorú jednoducho nemôžeme pripustiť a za ktorú v živote nemôžem hlasovať.

Viackrát ste uviedli, že posledné sčítanie obyvateľstva vnímate ako veľký problém. Menila sa totiž metodika sčítania a občania si mohli
zvoliť dvojakú národnostnú identitu. Čo vám na tom to prekáža?

- Absolútne všetko, ale začnem od konca. Tento boj o identitu sme vyhrali na celej čiare. Mali sme pravdu v tom, že Maďari žijúci na
Slovensku odmietajú dvojakú identitu. Majú len jednu, tú svoju maďarskú. To je to, čo som celý čas tvrdil. Umelé vyrábanie dvojakých
občanov odmietli. Ak by som bol ako László Bukovszky splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny, ktorý je zodpovedný za to, že
sa táto dvojaká identita dostala do sčítacích hárkov, zvážil by som ďalšie pôsobenie vo funkcii.

Mal by podľa vás odstúpiť?

- Celkom určite áno. Už len preto, že pán Bukovszky nepôsobí ako splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny, ale pôsobí ako
splnomocnenec bývalej strany Most-Híd vo vláde Slovenskej republiky. A to prezentoval už viackrát. Dnes už vieme zo zverejnených
výsledkov, že Maďari to absolútne odmietli. Zhruba 30-tisíc občanov sa prihlásilo ako k druhej národnosti maďarskej, čo je mizivé
percento. A keď spočítame občanov, ktorí si dali ako prvú národnosť maďarskú a druhú národnosť maďarskú, tak ešte stále je to o 2-tisíc
menej, než ich bolo v roku 2011, keď sa dalo hlásiť len k jednej národnosti. Ale komu to môže pomôcť? Dvom národnostiam, rusínskej a
rómskej. Aj to len v tom prípade, ak to interpretačné pravidlo bude také, že sa dve národnosti sčítajú.

Vy ste povedali, že posilňovanie dvojjazyčnosti bude prínosom pre všetkých. V čom konkrétne? To, že pre rôzne národnosti, to mi je
jasné, ale ako to bude prínosom pre Slovákov, ktorí napríklad nevedia po maďarsky ani slovo?

- Ja som myslel na iné národnosti, nie na Slovákov. Slovákov je v tejto krajine 83 percent, čo je ešte viac, než bolo pred desiatimi rokmi.
Ale stále tu máme tých 16 a pol percenta obyvateľov, ktorí sa hlásia k inej než slovenskej národnosti a my musíme týmto ľuďom podať
pomocnú ruku.

Niekto sa môže ohradiť, že sú to kroky proti Slovákom.

- Toto absolútne v žiadnom prípade nejde proti záujmom slovenského národa a Slovákom, pretože zabezpečenie používania
slovenského jazyka je. Hovorím o tom, aby napríklad v energetických podnikoch mohli títo ľudia hovoriť po maďarsky. Často sa stáva
napríklad v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorej akcionármi sú obce a mestá, v drvivej väčšine hovoriace po maďarsky, že
majú zástupcov v dozornej rade, a tam sa nedá hovoriť po maďarsky. A netvárme sa, že tu títo ľudia nežijú.

No stále sme v Slovenskej republike.

- Samozrejme, ale mohla byť otvorená voči svojim zákazníkom či svojim spotrebiteľom tým, že povie, tu sa môžete dohovoriť aj po
maďarsky. Alebo napríklad aj tým, že formulár, ktorý je možné vyplniť na ich stránke, bude možné vyplniť aj po maďarsky. Nejde to proti
záujmom Slovákov, je to pomocná ruka pre iné národnosti.

Zaujalo ma, že ste povedali, že možno je načase zmeniť preambulu ústavy, kde sa píše „My národ slovenský“.

- Áno. Čiže už tá veta podľa vás neplatí? Nespĺňa už to posolstvo? Akoby ste si to predstavovali, že by to malo znieť?

- My občania Slovenskej republiky.
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Bude toto vaša agenda? Hoci asi to nie je číslo jeden vo vašom politickom programe.

- Samozrejme, že nie. Toto sú len symbolické veci, z ktorých sa ľudia nenajedia. Ale mohlo by to byť také gesto, pretože si spomeňte,
ako všetci liberáli budujú občiansku spoločnosť, ale v momente, ak takáto požiadavka príde, že my občania Slovenskej republiky, tak
vtedy to odmietajú a vtedy to už občianska spoločnosť nie je.

Máte pocit, že sa potom cítia Maďari, Rómovia alebo Rusíni, že nie sú súčasťou tejto krajiny, keď je tam my národ slovenský?

- Na základe tohto nie, ale na základe iných vecí si myslím,

-

Nespĺňalo to nikdy. Slovenská republika za Vladimíra Mečiara bola budovaná ako národný štát Slovákov, čo nespochybňujem, že Slováci
sú väčšinovým národom. Majú, samozrejme, právo na suverenitu, veď tú si vybojovali v roku 1993. Ale je tu požiadavka, že národný štát
Slovákov nespĺňa tie parametre, ktoré by mal, pretože vyše 20 percent obyvateľov, a v tom čase dokonca to bolo ešte viac, sa hlási k inej
národnosti než k slovenskej.

že často nadobúdajú takýto pocit, najmä ak sa nevedia dohovoriť či už v nemocnici, na súdoch.

Mne osobne sa však napríklad stalo, že som sa nevedela dohovoriť v potravinách v Dunajskej Strede. Predavačka mi nerozumela a ja
som nerozumela jej, keďže som rozprávala po slovensky a ona len po maďarsky. To môže byť pre niektorých Slovákov celkom
vyrušujúce.

- Toto je aj naša krajina. Samozrejme, ale každá minca má dve strany.

- Ja som sa s takýmto prípadom nestretol. Netvrdím však, že neexistuje. Mám desiatky a desiatky kamarátov Slovákov, ktorí prišli ku
mne domov a u nás v Kráľovskom Chlmci je vyše 80 percent Maďarov.

Musím však povedať, že vaša slovenčina je špičková. Nie je počuť ani závan nejakého prízvuku. Ako je to možné?

- Ďakujem pekne. Nikdy som nemal problém dohovoriť sa po slovensky, takže ja si takýto prípad nepamätám, ale ani netvrdím, že
neexistuje. Maďari sú veľmi lojálni občania Slovenskej republiky, stotožňujú sa so svojou Slovenskou republikou ako so svojou krajinou a
preto si myslím, že my politici a aj tí politici väčšinového národa, by im mali podať pomocnú ruku vtedy, keď o ňu žiadajú a keď ju
potrebujú.

Odkedy ste sa dostali do parlamentu, tak ste sa často objavovali po boku Igora Matoviča. Boli ste s ním v Maďarsku vyjednávať o
vakcínach, ktoré sa mali testovať. Boli ste spolu u ministerky kultúry Natálie Milanovej. Vyzerá, že ste jeho obľúbenec. Aké máte vzťahy?

- Neformuloval by som to tak, že som jeho obľúbenec. Som aktívny politik. Som politik, ktorý reálne pre maďarskú národnostnú komunitu
a aj pre ostatné národnosti chce niečo urobiť. A výsledky mojej práce sú už jasné. Zoberme si len to, čo sa nepodarilo presadiť za 30
rokov stranám, ktoré boli vo vláde, a to je to, aby sa slovenský jazyk vyučoval v menšinových školách formami a metódami ako cudzí
jazyk. Čo po maďarsky hovoriacim deťom pomôže osvojiť si jazyk. Nikdy sa im nepodarilo presadiť ani to, aby dopravné značenia mohli
byť vypísané aj po maďarsky alebo v jazyku národnostnej menšiny.

Takže nie ste jeho obľúbenec? - Nemyslím si, že som jeho obľúbenec. Som aktívny.

Ako ste sa spoznali s Igorom Matovičom?

- Spoznali sme sa cez jednu našu spoločnú známu. Bolo to myslím v roku 2019 v lete, keď sme riešili jeden prípad.

V tom čase ste už plánovali, že budete kandidovať?

- Nie, to ešte nie. A na základe toho stretnutia s Igorom Matovičom ste sa rozhodli ísť do veľkej politiky?

- Ja som bol v politike prítomný celý život, pretože som ju nasával s materským mliekom, veď môj otec bol poslancom Federálneho
zhromaždenia. Hoci potom mal svoju nešťastnú stranu.

Prečo nešťastnú?

- Považujem to jeho následné pôsobenie v politike za tragický omyl. A považujem to za jednu veľkú chybu, ktorou si dosť vážne poškodil
svoje renomé. Napriek tomu, že môjho otca považujem za veľmi dobrého a slušného človeka, to spojenie sa s Mečiarom bol tragický
omyl a toto robiť jednoducho nemal.

https://monitora.sk/
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Podľa niektorých odborníkov sa vám už podarilo niekoľko diplomatických prešľapov. Napríklad, keď ste sa v Komárne ako poslanec bez
mandátu stretli s maďarským ministrom zahraničných vecí.

- Myslím si, že ministerstvo zahraničných vecí v tom čase reagovalo na jedno nevinné stretnutie prehnane. Nemám problém sa
kedykoľvek stretnúť s pánom ministrom zahraničných vecí.

Pokiaľ viem, tak máte celkom dobré vzťahy napríklad so štátnym tajomníkom Martinom Klusom.

- My sme sa tam išli viac-menej predstaviť, lebo to bolo naše prvé stretnutie. Treba si uvedomiť, že som jediným poslancom v Národnej
rade, ktorý rieši menšinové otázky.

Takže to nebol nejaký lobing?

- Absolútne nie. Ja lobing ani nepotrebujem, pretože veľmi výrazne podporujem to, aby si slovenskí občania mohli zobrať maďarské
štátne občianstvo. Nijakým spôsobom to neovplyvní maďarské voľby.

Niektorí ľudia vás spájajú s Viktorom Orbánom. Tvrdia, že ste tu jeho vyslaný agent a podobne.

- Pán Šimečka napísal jeden veľmi vulgárny blog, kde ma označil za agenta Maďarska. To je strašne primitívne.

Myslíte Martina Šimečku, aktuálneho podpredsedu Európskeho parlamentu?

- Nie, to bol jeho otec. Ja by som potom mohol pána Šimečku označiť za agenta Sorosa, keďže priznal, že je jeho priateľom. Ja som sa s
pánom Orbánom prvýkrát stretol až minulý rok, keď sme tam boli s pánom podpredsedom vlády a ministrom financií.

Na to tiež reagoval minister zahraničných vecí, že ste tam nemali čo robiť.

- Minister zahraničných vecí sa často „zavzdušňuje“, ak ide o témy Maďarov. Jednoducho nás nemá rád.

To sú celkom silné slová, nemyslíte?

- Ja to takto cítim, že nás jednoducho nemá rád a je mu prednejší iný názorový a ideologický prúd než ten, ktorý prezentujem a
reprezentujem ja.

Keď sme pri tých názorových prúdoch, tak vy ste orientovaný viac doľava alebo doprava?

- Ja sa považujem za národného konzervatívca a to je pravicové spektrum. Ale zase podporujem aj všemožne sociálnu pomoc pre ľudí.

Veľa ľudí netuší nič o vašom súkromí. Vieme však, že máte sedemročného syna. Ako zvládate starostlivosť o syna aj vašu náročnú
prácu?

- Už viackrát som sa vyjadril, že ak je niečo negatívne na mojej politickej kariére, tak je to to, že nemôžem byť s mojím synom. Máme
mimoriadne blízky vzťah. On sa vo mne vidí a ja v ňom a ten čas, ktorý nevieme tráviť spolu, považujem za premrhaný. Tých zopár
víkendov, keď som doma, nemôže vynahradiť synovi otca, pretože jednoducho nie sme spolu. Nebol som to ja, kto ho naučil bicyklovať.
Nebol som to ja, kto ho naučil plávať, ale musím sa pochváliť, že som ho naučil lyžovať.

Ja sa považujem za národného konzervatívca a to je pravicové spektrum. Osobne som nikdy nemal problém dohovoriť sa po slovensky.
So synom máme mimoriadne blízky vzťah. On sa vo mne vidí a ja v ňom. Maďari žijúci na Slovensku odmietajú dvojakú identitu.

S Matovičom u Orbána

Maďarsko vraj za všetko vďačí svojmu premiérovi.

Jediný bojovník

Podľa vlastných slov za práva menšín v NR SR bojuje sám.

Lepšie vzťahy

S Ivanom Korčokom vraj nemá problém kedykoľvek debatovať.

Láska

Zoznámenie s krásnou misskou bolo vraj úplne náhodné.

https://monitora.sk/
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Často

S exmanželkou

spolu

vychádza dobre, syna tak vída vždy, keď je to možné.

Začalo sa to posedením pri víne

BRATISLAVA

„Spoznali sme sa úplnou náhodou v Bratislave, cez jedného môjho známeho, s ktorým som sedel na pohári vína a napísala mu jeho
kamarátka, či by mohla prísť so svojou kamarátkou a pripojiť sa k nám. A tá kamarátka bola Magdaléna Šebestová.“

Do parlamentu sa dostal zo 49. miesta na kandidátke.

Šéfoval mestskému úradu, podnikal a napokon ho oslovili ľudia z OĽaNO

Čo ste robili pred vstupom do politiky?

- Bol som osem rokov prednostom Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch. A ako študent Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach,
kde som vyštudoval verejnú správu na všetkých troch stupňoch, som tak vhodne spojil teoretické vedomosti a praktické skúsenosti.
Potom som tri a pol roka podnikal, až kým ma neoslovili ľudia z OĽaNO, či by som nebol ochotný ísť na kandidátku. Tu chcem zdôrazniť,
že to bolo v čase, keď sa preferencie hnutia OĽaNO pohybovali na úrovni 5,6 percenta a ponúkli mi 49. miesto na kandidátke. Čiže nikdy
nikto nemôže povedať, že som oportunista, keďže nikto nemohol predpokladať takýto volebný výsledok. Ale chcel som prispieť k zmene
aspoň tou malou troškou, ktorou som prispieť vedel.

Pichnúť si dal Sputnik, predtým prekonal náročný covid

BRATISLAVA

Gyimesi je zaočkovaný vakcínou Sputnik, momentálne čaká na vakcínu Novavax, ktorou sa dá zaočkovať ako treťou. Ani jemu sa však
nevyhlo ochorenie na koronavírus.

„U mňa sa covid objavil na Vianoce predminulý rok. Po dvoch dňoch všetky príznaky ustúpili a na ten tretí a štvrtý deň sa to spustilo.
Deväť dní som preležal v posteli. Bol som úplne slabý, nevedel som sa pomaly presunúť zo spálne do obývačky. Ešte niekoľko mesiacov
som sa zadýchaval pri chôdzi po schodoch,“ povedal s tým, že v čase choroby ešte nebol očkovaný.

Čoskoro sa plánuje dať zaočkovať treťou dávkou.

Autor: kai, FOTO: Martin Domok, facebook, instagram, archív
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Polárna žiara  
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Možno ste už zahliadli nádherné snímky severskej prírody, kde oblohu zdobí zvláštny krásny jav – svetielkovanie oblohy. Za to, že nočný
úkaz, teda polárnu žiaru alebo aj auroru, vidíme, vďačíme paradoxne Slnku. Viac už Milanovi Rendošovi rozpráva fyzik Marián Kireš –
docent Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Svet_okolo_nás_polárna_žiara Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.
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Literárna súťaž pre mládež: Ako pootvoriť dvere fantázii  
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Knižnica pre mládež mesta Košice 1. februára 2022 vyhlasuje literárnu súťaž Literárne Košice. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. – 9.
ročníka základných škôl a študenti 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

Vlastná literárna tvorba detí v školskom veku je dôležitá. Vedia to aj v košickej mestskej knižnici a preto žiakom ponúkajú možnosť
pootvoriť dvere fantázii. „Aktuálne sa púšťame do ročníka súťaže s očakávaním, že inšpiratívnymi témami opäť dokážeme osloviť a
motivovať túto cieľovú skupinu žiakov. A ak sa nám takto podarí aspoň niekoho naštartovať k ďalšiemu písaniu, budeme veľmi radi,“
hovorí Kamila Prextová, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorú tešia každoročné čísla súťažiacich. „V roku 2021 sme
zaznamenali 468 súťažných prác. Rok predtým ich bolo 386. Myslím, že sú to naozaj pekné čísla, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť aj
napriek obmedzeniam a dištančnému vzdelávaniu.“

Zdroj: Knižnica pre mládež mesta Košice

Nové témy, nové inšpirácie

Témy pre knižnicu vymyslela opäť doc. Markéta Andričíková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej
fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá je zároveň členkou hodnotiacej poroty. „Pre rok 2022 pre poéziu a prózu zvolila tieto: Psí život, Môj sused
mimozemšťan a Záhadná tvár na fotke.“ Ďalšími dlhoročnými členmi hodnotiacej poroty knižnice pre túto súťaž sú prof. Marián Andričík z
Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. Ján Gavura a doc. Peter Karpinský z
Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. „Všetkým členom poroty sa chcem za
spoluprácu poďakovať. Hodnotiť takéto množstvo prác je ako časovo tak mentálne veľmi náročné. Na záver snáď už len doplním, že
všetky podmienky ohľadom súťažných prác sú zverejnené na webovej stránke knižnice www.kosicekmk.sk a posledný termín na
odoslanie prác je 4. marec 2022,“ dodáva Kamila Prextová.

Viac: Za sobotu pribudlo 13 282 pozitívne testovaných PCR testami

Výsledky knižnica slávnostne vyhlási v máji 2022 v rámci osláv Dňa mesta Košice. Ocenené práce budú následne zverejnené v zborníku
Literárne Košice.

Zdroj: Knižnica pre mládež mesta Košice

Autor: Viktória Tomková
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Opätovne sme úspešní...

Písmo: A - | A +

Diskusia nie je otvorená

ZŠ Staničná 13 v Košiciach obsadila 1. miesto v hodnotení základných škôl agentúrou INEKO ... dlhodobo sme sa umiestňovali v
rebríčku hodnotenia škôl na popredných miestach a v tomto školskom roku sa nám podarilo získať prvenstvo v rámci Slovenskej
republiky. V prvej chvíli sa tešíme, máme pocit hrdosti na svoju školu, hodnotíme, rekapitulujeme, čím sme pomohli či prispeli k tomu, že
naša škola patrí medzi tie najlepšie. Iste je za tým kus práce – učiteľov, žiakov, ale aj rodičov. Navyše v období, keď je tu prítomná
pandémia a učiteľ sa musí flexibilne prispôsobiť tejto situácii a voliť také metódy a formy práce, ktoré „zaberú“, ktoré vyhovujú žiakom,
prinesú dobré výsledky. Chce to zo strany učiteľov veľa vzdelávania vo svojom odbore, ale aj v metódach a formách práce, chce to
hľadať inovácie vo vzdelávaní.

V úvode dovoľte krátky exkurz do histórie Základnej školy na Staničnej ulici v Košiciach. Listujem v kronike a čítam, že brány pre svojich
žiakov otvorila 1. septembra 1963 ako plnoorganizovaná Základná škola na Revolučnej ulici v Košiciach. Oslávili sme už spoločne 55.
výročie jej vzniku a to mimoriadne slávnostnou akadémiou v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach za účasti predstaviteľov
zriaďovateľa, našich pedagógov, ale aj bývalých učiteľov tejto školy, rodičov a žiakov.

Základná škola Staničná 13 je školou s bohatou tradíciou, vlastnou históriou a veľkým množstvom príbehov. Prešla množstvom zmien a
dnes je z nej prestížna, moderná a žiadaná základná škola v našom meste, o ktorú je veľký záujem. Snaží sa byť kvalitnou školou pre
svojich žiakov. Súčasťou školy je aj Jazyková škola, ktorá poskytuje výučbu cudzích jazykov v popoludňajších hodinách pre žiakov našej
školy, ich rodičov a širšiu verejnosť. Centrum voľného času ponúka široký výber voľnočasových aktivít, zabezpečuje pre žiakov záujmové
útvary rôznorodého zamerania – športové, umelecké i vedomostné.

Škola kontinuálne dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Kvalita vzdelávacieho procesu, moderné inovatívne metódy a formy
práce, invencia a kreativita, zanietenosť a odbornosť našich učiteľov, záujem rodičov o prostredie školy - to všetko prispieva k tomu, že
škola sa umiestňuje na popredných priečkach v hodnotení základných škôl. V postupových súťažiach a olympiádach žiaci našej školy
získavajú mimoriadne výsledky v okresných, krajských i celoslovenských kolách.

Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia učíme žiakov aplikovať vedomosti v praxi, podnecujeme ich tvorivé myslenie, súťaživosť a
cieľavedomosť, pripravujeme ich na prijímacie pohovory, testovanie. Zúčastňujeme sa jazykových a recitačných súťaží, orientujeme sa
na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti v rámci tvorivých aktivít vo vyučovacom procese. Navštevujeme tvorivé čitateľské dielne,
spoznávame nových autorov, ilustrátorov, objavujeme svet príbehov.

Škola sa profiluje ako škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Vyučujeme anglický, francúzsky, nemecký a ruský jazyk.
Akcentujeme vo vyučovaní komunikačný aspekt, jazykovú rôznorodosť si pripomíname prostredníctvom zaujímavých aktivít, rolových
hier, projektov a prezentácií, ktoré sú súčasťou výučby. Zúčastňujeme sa jazykových súťaží – Jazykový kvet, Ventures Books,
organizujeme Európsky deň jazykov, zapájame sa do recitačnej súťaže Puškinov pamätník, nechýba ani zážitkové učenie. Sme
frankofónne pozitívni, o čom svedčia aj umiestnenia v celoslovenských kolách olympiády vo francúzskom jazyku. Každoročne sa v našej
škole organizuje krajské kolo olympiády francúzskeho jazyka, spolupracujeme s Francúzskou alianciou v Košiciach. Je tu veľká snaha o
kvalitnú výučbu cudzích jazykov a tiež snaha na vytváranie dobrých podmienok na splnenie tohto cieľa. Učitelia dbajú na neustále
zlepšovanie komunikačného aspektu vo výučbe cudzích jazykov.

V oblasti Matematika a práca s informáciami sa zameriavame na rozvoj myslenia žiakov, riešenie praktických úloh a problémov
uplatňovaním vedeckých metód a ich overovaním v praxi. Žiaci sa učia triediť a vyberať z množstva informácií, zúčastňujú sa
matematických, fyzikálnych a informatických súťaží, ako sú napr. Matematická olympiáda, Pytagoriáda, IQ olympiáda, Malynár,
Klokanko, Expert Geniality Show, iBobor. Organizujeme Týždeň prírodovedných predmetov, Deň s matematikou. Mladší žiaci rozvíjajú
finančnú gramotnosť prostredníctvom tvorivých aktivít, riešia kreatívne úlohy podporujúce pochopenie sveta financií.

V oblasti Človek a príroda poznávame svet, chránime prírodu, experimentujeme, orientujeme sa v priestore. Využívame pri tom zážitkové
učenie, moderné metódy a techniky, organizujeme množstvo besied, spolupracujeme s inými inštitúciami – či už s PF UPJŠ v Košiciach,
RÚVZ, nadáciou Sosna, Prírodovedným múzeom, aby chémia, biológia a geografia boli pre žiakov zaujímavé, atraktívne, zážitkové.
Žiakom sprostredkovávame informácie v oblasti lesnej pedagogiky formou exkurzie, ale aj cez zážitkové videá. Na spestrenie hodín
fyziky sa zapájame do projektu Európska noc výskumníkov, kde si žiaci majú možnosť vyskúšať rôzne aktivity, ktoré im priblížia svet
fyziky inou optikou. Navštevujeme aj expozície v Technickom múzeu či v Steel Parku.
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Človek a spoločnosť je veľmi dôležitá téma z pohľadu poznania svojich dejín, vlastnej, ale aj tej svetovej histórie. V pátraní po minulosti
venujeme vo výučbe pozornosť historickým výročiam, pripomíname si rôzne dejinné udalosti. Pravidelne organizujeme exkurzie v rámci
Slovenska, ale aj mimo územia SR. Žiaci sa zapájajú do dejepisnej olympiády a do olympiády ľudských práv.

Zdravie a pohyb je súčasťou celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. Pohyb a s ním súvisiaci zdravý životný štýl je jedným z cieľov
vzdelávania v oblastí telesnej a športovej výchovy. Systematicky vedieme žiakov k rozvoju ich pohybových schopnosti a zlepšovaniu
pohybových výkonností. Zapájame sa do projektov Logo – obľúbený športovec, Zober loptu, nie drogy, aktuálne realizujeme projekt
Tréneri v škole a stali sme sa víťazmi súťaže O2 Športová akadémia, a to znamá, že vo februári bude Športová akadémia M. Tótha aj u
nás v škole.

Výchovný aspekt vo vzdelávaní je neoceniteľný, je potrebné vytvárať u žiakov hodnoty, rešpektovať odlišnosti. Postupne pestujeme u
žiakov hodnotovú orientáciu tak, aby boli v dospelosti prínosom pre ľudské spoločenstvo. Budujeme v nich úctu k človeku a k prírode,
spoluprácu a prosociálnosť. Pripravujeme našich žiakov pre život tak, aby v budúcnosti prispievali k vytváraniu harmonických vzťahov v
rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami v národe a medzi národmi. Pravidelne sa zapájame do projektu Detský čin roka.

Škola sa venuje aj charitatívnej a dobrovoľníckej činnosti. Zapája sa do rôznych dobročinných zbierok, či už je to Zbierka pre rodinu v
núdzi, Burza školských potrieb, šatstva a kníh, aktivity v rámci projektu Maják nádeje. Spolupracujeme s nadáciou Únia zvierat – zvierací
útulok, Hodina deťom, Deň narcisov.

V škole funguje aj školská knižnica, ktorá bola zriadená v rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Využíva sa v
rámci vyučovacieho procesu, realizujú sa v nej hodiny slovenského jazyka a literatúry. Organizuje rôzne čitateľské aktivity a súťaže,
besedy so spisovateľmi a čo je najdôležitejšie - motivuje žiakov k čítaniu.

Zapájame sa do mnohých projektov, zameraných na skvalitnenie a inovovanie vyučovacieho procesu. Úspešnosť projektov zaručuje
lepšie vybavenie školy učebnými prostriedkami, pôsobenie zahraničných lektorov v škole a účasť našich žiakov na zahraničných
mobilitách v rámci projektu Erazmus+. Novým projektom je Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu
práce, vďaka ktorému sme získali 12 setov robotických stavebníc. Začíname pracovať na projekte Spolu múdrejší 3.

V projekte Pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov II sme vybudovali tím odborných zamestnancov – špeciálneho pedagóga,
školského psychológa a pedagogických asistentov. Jeho cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a
zlepšiť výsledky a kompetencie detí v školskom prostredí.

Dôležitým faktorom pri dosahovaní dobrých výsledkov je materiálno technické vybavenie školy. Neustále sa snažíme o obnovu priestorov
školy, o ich modernizáciu a tiež o zlepšenie technického stavu. V uplynulom období sme zrekonštruovali priestory telocvične, sociálne
zariadenia a šatne. Projektom Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice sme získali štyri odborné
učebne - jazykové laboratórium, prírodovednú učebňu, polytechnickú učebňu a na rozvoj informačno-komunikačných zručností učebňu
IKT.

Spolupracujeme s naším zriaďovateľom, s Radou školy a Radou rodičov. Veľmi si vážime komunikáciu s našimi rodičmi, ktorí nás
podporujú v náročnej práci, pomáhajú pri organizovaní mnohých aktivít, pri skrášľovaní priestorov školy, v komunikáciách cítime pozitívnu
spätnú väzbu, za čo im patrí naša vďaka.

A čo je veľmi dôležité, ak sa chceme stále posúvať dopredu.? Vedieť zadefinovať silné a slabé stránky školy a tým slabším sa venovať,
pracovať na tom, aby sme ich postupne eliminovali. Snažiť sa, aby všetky subjekty zúčastňujúce sa na vzdelávaní – žiak, učiteľ, rodič
pracovali tímovo.

Vzdelanie a vzdelávanie sa stalo od dávna súčasťou ľudstva. Aj súčasný svet je náročný na kvalitu výkonov, preto som rada, že naši
pedagógovia aktívne prispievajú k napĺňaniu tejto méty. Na našich žiakov sme hrdí, na ich výsledky, túžbu po vzdelaní, sme radi, že sa v
našej škole cítia dobre, že mnohí z nich sú úspešní v rôznych oblastiach spoločenského života,že sa k nám radi aj po rokoch vracajú, ba
mnohí z nich majú u nás svoje deti.

ZŠ Staničná má ambíciu byť aj naďalej školou modernou, školou otvorenou s tvorivo-humanistickým prístupom k žiakovi, školou
priateľskou poskytujúcou kvalitné vzdelávanie. Teší nás, že o našu školu je stále veľký záujem zo strany rodičov a žiakov, zároveň je to
pre nás prirodzene zaväzujúce a v súčasnosti o to viac, že sme dosiahli takýto úspech.

.

PaedDr. Eva Pillárová

riaditeľka školy

https://monitora.sk/
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Formou webinára sa 30. novembra 2021 uskutočnilo odborné podujatie, ktoré bolo zamerané na významné témy z oblasti
kardiovaskulárnych (KV) ochorení. Online seminár sa realizoval pod záštitou Slovenskej kardiologickej spoločnosti a bol zaradený do
kontinuálneho vzdelávania lekárov, s pridelením kreditov. Odborným garantom a predsedníčkou bola doc. MUDr. Eva Goncalvesová,
CSc., FESC.

Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC (NÚSCH, a.s. Bratislava) na úvod zdôraznila potrebu zlepšenia v oblasti sekundárnej
prevencie KV ochorení a pri maximálnom znižovaní hladín LDL-cholesterolu (LDL-C). Je známe, že Slovensko a ďalšie tzv.
post-socialistické krajiny majú najvyššiu úmrtnosť na KV ochorenia.

Aj napriek tomu možno aj na Slovensku od roku 2000 pozorovať u mužov i žien určitý pokles v miere štandardizovanej úmrtnosti na KV
ochorenia. Prispela k tomu legislatíva, komunálna politika, školstvo i verejné zdravotníctvo, s podporou zdravia a prevenciou vzniku KV
ochorení, ako aj liečebno-preventívna starostlivosť (exekutívne zdravotníctvo) formou účinnej a dostupnej liečby a sekundárnej prevencie
KV ochorení.

Ako uviedla MUDr. Zuzana Ferenčíková (Kardiocentrum Nitra s.r.o.), napriek tomu, že sa nachádzame v období pandémie COVID-19,
KV ochorenia aj v roku 2020 tvorili na Slovensku podielom 46 % (27 190 úmrtí) najčastejšiu príčinu úmrtí. Na druhom mieste boli
nádorové ochorenia (14 027 úmrtí) a na treťom COVID-19 (4004 úmrtí). Pri KV ochoreniach sa v porovnaní s inými ochoreniami pozoruje
napriek intervenčnej i medikamentóznej liečbe stále najväčší nárast oproti predchádzajúcim 5 rokom.

Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (II. Kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. Košice) sa v úvode venoval úlohe ruptúry
aterosklerotického (AS) plátu pri KV príhodách. Ako uviedol, pokúsi sa poslucháčov „vtiahnuť do vnútra AS plátu” tak, ako ich medikov v
novom centre simulátorovej a virtuálnej medicíny, ale tentokrát to nebude virtuálne, ale realita, pretože aktuálne zobrazovacie metódy v
kardiológii pokročili neuveriteľným tempom.

Pohľad angiológa, so zameraním na PAO (periférne artériové ochorenie), poskytol MUDr. Ivar Vacula, PhD. (Angiologická - interná
ambulancia, Trnava). Ako uviedol, PAO má široké spektrum klinických prejavov, kde sa často uplatňuje fenomén „ľadovca“, kedy pacient
je často dlho bez príznakov a prichádza až s ťažkým postihnutím.

"Vyhlasujem, že som osobou, ktorá je oprávnená predpisovať a/alebo vydávať lieky, a toto vyhlásenie je pravdivé. Zároveň potvrdzujem,
že (i) som si vedomý, že v prípade nepravdivosti vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety porušujem svoju právnu povinnosť poskytnúť
spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. pravdivé údaje a (ii) v plnom rozsahu zodpovedám spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. za akúkoľvek
priamu, nepriamu alebo sprostredkovanú škodu, ktorá by spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. vznikla, najmä ale nie len v podobe sankcie
alebo pokuty, ktorá by bola spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. uložená orgánmi verejnej moci, v priamom, nepriamom alebo
sprostredkovanom dôsledku toho, že sa spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s. spoľahla na pravdivosť môjho vyhlásenia podľa
predchádzajúcej vety a sprístupnila mi obsah vrátane inzercie, ktorý je možné sprístupňovať len osobám oprávneným predpisovať
a/alebo vydávať lieky, a to najmenej do výšky takejto sankcie alebo pokuty, zároveň (iii) túto zodpovednosť bezvýhradne prijímam a (iv)
svoj záväzok potvrdzujem kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo "Áno potvrdzujem, a chcem pokračovať"."

Stiahnuť dokument

Autor: Alena Mosnárová
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Uverejnené 01. február 2022

Prečítané: 14 x

Premietanie filmu režisérky Zuzany Piussi Očista na tému spravodlivosti a slovenských súdov bude v troch mestách spojené so živou
diskusiou:

streda 2. február 2022 o 19.00 hod., kino Pocity na Stromoradí, Prešov

diskutujú: Andrej Radomský, sudca Krajského súdu v Prešove, Katarína Javorčíková, autorka námetu filmu a členka Súdnej rady SR,
Zuzana Piussi, režisérka filmu,

štvrtok 3. február 2022, Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok

dopoludnia pre školy, diskutujú tvorcovia filmu

o 18.00 hod pre verejnos ť: advokáti Peter Kubina a Pavol Korytár, právni zástupcovia v spore o zamestnanecké akcie SCP, Zuzana
Piussi, režisérka filmu,

piatok 4. február 2022 o 18.30 hod., Kino Úsmev, Košice

diskutujú: Miroslav Štrkolec, dekan PF UPJŠ v Košiciach, alternatívne jeho zástupca, Katarína Javorčíková, autorka námetu filmu a
členka Súdnej rady SR, Zuzana Piussi, režisérka filmu.

Autor: Admin
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Ľuboš Sarnovský, moderátor:

Ministerstvo zdravotníctva už počas minulého týždňa vyzývalo študentov štvrtého a piateho ročníka všeobecného lekárstva a druhého a
tretieho ročníka ošetrovateľstva, aby pomohli nemocniciam pri nápore pacientov s covidom.

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka:

Odhadovali, že sa ich prihlási niekoľko tisíc. Realita je trochu iná. Dnes do nemocníc prerozdelili 361 študentov.

Ľuboš Sarnovský, moderátor:

Záujem nemocníc o študentské posily je však oveľa vyšší a to aj z dôvodu, že počty pozitívnych zdravotníkov začínajú stúpať.

Eva Bariová, redaktorka:

Univerzitná nemocnica v Bratislave ešte minulý týždeň avizovala, že má záujem o 100 medikov. Dnešného školenia sa ale zúčastnilo 10
študentov.

Petra Lániková, hovorkyňa UNB:

"Vzhľadom na končiace skúškové obdobie oslovených medikov očakávame zaškolenie ďalšej skupiny 20 študentov budúci týždeň."

Eva Bariová, redaktorka:

Posila 30 študentov je ale minimálna v porovnaní s výpadkom pozitívnych zamestnancov.

Petra Lániková, hovorkyňa UNB:

"Momentálne je koronavírusovou infekciou nakazených asi 100 zamestnancov."

Eva Bariová, redaktorka:

Aj žilinská nemocnica dnes študentské posily počítala na prstoch jednej ruky.

Iveta Marešová, redaktorka:

Do žilinskej nemocnice dnes nastúpili traja medici, ktorí už absolvovali vstupnú zdravotnú prehliadku, no a pribudnú k nim aj ďalší
študenti.

Lenka Záteková, hovorkyňa FNsP Žilina:

Aktuálne prejavilo záujem zatiaľ 12 študentov buď medicíny alebo ošetrovateľskej starostlivosti.

Iveta Marešová, redaktorka:

Pomáhať budú pri testovaní v mobilných odberových miestach.

Lenka Záteková, hovorkyňa FNsP Žilina:

Keďže tlak na činnosť PCR testovania je veľmi veľký, takže budeme vedieť zvýšiť kapacity.

Iveta Marešová, redaktorka:

Momentálne majú v karanténe z dôvodu pozitívneho testu 60 pracovníkov, z toho je 42 zdravotníkov.

Vlado Jurek, redaktor:

V prešovskej fakultnej nemocnici nateraz situáciu zvládajú vlastnými silami. Študentov ale majú v zálohe.

stanovisko Ľubomíra Šárníka, riaditeľ FNsP Prešov:

"Vzhľadom na očakávaný vývoj a podľa aktuálneho stavu predpokladáme ich nástup vo štvrtok alebo v piatok."
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Vlado Jurek, redaktor:

Do nemocníc vedia vyslať až 89 študentov. Prvých 30 už majú registrovaných v prešovskej nemocnici. Ozývajú sa im dokonca
nemocnice z iných regiónov. Študenti by tak vedeli pomôcť aj v mieste svojho bydliska.

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, dekanka Fakulty zdravotných odborov PU:

"Sme pripravení vyslať i do nemocníc tam, kde je to potreba a kde nás nemocnice oslovia."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

Na základe tejto výzvy sa nám prihlásilo 361 študentov medicíny. Evidujeme pozitívnu spätnú väzbu zo strany nemocníc k tejto iniciatíve.
V prípade, ak sú ešte študenti, ktorí by sa chceli prihlásiť a pomôcť v našich nemocniciach, stále tak môžu urobiť prostredníctvom stránky
covid v nemocniciach.

Eva Bariová, redaktorka:

Medici si prostredníctvom webovej stránky sami vyberajú, v ktorej nemocnici majú záujem pracovať a keďže prihlásených je zatiaľ
pomerne málo študentov, sú nemocnice, ktoré potrebujú posily, prejavili záujem, ale študenti záujem nemajú. Ponuka je pritom 10 Eur na
hodinu a preplácané bude aj prípadné ubytovanie študentov.

Martina Pavlíková, hovorkyňa Agel sk:

"V nemocnici AGEl Košice-Šaca sa s pomocou prihlásil iba jeden medik. K dnešnému dňu evidujeme 45 pozitívnych zamestnancov a 14
v karanténe."

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., prednostka Ústavu epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského:

"Nepovažujeme to za nízky záujem, pretože naši študenti pomáhajú od začiatku pandémie. Pomáhajú na rôznych pracoviskách, jednak
na odberových miestach, jednak pri očkovaní, jednak na rôznych call centrách a teda ešte ďalšiu aktivitu by nestíhali popri štúdiu."

Eva Bariová, redaktorka:

Lekárska fakulta v Košiciach počet prihlásených študentov nepozná.

Jaroslava Oravcová, hovorkyňa, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach:

"Nášmu študijnému oddeleniu by mali posunúť túto informáciu až po podpísaní dohody s konkrétnym poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, preto sa to dozvieme až s určitým časovým posunom."

Eva Bariová, redaktorka:

Krajské štáby a Eva Bariová, Televízia JOJ
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Rubrika: POLITIKA

György Gyimesi aktívne háji práva Maďarov, ktorí sú podľa neho lojálni občania Slovenska +++ V Budapešti bol aj s Igorom Matovičom,
ktorý ho vraj favorizuje

bratislava - Jeden z najaktívnejších politikov OĽANO a favorit Igora Matoviča (48) György Gyimesi (41) patrí medzi veľkých bojovníkov za
práva Maďarov v parlamente. Hovorí, že Maďari žijúci na Slovensku majú problém dohovoriť sa na úradoch, no s tým, že Slováci sa
nedohovoria rodným jazykom v prihraničných obciach sa ešte nestretol. Prečo má problém s Ústavou SR a aké má vzťahy s ministrom
Ivanom Korčokom?

Nedávno ste sa pomerne otvorene vyjadrovali proti reforme súdnictva. Čo vám najviac na nej prekáža?

- Je to jedna z mnohých agend, ktorú riešim a riešim ju v kontexte občanov žijúcich na južnom Slovensku. Musím povedať, že ja som
pani ministerku pochválil vtedy, keď prezentovala prvú verziu súdnej mapy a povedal som jej, že toto je prvá reforma, ktorá nepoškodzuje
záujmy Maďarov žijúcich na Slovensku. To sa však zmenilo, keď prezentovala tretiu verziu, v ktorej je plánované aj rušenie Krajského
súdu v Banskej Bystrici. A to je vec, ktorú jednoducho nemôžeme pripustiť a za ktorú v živote nemôžem hlasovať.

Viackrát ste uviedli, že posledné sčítanie obyvateľstva vnímate ako veľký problém. Menila sa totiž metodika sčítania a občania si mohli
zvoliť dvojakú národnostnú identitu. Čo vám na tom to prekáža?

- Absolútne všetko, ale začnem od konca. Tento boj o identitu sme vyhrali na celej čiare. Mali sme pravdu v tom, že Maďari žijúci na
Slovensku odmietajú dvojakú identitu. Majú len jednu, tú svoju maďarskú. To je to, čo som celý čas tvrdil. Umelé vyrábanie dvojakých
občanov odmietli. Ak by som bol ako László Bukovszky splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny, ktorý je zodpovedný za to, že
sa táto dvojaká identita dostala do sčítacích hárkov, zvážil by som ďalšie pôsobenie vo funkcii.

Mal by podľa vás odstúpiť?

- Celkom určite áno. Už len preto, že pán Bukovszky nepôsobí ako splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny, ale pôsobí ako
splnomocnenec bývalej strany Most-Híd vo vláde Slovenskej republiky. A to prezentoval už viackrát. Dnes už vieme zo zverejnených
výsledkov, že Maďari to absolútne odmietli. Zhruba 30-tisíc občanov sa prihlásilo ako k druhej národnosti maďarskej, čo je mizivé
percento. A keď spočítame občanov, ktorí si dali ako prvú národnosť maďarskú a druhú národnosť maďarskú, tak ešte stále je to o 2-tisíc
menej, než ich bolo v roku 2011, keď sa dalo hlásiť len k jednej národnosti. Ale komu to môže pomôcť? Dvom národnostiam, rusínskej a
rómskej. Aj to len v tom prípade, ak to interpretačné pravidlo bude také, že sa dve národnosti sčítajú.

Vy ste povedali, že posilňovanie dvojjazyčnosti bude prínosom pre všetkých. V čom konkrétne? To, že pre rôzne národnosti, to mi je
jasné, ale ako to bude prínosom pre Slovákov, ktorí napríklad nevedia po maďarsky ani slovo?

- Ja som myslel na iné národnosti, nie na Slovákov. Slovákov je v tejto krajine 83 percent, čo je ešte viac, než bolo pred desiatimi rokmi.
Ale stále tu máme tých 16 a pol percenta obyvateľov, ktorí sa hlásia k inej než slovenskej národnosti a my musíme týmto ľuďom podať
pomocnú ruku.

Niekto sa môže ohradiť, že sú to kroky proti Slovákom.

- Toto absolútne v žiadnom prípade nejde proti záujmom slovenského národa a Slovákom, pretože zabezpečenie používania
slovenského jazyka je. Hovorím o tom, aby napríklad v energetických podnikoch mohli títo ľudia hovoriť po maďarsky. Často sa stáva
napríklad v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorej akcionármi sú obce a mestá, v drvivej väčšine hovoriace po maďarsky, že
majú zástupcov v dozornej rade, a tam sa nedá hovoriť po maďarsky. A netvárme sa, že tu títo ľudia nežijú.

No stále sme v Slovenskej republike.

- Samozrejme, ale mohla byť otvorená voči svojim zákazníkom či svojim spotrebiteľom tým, že povie, tu sa môžete dohovoriť aj po
maďarsky. Alebo napríklad aj tým, že formulár, ktorý je možné vyplniť na ich stránke, bude možné vyplniť aj po maďarsky. Nejde to proti
záujmom Slovákov, je to pomocná ruka pre iné národnosti.

Zaujalo ma, že ste povedali, že možno je načase zmeniť preambulu ústavy, kde sa píše „My národ slovenský“.

- Áno. Čiže už tá veta podľa vás neplatí? Nespĺňa už to posolstvo? Akoby ste si to predstavovali, že by to malo znieť?

- My občania Slovenskej republiky.
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Bude toto vaša agenda? Hoci asi to nie je číslo jeden vo vašom politickom programe.

- Samozrejme, že nie. Toto sú len symbolické veci, z ktorých sa ľudia nenajedia. Ale mohlo by to byť také gesto, pretože si spomeňte,
ako všetci liberáli budujú občiansku spoločnosť, ale v momente, ak takáto požiadavka príde, že my občania Slovenskej republiky, tak
vtedy to odmietajú a vtedy to už občianska spoločnosť nie je.

Máte pocit, že sa potom cítia Maďari, Rómovia alebo Rusíni, že nie sú súčasťou tejto krajiny, keď je tam my národ slovenský?

- Na základe tohto nie, ale na základe iných vecí si myslím,

-

Nespĺňalo to nikdy. Slovenská republika za Vladimíra Mečiara bola budovaná ako národný štát Slovákov, čo nespochybňujem, že Slováci
sú väčšinovým národom. Majú, samozrejme, právo na suverenitu, veď tú si vybojovali v roku 1993. Ale je tu požiadavka, že národný štát
Slovákov nespĺňa tie parametre, ktoré by mal, pretože vyše 20 percent obyvateľov, a v tom čase dokonca to bolo ešte viac, sa hlási k inej
národnosti než k slovenskej.

že často nadobúdajú takýto pocit, najmä ak sa nevedia dohovoriť či už v nemocnici, na súdoch.

Mne osobne sa však napríklad stalo, že som sa nevedela dohovoriť v potravinách v Dunajskej Strede. Predavačka mi nerozumela a ja
som nerozumela jej, keďže som rozprávala po slovensky a ona len po maďarsky. To môže byť pre niektorých Slovákov celkom
vyrušujúce.

- Toto je aj naša krajina. Samozrejme, ale každá minca má dve strany.

- Ja som sa s takýmto prípadom nestretol. Netvrdím však, že neexistuje. Mám desiatky a desiatky kamarátov Slovákov, ktorí prišli ku
mne domov a u nás v Kráľovskom Chlmci je vyše 80 percent Maďarov.

Musím však povedať, že vaša slovenčina je špičková. Nie je počuť ani závan nejakého prízvuku. Ako je to možné?

- Ďakujem pekne. Nikdy som nemal problém dohovoriť sa po slovensky, takže ja si takýto prípad nepamätám, ale ani netvrdím, že
neexistuje. Maďari sú veľmi lojálni občania Slovenskej republiky, stotožňujú sa so svojou Slovenskou republikou ako so svojou krajinou a
preto si myslím, že my politici a aj tí politici väčšinového národa, by im mali podať pomocnú ruku vtedy, keď o ňu žiadajú a keď ju
potrebujú.

Odkedy ste sa dostali do parlamentu, tak ste sa často objavovali po boku Igora Matoviča. Boli ste s ním v Maďarsku vyjednávať o
vakcínach, ktoré sa mali testovať. Boli ste spolu u ministerky kultúry Natálie Milanovej. Vyzerá, že ste jeho obľúbenec. Aké máte vzťahy?

- Neformuloval by som to tak, že som jeho obľúbenec. Som aktívny politik. Som politik, ktorý reálne pre maďarskú národnostnú komunitu
a aj pre ostatné národnosti chce niečo urobiť. A výsledky mojej práce sú už jasné. Zoberme si len to, čo sa nepodarilo presadiť za 30
rokov stranám, ktoré boli vo vláde, a to je to, aby sa slovenský jazyk vyučoval v menšinových školách formami a metódami ako cudzí
jazyk. Čo po maďarsky hovoriacim deťom pomôže osvojiť si jazyk. Nikdy sa im nepodarilo presadiť ani to, aby dopravné značenia mohli
byť vypísané aj po maďarsky alebo v jazyku národnostnej menšiny.

Takže nie ste jeho obľúbenec? - Nemyslím si, že som jeho obľúbenec. Som aktívny.

Ako ste sa spoznali s Igorom Matovičom?

- Spoznali sme sa cez jednu našu spoločnú známu. Bolo to myslím v roku 2019 v lete, keď sme riešili jeden prípad.

V tom čase ste už plánovali, že budete kandidovať?

- Nie, to ešte nie. A na základe toho stretnutia s Igorom Matovičom ste sa rozhodli ísť do veľkej politiky?

- Ja som bol v politike prítomný celý život, pretože som ju nasával s materským mliekom, veď môj otec bol poslancom Federálneho
zhromaždenia. Hoci potom mal svoju nešťastnú stranu.

Prečo nešťastnú?

- Považujem to jeho následné pôsobenie v politike za tragický omyl. A považujem to za jednu veľkú chybu, ktorou si dosť vážne poškodil
svoje renomé. Napriek tomu, že môjho otca považujem za veľmi dobrého a slušného človeka, to spojenie sa s Mečiarom bol tragický
omyl a toto robiť jednoducho nemal.
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Podľa niektorých odborníkov sa vám už podarilo niekoľko diplomatických prešľapov. Napríklad, keď ste sa v Komárne ako poslanec bez
mandátu stretli s maďarským ministrom zahraničných vecí.

- Myslím si, že ministerstvo zahraničných vecí v tom čase reagovalo na jedno nevinné stretnutie prehnane. Nemám problém sa
kedykoľvek stretnúť s pánom ministrom zahraničných vecí.

Pokiaľ viem, tak máte celkom dobré vzťahy napríklad so štátnym tajomníkom Martinom Klusom.

- My sme sa tam išli viac-menej predstaviť, lebo to bolo naše prvé stretnutie. Treba si uvedomiť, že som jediným poslancom v Národnej
rade, ktorý rieši menšinové otázky.

Takže to nebol nejaký lobing?

- Absolútne nie. Ja lobing ani nepotrebujem, pretože veľmi výrazne podporujem to, aby si slovenskí občania mohli zobrať maďarské
štátne občianstvo. Nijakým spôsobom to neovplyvní maďarské voľby.

Niektorí ľudia vás spájajú s Viktorom Orbánom. Tvrdia, že ste tu jeho vyslaný agent a podobne.

- Pán Šimečka napísal jeden veľmi vulgárny blog, kde ma označil za agenta Maďarska. To je strašne primitívne.

Myslíte Martina Šimečku, aktuálneho podpredsedu Európskeho parlamentu?

- Nie, to bol jeho otec. Ja by som potom mohol pána Šimečku označiť za agenta Sorosa, keďže priznal, že je jeho priateľom. Ja som sa s
pánom Orbánom prvýkrát stretol až minulý rok, keď sme tam boli s pánom podpredsedom vlády a ministrom financií.

Na to tiež reagoval minister zahraničných vecí, že ste tam nemali čo robiť.

- Minister zahraničných vecí sa často „zavzdušňuje“, ak ide o témy Maďarov. Jednoducho nás nemá rád.

To sú celkom silné slová, nemyslíte?

- Ja to takto cítim, že nás jednoducho nemá rád a je mu prednejší iný názorový a ideologický prúd než ten, ktorý prezentujem a
reprezentujem ja.

Keď sme pri tých názorových prúdoch, tak vy ste orientovaný viac doľava alebo doprava?

- Ja sa považujem za národného konzervatívca a to je pravicové spektrum. Ale zase podporujem aj všemožne sociálnu pomoc pre ľudí.

Veľa ľudí netuší nič o vašom súkromí. Vieme však, že máte sedemročného syna. Ako zvládate starostlivosť o syna aj vašu náročnú
prácu?

- Už viackrát som sa vyjadril, že ak je niečo negatívne na mojej politickej kariére, tak je to to, že nemôžem byť s mojím synom. Máme
mimoriadne blízky vzťah. On sa vo mne vidí a ja v ňom a ten čas, ktorý nevieme tráviť spolu, považujem za premrhaný. Tých zopár
víkendov, keď som doma, nemôže vynahradiť synovi otca, pretože jednoducho nie sme spolu. Nebol som to ja, kto ho naučil bicyklovať.
Nebol som to ja, kto ho naučil plávať, ale musím sa pochváliť, že som ho naučil lyžovať.

Ja sa považujem za národného konzervatívca a to je pravicové spektrum. Osobne som nikdy nemal problém dohovoriť sa po slovensky.
So synom máme mimoriadne blízky vzťah. On sa vo mne vidí a ja v ňom. Maďari žijúci na Slovensku odmietajú dvojakú identitu.

S Matovičom u Orbána

Maďarsko vraj za všetko vďačí svojmu premiérovi.

Jediný bojovník

Podľa vlastných slov za práva menšín v NR SR bojuje sám.

Lepšie vzťahy

S Ivanom Korčokom vraj nemá problém kedykoľvek debatovať.

Láska

Zoznámenie s krásnou misskou bolo vraj úplne náhodné.
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Často

S exmanželkou

spolu

vychádza dobre, syna tak vída vždy, keď je to možné.

Začalo sa to posedením pri víne

BRATISLAVA

„Spoznali sme sa úplnou náhodou v Bratislave, cez jedného môjho známeho, s ktorým som sedel na pohári vína a napísala mu jeho
kamarátka, či by mohla prísť so svojou kamarátkou a pripojiť sa k nám. A tá kamarátka bola Magdaléna Šebestová.“

Do parlamentu sa dostal zo 49. miesta na kandidátke.

Šéfoval mestskému úradu, podnikal a napokon ho oslovili ľudia z OĽaNO

Čo ste robili pred vstupom do politiky?

- Bol som osem rokov prednostom Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch. A ako študent Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach,
kde som vyštudoval verejnú správu na všetkých troch stupňoch, som tak vhodne spojil teoretické vedomosti a praktické skúsenosti.
Potom som tri a pol roka podnikal, až kým ma neoslovili ľudia z OĽaNO, či by som nebol ochotný ísť na kandidátku. Tu chcem zdôrazniť,
že to bolo v čase, keď sa preferencie hnutia OĽaNO pohybovali na úrovni 5,6 percenta a ponúkli mi 49. miesto na kandidátke. Čiže nikdy
nikto nemôže povedať, že som oportunista, keďže nikto nemohol predpokladať takýto volebný výsledok. Ale chcel som prispieť k zmene
aspoň tou malou troškou, ktorou som prispieť vedel.

Pichnúť si dal Sputnik, predtým prekonal náročný covid

BRATISLAVA

Gyimesi je zaočkovaný vakcínou Sputnik, momentálne čaká na vakcínu Novavax, ktorou sa dá zaočkovať ako treťou. Ani jemu sa však
nevyhlo ochorenie na koronavírus.

„U mňa sa covid objavil na Vianoce predminulý rok. Po dvoch dňoch všetky príznaky ustúpili a na ten tretí a štvrtý deň sa to spustilo.
Deväť dní som preležal v posteli. Bol som úplne slabý, nevedel som sa pomaly presunúť zo spálne do obývačky. Ešte niekoľko mesiacov
som sa zadýchaval pri chôdzi po schodoch,“ povedal s tým, že v čase choroby ešte nebol očkovaný.

Čoskoro sa plánuje dať zaočkovať treťou dávkou.

Autor: kai, FOTO: Martin Domok, facebook, instagram, archív

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 23

Ako pootvoriť dvere fantázii  
  1. 2. 2022, 9:57, Zdroj: hlavnespravy.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Filozofická Fakulta UPJŠ

Dosah: 169 669 GRP: 3,77 OTS: 0,04 AVE: 1878 Eur 

Košice 1. februára 2022 (HSP/Foto:Knižnica pre mládež mesta Košice)

Knižnica pre mládež mesta Košice 1. februára 2022 vyhlasuje literárnu súťaž Literárne Košice. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. – 9.
ročníka základných škôl a študenti 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Ilustračné foto

Vlastná literárna tvorba detí v školskom veku je dôležitá. Vedia to aj v košickej mestskej knižnici a preto žiakom ponúkajú možnosť
pootvoriť dvere fantázii. „Aktuálne sa púšťame do 27. ročníka súťaže s očakávaním, že inšpiratívnymi témami opäť dokážeme osloviť a
motivovať túto cieľovú skupinu žiakov. A ak sa nám takto podarí aspoň niekoho naštartovať k ďalšiemu písaniu, budeme veľmi radi,“
hovorí Kamila Prextová, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorú tešia každoročné čísla súťažiacich. „V roku 2021 sme
zaznamenali 468 súťažných prác. Rok predtým ich bolo 386. Myslím, že sú to naozaj pekné čísla, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť aj
napriek obmedzeniam a dištančnému vzdelávaniu.“

Nové témy, nové inšpirácie

Témy pre knižnicu vymyslela opäť doc. Markéta Andričíková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej
fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá je zároveň členkou hodnotiacej poroty. „Pre rok 2022 pre poéziu a prózu zvolila tieto: Psí život, Môj
sused mimozemšťan a Záhadná tvár na fotke.“ Ďalšími dlhoročnými členmi hodnotiacej poroty knižnice pre túto súťaž sú prof. Marián
Andričík z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. Ján Gavura a doc. Peter
Karpinský z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. „Všetkým členom poroty sa
chcem za spoluprácu poďakovať. Hodnotiť takéto množstvo prác je ako časovo tak mentálne veľmi náročné. Na záver snáď už len
doplním, že všetky podmienky ohľadom súťažných prác sú zverejnené na webovej stránke knižnice www.kosicekmk.sk a posledný termín
na odoslanie prác je 4. marec 2022,“ dodáva Kamila Prextová.

Výsledky knižnica slávnostne vyhlási v máji 2022 v rámci osláv Dňa mesta Košice. Ocenené práce budú následne zverejnené v zborníku
Literárne Košice.

Redakciu informovala Viera Ristvejová z Knižnice pre mládež mesta Košice.

Pošlite nám tip

Autor: Heureka Evolution
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Literárna súťaž pre mládež: Ako pootvoriť dvere fantázii

Knižnica pre mládež mesta Košice 1. februára 2022 vyhlasuje literárnu súťaž Literárne Košice. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. – 9.
ročníka základných škôl a študenti 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

Vlastná literárna tvorba detí v školskom veku je dôležitá. Vedia to aj v košickej mestskej knižnici a preto žiakom ponúkajú možnosť
pootvoriť dvere fantázii. „Aktuálne sa púšťame do ročníka súťaže s očakávaním, že inšpiratívnymi témami opäť dokážeme osloviť a
motivovať túto cieľovú skupinu žiakov. A ak sa nám takto podarí aspoň niekoho naštartovať k ďalšiemu písaniu, budeme veľmi radi,“
hovorí Kamila Prextová, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorú tešia každoročné čísla súťažiacich. „V roku 2021 sme
zaznamenali 468 súťažných prác. Rok predtým ich bolo 386. Myslím, že sú to naozaj pekné čísla, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť aj
napriek obmedzeniam a dištančnému vzdelávaniu.“

Zdroj: Knižnica pre mládež mesta Košice

Nové témy, nové inšpirácie

Témy pre knižnicu vymyslela opäť doc. Markéta Andričíková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej
fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá je zároveň členkou hodnotiacej poroty. „Pre rok 2022 pre poéziu a prózu zvolila tieto: Psí život, Môj
sused mimozemšťan a Záhadná tvár na fotke.“ Ďalšími dlhoročnými členmi hodnotiacej poroty knižnice pre túto súťaž sú prof. Marián
Andričík z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. Ján Gavura a doc. Peter
Karpinský z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. „Všetkým členom poroty sa
chcem za spoluprácu poďakovať. Hodnotiť takéto množstvo prác je ako časovo tak mentálne veľmi náročné. Na záver snáď už len
doplním, že všetky podmienky ohľadom súťažných prác sú zverejnené na webovej stránke knižnice www.kosicekmk.sk a posledný termín
na odoslanie prác je 4. marec 2022,“ dodáva Kamila Prextová.

Viac: Za sobotu pribudlo 13 282 pozitívne testovaných PCR testami

Výsledky knižnica slávnostne vyhlási v máji 2022 v rámci osláv Dňa mesta Košice. Ocenené práce budú následne zverejnené v zborníku
Literárne Košice.

Zdroj: Knižnica pre mládež mesta Košice

Autor: Viktória Tomková
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Opätovne sme úspešní...

Písmo: A - | A +

Diskusia nie je otvorená

ZŠ Staničná 13 v Košiciach obsadila 1. miesto v hodnotení základných škôl agentúrou INEKO ... dlhodobo sme sa umiestňovali v
rebríčku hodnotenia škôl na popredných miestach a v tomto školskom roku sa nám podarilo získať prvenstvo v rámci Slovenskej
republiky. V prvej chvíli sa tešíme, máme pocit hrdosti na svoju školu, hodnotíme, rekapitulujeme, čím sme pomohli či prispeli k tomu, že
naša škola patrí medzi tie najlepšie. Iste je za tým kus práce – učiteľov, žiakov, ale aj rodičov. Navyše v období, keď je tu prítomná
pandémia a učiteľ sa musí flexibilne prispôsobiť tejto situácii a voliť také metódy a formy práce, ktoré „zaberú“, ktoré vyhovujú žiakom,
prinesú dobré výsledky. Chce to zo strany učiteľov veľa vzdelávania vo svojom odbore, ale aj v metódach a formách práce, chce to
hľadať inovácie vo vzdelávaní.

V úvode dovoľte krátky exkurz do histórie Základnej školy na Staničnej ulici v Košiciach. Listujem v kronike a čítam, že brány pre svojich
žiakov otvorila 1. septembra 1963 ako plnoorganizovaná Základná škola na Revolučnej ulici v Košiciach. Oslávili sme už spoločne 55.
výročie jej vzniku a to mimoriadne slávnostnou akadémiou v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach za účasti predstaviteľov
zriaďovateľa, našich pedagógov, ale aj bývalých učiteľov tejto školy, rodičov a žiakov.

Základná škola Staničná 13 je školou s bohatou tradíciou, vlastnou históriou a veľkým množstvom príbehov. Prešla množstvom zmien a
dnes je z nej prestížna, moderná a žiadaná základná škola v našom meste, o ktorú je veľký záujem. Snaží sa byť kvalitnou školou pre
svojich žiakov. Súčasťou školy je aj Jazyková škola, ktorá poskytuje výučbu cudzích jazykov v popoludňajších hodinách pre žiakov našej
školy, ich rodičov a širšiu verejnosť. Centrum voľného času ponúka široký výber voľnočasových aktivít, zabezpečuje pre žiakov záujmové
útvary rôznorodého zamerania – športové, umelecké i vedomostné.

Škola kontinuálne dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Kvalita vzdelávacieho procesu, moderné inovatívne metódy a formy
práce, invencia a kreativita, zanietenosť a odbornosť našich učiteľov, záujem rodičov o prostredie školy - to všetko prispieva k tomu, že
škola sa umiestňuje na popredných priečkach v hodnotení základných škôl. V postupových súťažiach a olympiádach žiaci našej školy
získavajú mimoriadne výsledky v okresných, krajských i celoslovenských kolách.

Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia učíme žiakov aplikovať vedomosti v praxi, podnecujeme ich tvorivé myslenie, súťaživosť a
cieľavedomosť, pripravujeme ich na prijímacie pohovory, testovanie. Zúčastňujeme sa jazykových a recitačných súťaží, orientujeme sa
na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti v rámci tvorivých aktivít vo vyučovacom procese. Navštevujeme tvorivé čitateľské dielne,
spoznávame nových autorov, ilustrátorov, objavujeme svet príbehov.

Škola sa profiluje ako škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Vyučujeme anglický, francúzsky, nemecký a ruský jazyk.
Akcentujeme vo vyučovaní komunikačný aspekt, jazykovú rôznorodosť si pripomíname prostredníctvom zaujímavých aktivít, rolových
hier, projektov a prezentácií, ktoré sú súčasťou výučby. Zúčastňujeme sa jazykových súťaží – Jazykový kvet, Ventures Books,
organizujeme Európsky deň jazykov, zapájame sa do recitačnej súťaže Puškinov pamätník, nechýba ani zážitkové učenie. Sme
frankofónne pozitívni, o čom svedčia aj umiestnenia v celoslovenských kolách olympiády vo francúzskom jazyku. Každoročne sa v našej
škole organizuje krajské kolo olympiády francúzskeho jazyka, spolupracujeme s Francúzskou alianciou v Košiciach. Je tu veľká snaha o
kvalitnú výučbu cudzích jazykov a tiež snaha na vytváranie dobrých podmienok na splnenie tohto cieľa. Učitelia dbajú na neustále
zlepšovanie komunikačného aspektu vo výučbe cudzích jazykov.

V oblasti Matematika a práca s informáciami sa zameriavame na rozvoj myslenia žiakov, riešenie praktických úloh a problémov
uplatňovaním vedeckých metód a ich overovaním v praxi. Žiaci sa učia triediť a vyberať z množstva informácií, zúčastňujú sa
matematických, fyzikálnych a informatických súťaží, ako sú napr. Matematická olympiáda, Pytagoriáda, IQ olympiáda, Malynár,
Klokanko, Expert Geniality Show, iBobor. Organizujeme Týždeň prírodovedných predmetov, Deň s matematikou. Mladší žiaci rozvíjajú
finančnú gramotnosť prostredníctvom tvorivých aktivít, riešia kreatívne úlohy podporujúce pochopenie sveta financií.

V oblasti Človek a príroda poznávame svet, chránime prírodu, experimentujeme, orientujeme sa v priestore. Využívame pri tom zážitkové
učenie, moderné metódy a techniky, organizujeme množstvo besied, spolupracujeme s inými inštitúciami – či už s PF UPJŠ v Košiciach,
RÚVZ, nadáciou Sosna, Prírodovedným múzeom, aby chémia, biológia a geografia boli pre žiakov zaujímavé, atraktívne, zážitkové.
Žiakom sprostredkovávame informácie v oblasti lesnej pedagogiky formou exkurzie, ale aj cez zážitkové videá. Na spestrenie hodín
fyziky sa zapájame do projektu Európska noc výskumníkov, kde si žiaci majú možnosť vyskúšať rôzne aktivity, ktoré im priblížia svet
fyziky inou optikou. Navštevujeme aj expozície v Technickom múzeu či v Steel Parku.
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Človek a spoločnosť je veľmi dôležitá téma z pohľadu poznania svojich dejín, vlastnej, ale aj tej svetovej histórie. V pátraní po minulosti
venujeme vo výučbe pozornosť historickým výročiam, pripomíname si rôzne dejinné udalosti. Pravidelne organizujeme exkurzie v rámci
Slovenska, ale aj mimo územia SR. Žiaci sa zapájajú do dejepisnej olympiády a do olympiády ľudských práv.

Zdravie a pohyb je súčasťou celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. Pohyb a s ním súvisiaci zdravý životný štýl je jedným z cieľov
vzdelávania v oblastí telesnej a športovej výchovy. Systematicky vedieme žiakov k rozvoju ich pohybových schopnosti a zlepšovaniu
pohybových výkonností. Zapájame sa do projektov Logo – obľúbený športovec, Zober loptu, nie drogy, aktuálne realizujeme projekt
Tréneri v škole a stali sme sa víťazmi súťaže O2 Športová akadémia, a to znamá, že vo februári bude Športová akadémia M. Tótha aj u
nás v škole.

Výchovný aspekt vo vzdelávaní je neoceniteľný, je potrebné vytvárať u žiakov hodnoty, rešpektovať odlišnosti. Postupne pestujeme u
žiakov hodnotovú orientáciu tak, aby boli v dospelosti prínosom pre ľudské spoločenstvo. Budujeme v nich úctu k človeku a k prírode,
spoluprácu a prosociálnosť. Pripravujeme našich žiakov pre život tak, aby v budúcnosti prispievali k vytváraniu harmonických vzťahov v
rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami v národe a medzi národmi. Pravidelne sa zapájame do projektu Detský čin roka.

Škola sa venuje aj charitatívnej a dobrovoľníckej činnosti. Zapája sa do rôznych dobročinných zbierok, či už je to Zbierka pre rodinu v
núdzi, Burza školských potrieb, šatstva a kníh, aktivity v rámci projektu Maják nádeje. Spolupracujeme s nadáciou Únia zvierat – zvierací
útulok, Hodina deťom, Deň narcisov.

V škole funguje aj školská knižnica, ktorá bola zriadená v rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Využíva sa v
rámci vyučovacieho procesu, realizujú sa v nej hodiny slovenského jazyka a literatúry. Organizuje rôzne čitateľské aktivity a súťaže,
besedy so spisovateľmi a čo je najdôležitejšie - motivuje žiakov k čítaniu.

Zapájame sa do mnohých projektov, zameraných na skvalitnenie a inovovanie vyučovacieho procesu. Úspešnosť projektov zaručuje
lepšie vybavenie školy učebnými prostriedkami, pôsobenie zahraničných lektorov v škole a účasť našich žiakov na zahraničných
mobilitách v rámci projektu Erazmus+. Novým projektom je Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu
práce, vďaka ktorému sme získali 12 setov robotických stavebníc. Začíname pracovať na projekte Spolu múdrejší 3.

V projekte Pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov II sme vybudovali tím odborných zamestnancov – špeciálneho pedagóga,
školského psychológa a pedagogických asistentov. Jeho cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a
zlepšiť výsledky a kompetencie detí v školskom prostredí.

Dôležitým faktorom pri dosahovaní dobrých výsledkov je materiálno technické vybavenie školy. Neustále sa snažíme o obnovu priestorov
školy, o ich modernizáciu a tiež o zlepšenie technického stavu. V uplynulom období sme zrekonštruovali priestory telocvične, sociálne
zariadenia a šatne. Projektom Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice sme získali štyri odborné
učebne - jazykové laboratórium, prírodovednú učebňu, polytechnickú učebňu a na rozvoj informačno-komunikačných zručností učebňu
IKT.

Spolupracujeme s naším zriaďovateľom, s Radou školy a Radou rodičov. Veľmi si vážime komunikáciu s našimi rodičmi, ktorí nás
podporujú v náročnej práci, pomáhajú pri organizovaní mnohých aktivít, pri skrášľovaní priestorov školy, v komunikáciách cítime pozitívnu
spätnú väzbu, za čo im patrí naša vďaka.

A čo je veľmi dôležité, ak sa chceme stále posúvať dopredu.? Vedieť zadefinovať silné a slabé stránky školy a tým slabším sa venovať,
pracovať na tom, aby sme ich postupne eliminovali. Snažiť sa, aby všetky subjekty zúčastňujúce sa na vzdelávaní – žiak, učiteľ, rodič
pracovali tímovo.

Vzdelanie a vzdelávanie sa stalo od dávna súčasťou ľudstva. Aj súčasný svet je náročný na kvalitu výkonov, preto som rada, že naši
pedagógovia aktívne prispievajú k napĺňaniu tejto méty. Na našich žiakov sme hrdí, na ich výsledky, túžbu po vzdelaní, sme radi, že sa v
našej škole cítia dobre, že mnohí z nich sú úspešní v rôznych oblastiach spoločenského života,že sa k nám radi aj po rokoch vracajú, ba
mnohí z nich majú u nás svoje deti.

ZŠ Staničná má ambíciu byť aj naďalej školou modernou, školou otvorenou s tvorivo-humanistickým prístupom k žiakovi, školou
priateľskou poskytujúcou kvalitné vzdelávanie. Teší nás, že o našu školu je stále veľký záujem zo strany rodičov a žiakov, zároveň je to
pre nás prirodzene zaväzujúce a v súčasnosti o to viac, že sme dosiahli takýto úspech.

.

PaedDr. Eva Pillárová

riaditeľka školy
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Formou webinára sa 30. novembra 2021 uskutočnilo odborné podujatie, ktoré bolo zamerané na významné témy z oblasti
kardiovaskulárnych (KV) ochorení. Online seminár sa realizoval pod záštitou Slovenskej kardiologickej spoločnosti a bol zaradený do
kontinuálneho vzdelávania lekárov, s pridelením kreditov. Odborným garantom a predsedníčkou bola doc. MUDr. Eva Goncalvesová,
CSc., FESC.

Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC (NÚSCH, a.s. Bratislava) na úvod zdôraznila potrebu zlepšenia v oblasti sekundárnej
prevencie KV ochorení a pri maximálnom znižovaní hladín LDL-cholesterolu (LDL-C). Je známe, že Slovensko a ďalšie tzv.
post-socialistické krajiny majú najvyššiu úmrtnosť na KV ochorenia.

Aj napriek tomu možno aj na Slovensku od roku 2000 pozorovať u mužov i žien určitý pokles v miere štandardizovanej úmrtnosti na KV
ochorenia. Prispela k tomu legislatíva, komunálna politika, školstvo i verejné zdravotníctvo, s podporou zdravia a prevenciou vzniku KV
ochorení, ako aj liečebno-preventívna starostlivosť (exekutívne zdravotníctvo) formou účinnej a dostupnej liečby a sekundárnej prevencie
KV ochorení.

Ako uviedla MUDr. Zuzana Ferenčíková (Kardiocentrum Nitra s.r.o.), napriek tomu, že sa nachádzame v období pandémie COVID-19,
KV ochorenia aj v roku 2020 tvorili na Slovensku podielom 46 % (27 190 úmrtí) najčastejšiu príčinu úmrtí. Na druhom mieste boli
nádorové ochorenia (14 027 úmrtí) a na treťom COVID-19 (4004 úmrtí). Pri KV ochoreniach sa v porovnaní s inými ochoreniami pozoruje
napriek intervenčnej i medikamentóznej liečbe stále najväčší nárast oproti predchádzajúcim 5 rokom.

Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (II. Kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. Košice) sa v úvode venoval úlohe ruptúry
aterosklerotického (AS) plátu pri KV príhodách. Ako uviedol, pokúsi sa poslucháčov „vtiahnuť do vnútra AS plátu” tak, ako ich medikov v
novom centre simulátorovej a virtuálnej medicíny, ale tentokrát to nebude virtuálne, ale realita, pretože aktuálne zobrazovacie metódy v
kardiológii pokročili neuveriteľným tempom.

Pohľad angiológa, so zameraním na PAO (periférne artériové ochorenie), poskytol MUDr. Ivar Vacula, PhD. (Angiologická - interná
ambulancia, Trnava). Ako uviedol, PAO má široké spektrum klinických prejavov, kde sa často uplatňuje fenomén „ľadovca“, kedy pacient
je často dlho bez príznakov a prichádza až s ťažkým postihnutím.

"Vyhlasujem, že som osobou, ktorá je oprávnená predpisovať a/alebo vydávať lieky, a toto vyhlásenie je pravdivé. Zároveň potvrdzujem,
že (i) som si vedomý, že v prípade nepravdivosti vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety porušujem svoju právnu povinnosť poskytnúť
spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. pravdivé údaje a (ii) v plnom rozsahu zodpovedám spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. za akúkoľvek
priamu, nepriamu alebo sprostredkovanú škodu, ktorá by spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. vznikla, najmä ale nie len v podobe sankcie
alebo pokuty, ktorá by bola spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. uložená orgánmi verejnej moci, v priamom, nepriamom alebo
sprostredkovanom dôsledku toho, že sa spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s. spoľahla na pravdivosť môjho vyhlásenia podľa
predchádzajúcej vety a sprístupnila mi obsah vrátane inzercie, ktorý je možné sprístupňovať len osobám oprávneným predpisovať
a/alebo vydávať lieky, a to najmenej do výšky takejto sankcie alebo pokuty, zároveň (iii) túto zodpovednosť bezvýhradne prijímam a (iv)
svoj záväzok potvrdzujem kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo "Áno potvrdzujem, a chcem pokračovať"."

Stiahnuť dokument

Autor: Alena Mosnárová
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Premietanie filmu režisérky Zuzany Piussi Očista na tému spravodlivosti a slovenských súdov bude v troch mestách spojené so živou
diskusiou:

streda 2. február 2022 o 19.00 hod., kino Pocity na Stromoradí, Prešov

diskutujú: Andrej Radomský, sudca Krajského súdu v Prešove, Katarína Javorčíková, autorka námetu filmu a členka Súdnej rady SR,
Zuzana Piussi, režisérka filmu,

štvrtok 3. február 2022, Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok

dopoludnia pre školy, diskutujú tvorcovia filmu

o 18.00 hod pre verejnos ť: advokáti Peter Kubina a Pavol Korytár, právni zástupcovia v spore o zamestnanecké akcie SCP, Zuzana
Piussi, režisérka filmu,

piatok 4. február 2022 o 18.30 hod., Kino Úsmev, Košice

diskutujú: Miroslav Štrkolec, dekan PF UPJŠ v Košiciach, alternatívne jeho zástupca, Katarína Javorčíková, autorka námetu filmu a
členka Súdnej rady SR, Zuzana Piussi, režisérka filmu.

Autor: Admin
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