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Bratislava 11. októbra (TASR) - V pondelok, 10. októbra 2022 sa v popoludňajších hodinách na pôde Ministerstva zdravotníctva SR
uskutočnilo stretnutie ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského a štátnej tajomníčky Lenky Dunajovej Družkovskej so šéfmi
lekárskych fakúlt v SR – s dekanom LF UK Bratislava profesorom Jurajom Šteňom, rektorom LF SZU profesorom Petrom Šimkom,
prodekanom JLF UK v Martine Jánom Švihrom a online sa pripojil aj profesor Peter Jarčuška, prodekan LF UPJŠ v Košiciach. Za rezort
zdravotníctva sa na stretnutí zúčastnila aj profesorka Monika Jankechová, riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania.Obsahom
rokovaní boli otázky vzdelávania na vysokých školách v súvislosti s aktuálnou, ale aj dlhoročnou situáciou v zdravotníctve. Témou
rozhovorov bolo aj získanie informácií od najpovolanejších o často diskutovanej možnosti zvýšenia počtu študentov na lekárskych
fakultách a za akých podmienok štúdium prebieha. Prítomní diskutovali aj o stave a limitáciách pregraduálneho vzdelávania,
špecializačného štúdia, o vykonávaní praktickej výučby a podobne.Šéfovia lekárskych fakúlt konštatovali potrebu vykonať objektívnu a
presnú analýzu počtu chýbajúcich lekárov v SR a jeho príčin, a na základe nej definovať, čo sa čaká v tomto smere od fakúlt. Profesori
vyslovili aj názor, že jednou vecou je zvyšovanie počtu študentov, ale druhou je udržať mladých lekárov na Slovensku. Účastníci
stretnutia konštatovali, že lekárske vysoké školstvo je síce kvalitné, ale finančne dlhodobo poddimenzované.Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský sa zúčastneným zástupcom fakúlt poďakoval za ich prácu a vyjadril presvedčenie, že sa do rozpočtu na rok 2023
podarí zapracovať aj ich finančné požiadavky, ktoré boli ministerstvom za túto oblasť vznesené a požadované. Vzdelávanie zdravotníkov
patrí medzi priority rezortu, čo dokazuje aj široká diskusia naprieč odbornými či stavovskými organizáciami.Počas stretnutia viacerí hostia
konštatovali, že na všetkých stranách je vôľa zlepšiť podmienky štúdia na lekárskych fakultách v SR a urobiť maximum pre to, aby mladí
lekári neodchádzali do zahraničia, čo sa ale nedá doslova „zo dňa na deň.“ Memorandum o spolupráci pri reforme vzdelávania mladých
lekárov, na ktorom zúčastnené strany spolupracujú, má nielen vyjadriť túto vôľu, ale priniesť aj konkrétne kroky a dôležité údaje podľa
návrhov lekárskych fakúlt, a teda ich reálnych potrieb.V najbližších dňoch sa uskutoční zber nevyhnutných dát, pričom ministerstvo
rozpošle fakultám presnú metodiku ich získavania a bude pokračovať v príprave spomínaného memoranda aj na základe konkrétnych
pripomienok zo strany lekárskych fakúlt. Štátna tajomníčka ministerstva Lenka Dunajová Družkovská ubezpečila prítomných hostí o
zriadení pracovnej skupiny na prípravu reformy vzdelávania v zdravotníctva za účasti zástupcov lekárskych fakúlt: „Aj túto reformu
budeme pripravovať v úzkej spolupráci s odborníkmi, na základe faktov a údajov, ktoré nám budú zaslané s ohľadom na hlavné a veľmi
dôležité ciele, ktoré pred sebou máme a ktoré chceme v čo možno najkratšom čase dosiahnuť,“ skonštatovala štátna tajomníčka.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/911609394/1207b2165056cc51ce48?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjgzMzUxODksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTExNjA5Mzk0LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.ZgGqCJXd3rLcvNRcHs1Knx1GiSYjAzmx1DonrgVwyz0
https://www.lekarne.sk/denna-sprava/Vyjadrenie-MZ-Priprava-reformy-vzdelavania-zdravotnikov-je-v-plnom-prude-54437.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 3

Vyjadrenie: MZ: Príprava reformy vzdelávania zdravotníkov je v plnom prúde  
  10. 10. 2022, 19:22, Zdroj: lekari.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 3 097 GRP: 0,07 OTS: 0,00 AVE: 363 Eur 

Bratislava 11. októbra (TASR) - V pondelok, 10. októbra 2022 sa v popoludňajších hodinách na pôde Ministerstva zdravotníctva SR
uskutočnilo stretnutie ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského a štátnej tajomníčky Lenky Dunajovej Družkovskej so šéfmi
lekárskych fakúlt v SR – s dekanom LF UK Bratislava profesorom Jurajom Šteňom, rektorom LF SZU profesorom Petrom Šimkom,
prodekanom JLF UK v Martine Jánom Švihrom a online sa pripojil aj profesor Peter Jarčuška, prodekan LF UPJŠ v Košiciach. Za rezort
zdravotníctva sa na stretnutí zúčastnila aj profesorka Monika Jankechová, riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania.Obsahom
rokovaní boli otázky vzdelávania na vysokých školách v súvislosti s aktuálnou, ale aj dlhoročnou situáciou v zdravotníctve. Témou
rozhovorov bolo aj získanie informácií od najpovolanejších o často diskutovanej možnosti zvýšenia počtu študentov na lekárskych
fakultách a za akých podmienok štúdium prebieha. Prítomní diskutovali aj o stave a limitáciách pregraduálneho vzdelávania,
špecializačného štúdia, o vykonávaní praktickej výučby a podobne.Šéfovia lekárskych fakúlt konštatovali potrebu vykonať objektívnu a
presnú analýzu počtu chýbajúcich lekárov v SR a jeho príčin, a na základe nej definovať, čo sa čaká v tomto smere od fakúlt. Profesori
vyslovili aj názor, že jednou vecou je zvyšovanie počtu študentov, ale druhou je udržať mladých lekárov na Slovensku. Účastníci
stretnutia konštatovali, že lekárske vysoké školstvo je síce kvalitné, ale finančne dlhodobo poddimenzované.Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský sa zúčastneným zástupcom fakúlt poďakoval za ich prácu a vyjadril presvedčenie, že sa do rozpočtu na rok 2023
podarí zapracovať aj ich finančné požiadavky, ktoré boli ministerstvom za túto oblasť vznesené a požadované. Vzdelávanie zdravotníkov
patrí medzi priority rezortu, čo dokazuje aj široká diskusia naprieč odbornými či stavovskými organizáciami.Počas stretnutia viacerí hostia
konštatovali, že na všetkých stranách je vôľa zlepšiť podmienky štúdia na lekárskych fakultách v SR a urobiť maximum pre to, aby mladí
lekári neodchádzali do zahraničia, čo sa ale nedá doslova „zo dňa na deň.“ Memorandum o spolupráci pri reforme vzdelávania mladých
lekárov, na ktorom zúčastnené strany spolupracujú, má nielen vyjadriť túto vôľu, ale priniesť aj konkrétne kroky a dôležité údaje podľa
návrhov lekárskych fakúlt, a teda ich reálnych potrieb.V najbližších dňoch sa uskutoční zber nevyhnutných dát, pričom ministerstvo
rozpošle fakultám presnú metodiku ich získavania a bude pokračovať v príprave spomínaného memoranda aj na základe konkrétnych
pripomienok zo strany lekárskych fakúlt. Štátna tajomníčka ministerstva Lenka Dunajová Družkovská ubezpečila prítomných hostí o
zriadení pracovnej skupiny na prípravu reformy vzdelávania v zdravotníctva za účasti zástupcov lekárskych fakúlt: „Aj túto reformu
budeme pripravovať v úzkej spolupráci s odborníkmi, na základe faktov a údajov, ktoré nám budú zaslané s ohľadom na hlavné a veľmi
dôležité ciele, ktoré pred sebou máme a ktoré chceme v čo možno najkratšom čase dosiahnuť,“ skonštatovala štátna tajomníčka.

Autor: Lekari.sk

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/911689532/b868c0c026479e9deaa3?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjgzMzUxODksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTExNjg5NTMyLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.4s44X-MLXhgexkdXadMJtRbeoXZpAf9QZ-ySCmTGGLY
https://lekari.sk/denna-sprava/Vyjadrenie-MZ-Priprava-reformy-vzdelavania-zdravotnikov-je-v-plnom-prude-54437.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 4

Lámavica Medikov  
  11. 10. 2022, 10:21, Zdroj: kamdomesta.sk , Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 2 659 GRP: 0,06 OTS: 0,00 AVE: 338 Eur 

Košice-Staré Mesto, Yama Club

Utorok 25.10.2022, 22:00

Už v utorok, 25.10. sa môžete tešiť na ďalšiu medikovicu s názvom LÁMAVICA MEDIKOV.

Našim štvrtákom sa láme štúdium do druhej polovice a túto super správu je potrebné poriadne osláviť.

Príďte si urobiť krúžkovicu a užiť noc plnú zábavy a výbornej párty hudby!

Zabávať Vás celú noc bude DJ Spotty

Vidíme sa Yama Clube už 25.10.2022

Tešíme sa na vás.

Vstupné:

štvrtáci UPJŠ LF - 3€

ostatní študenti UPJŠ LF - 4€

ISIC - 5€

bez ISIC - 6€

Prinášame Vám zároveň aj novinku!

Pridajte si nás na Instagrame: ksa_smmk, označujte nás v príbehoch, posielajte nám fotky a videá z udalosti a dajte nám vedieť ako ste
sa bavili na akcii vy!

Portál www.kamdomesta.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi.
Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné sa prihlásiť vopred.

25. 10. 2022
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Ceny elektriny oproti minulému roku výrazne stúpli. Je zrejmé, že nám účty za elektrinu vzrastú takisto. Preto treba šetriť. Ako sa to v
domácnosti dá – z pohľadu fyziky –, pri mikrofóne Milana Rendoša porozpráva Marián Kireš, docent Ústavu fyzikálnych vied
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Rozhovor začneme stanovením fyzikálnej jednotky, ktorá popisuje spotrebu energie v prepočte na čas. Tento výkon je uvedený na
elektrospotrebičoch.

uspora elektriny z pohladu fyziky Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.
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včera 9:00 Víťazstvo Giorgie Meloniovej v Taliansku otvára otázky o budúcnosti liberálnej demokracie v Európe. Krajná pravica naberá
na sile aj v iných štátoch, Slovensko nie je výnimkou

Krajná pravica môže ponúkať alternatívu sklamaným voličom, myslí si politológ Ján Ruman. V rozhovore pre TREND priblížil, čo vedie
voličov k podpore politikov, ktorí ponúkajú zdanlivo jednoduché riešenia zložitých spoločenských a politických problémov.

V Taliansku vyhrala parlamentné voľby strana Bratia Talianska na čele s Giorgiou Meloniovou. Taliansko tak bude mať prvý raz od čias
druhej svetovej vojny lídra z krajnej pravice. Čo viedlo Talianov k tomu, že stranu podporili 26 percentami?

Giorgia Meloniová pôsobila na voličov ako nepopísaný list. Voličov oslovila aj tým, že pôsobila sebavedomo a politicky autenticky nielen
pri rokovaní s ostatnými lídrami, ale aj pred občanmi. Voliči v Taliansku už v roku 2018 naznačili, že to myslia s podporou pravicového
populizmu vážne. V parlamentných voľbách vtedy totiž odovzdali 17 percent hlasov krajne pravicovej Lige severu. Pri tohtoročných
septembrových voľbách sa plne potvrdilo, že nacionalisticko-konzervatívne prúdy sú v kurze.

Čo zavážilo u voličov pri rozhodovaní najviac?

Do veľkej miery rozhodovala aj únava zo štandardnej prosystémovej politiky a predpokladám, že mnohí voliči si svoju alternatívnu voľbu
ospravedlňujú ako formu antielitárskeho protestu. Niečo podobné ako voliči ĽSNS u nás v rokoch 2016 a 2020.

Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares v reakcii na víťazstvo G. Meloniovej uviedol, že populistické hnutia v ťažkých
časoch vždy narastú, no vždy končia zle. Vypovedá to o tom že Taliansko zažíva ťažké časy?

Nielen Taliansko. Ťažké časy z hľadiska krízy liberálnej demokracie zažíva celá Európa. V tomto by som s J. M. Albaresom nesúhlasil, že
populistické hnutia vždy končia zle. Pozrime sa napríklad na Viktora Orbána v Maďarsku, ktorý je príkladom, že pravicový populizmus je
živý a je po ňom dopyt už niekoľko rokov. Je totiž odpoveďou na krízu liberálnej demokracie v praxi, ktorú dnes v celej Európe zažívame.
A myslím si, že aj naďalej budeme, je to len začiatok.

Aké šance má G. Meloniová na to, aby sa stala talianskou premiérkou?

G. Meloniová sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane talianskou premiérkou ako predsedníčka strany Bratia Talianska. Bolo by to
legitímne, veď aj jej strana vďačí za veľký volebný úspech. Opak by bol skôr prekvapením.

Reakcia štátov EÚ bola rôzna. Kým Francúzsko informovalo o tom, že chce dozerať na dodržiavanie práv v Taliansku, poľský premiér
Mateusz Morawiecki a maďarský premiér Viktor Orbán G. Meloniovej blahoželali. Gratulovala jej aj nová britská premiérka Liz Trussová.
O čom vypovedajú tieto reakcie?

Francúzsko je zdržanlivejšie, pokiaľ ide o úspech krajne pravicových strán. Súčasná vláda má bohaté skúsenosti s aktivitou Národného
združenia vedeného Marine Le Penovou, ktoré má tiež nacionalistický charakter. Preto tá zdržanlivosť. Naopak, poľská strana Právo a
spravodlivosť (PiS) a Orbánov Fidesz charakterovo tiež možno označiť ako pravicovo populistické strany s národnými a konzervatívnymi
črtami, takže ich reakciu možno vnímať ako sebalegitimizáciu, a tiež ako isté upevňovanie postavenia pravicovo populistických strán v
Európe. V prípade Liz Trussovej si myslím, že talianske výsledky jej vyhovujú po ideologickej línii – konzervativizmus a ženský prvok vo
vysokej politike.

Ovplyvní víťazstvo G. Meloniovej fungovanie EÚ? Respektíve, čo znamená víťazstvo G. Meloniovej pre budúcnosť Únie?

Konkrétne možno až tak neovplyvní fungovanie Európskej únie, ako predpokladajú niektorí prognostici. Sama naznačila, že nie je
naklonená predstave, že by Taliansko vystúpilo z Európskej únie. Ale pravdou je sa to môže v budúcnosti zmeniť. Záleží od toho, ako
bude Európska únia reagovať na zásadné energetické nedostatky, potenciálne migračné vlny či diplomaticky a sankčne na eskalujúci
konflikt Ruska s Ukrajinou. Ale tiež či prevážia tendencie meniť procedurálne mechanizmy hlasovania členských štátov a s tým súvisiace
právo veta. Predpokladám, že Meloniovej hlas a pozícia ešte v tomto volebnom období nebude taká výrazná, ako keby bola vo
Francúzsku paralelne pri moci Marine Le Penová. V tom prípade by sa v únii začali vážnejšie prehlbovať dezintegračné procesy.

Taliansko nie je jedinou krajinou, v ktorej narastá vplyv krajne pravicových síl. Najznámejšie sú snáď Maďarsko a Poľsko, objavujú sa
tieto sily aj v iných štátoch?

K Maďarsku a Poľsku môžeme pokojne po septembrových parlamentných voľbách zaradiť aj Švédsko, ktoré sa dlhodobo považuje za 
modernú a funkčnú demokratickú krajinu bez „kazov“. Strana Švédski demokrati bola do roku 2001 považovaná za neonacistický politický 
subjekt. Leitmotívmi strany sú antiimigračná rétorika a euroskepticizmus. Napriek tomu, že pred mesiacom nevyhrala voľby do švédskeho 
parlamentu Riksdagu, získala 20,5 percenta, čo jej zabezpečilo úctyhodných 73 kresiel. Švédski demokrati tak demonštrovali, že vzostup
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krajnej pravice môže nastať aj v takej krajine akou je Švédsko. V ostatných štátoch tak dominantné postavenia krajná pravica nemá.
Avšak typologicky sa môžeme s krajnou pravicou stretnúť aj v Lotyšsku, Nemecku, Holandsku, Francúzsku či na Slovensku.

Čo vedie k tomu, že vplyv takýchto síl v poslednej dobe narastá?

Na tento trend vplýva viacero faktorov. Liberálna demokracia, respektíve ústavno-liberálny poriadok sa každým dňom ocitá v hlbšej kríze.
Možno povedať, že ide o dejinný proces, v ktorom zásadnú rolu zohrala hypotekárna a rozpočtová kríza od roku 2008, migračná vlna v
roku 2015, pandémia covidu 19 a v neposlednom rade aj konflikt na Ukrajine.

Čo spôsobili tieto udalosti?

Zastupiteľská forma demokracie v praxi sa v očiach občanov vyčerpala. Preto sú badateľné hlasy po zavádzaní väčšej miery priamej
formy demokracie v podobe petícií, referend či iniciatív ľudu. Ľudia nemajú pocit, že reálne vládnu, naopak sú si vedomí, že odovzdaním
hlasu vo voľbách ich dosah na politiku končí a zostáva len v rovine súkromných kritických politizujúcich rečí, ktoré nikto kompetentný
nepočuje. Z politiky sa časom vytratili hodnoty, ideály a morálka. Naopak, honba za mocou a peniazmi sa utvrdila. Práve toto možno
považovať za hlavné deficity, ktoré nabádajú občanov hľadať alternatívy v podobe populistických strán.

Aké sily oslovujú v takejto situácii voličov?

Ukazujú sa najmä radikálne konzervatívne, nacionalistické ako tie, ktoré by mohli vedieť zaistiť v spoločnosti poriadok. Zmenou si prešla
aj kultúra. Čiastočne vzniká akási potreba vrátiť sa k veciam, ktoré majú pevnosť, istotu a zmysel. Menej experimentovať, dôverovať
tradičnému a odskúšanému. Ako hovorí filozof Michael Hauser: „Starý poriadok sa rozpadá a nový sa ešte nezrodil. Žijeme v dobe
prechodu.“ Môžeme do istej miery počítať s tým, že blízka budúcnosť bude patriť práve pravicovým populistom, do ktorých občania vložia
svoju nádej v dobe chaosu a straty rozumu. Pre demokraciu to však znamená problém.

Na Slovensku sa často stretávame s označením poslancov okolo Tomáša Tarabu, poslancov ĽSNS a hnutia Republika ako
extrémistických síl v parlamente. Počas vládnutia menšinovej trojkoalície sa táto často spolieha práve na ich hlasy. Prečo si koalícia
vyberá práve týchto poslancov?

Súčasnej menšinovej koalícii nič iné ani nezostáva. Ak sa držia hesla, že nechcú pripustiť návrat „mafie“ budú sa spolčovať s hocikým,
aby to udržali. Ide však o falošné zdanie. Robia presne to isté, čo mnohí politici dneška v krajinách s devalvovanými politickými kultúrami.
Dnes platí, že od moci sa neodchádza za akúkoľvek cenu. Byť ústavným činiteľom je svojím spôsobom druh trafiky, ktorá sa vám už
nikdy v živote nemusí podariť.

Prieskumy volebných preferencií priraďujú hnutiu Republika 7,8 percenta. Čo vedie k nárastu ich preferencií?

Hnutie Republika podporujú pôvodní Kotlebovi voliči, ktorých Marian Kotleba sklamal a prestali mu dôverovať aj skrz jeho kauzy, ale stále
inklinujú k typologicky rovnakej strane ako ĽSNS. Ukazuje sa, že tých 250-tisíc voličov bude voliť medzi ĽSNS a Republikou, ale to sú tí
istí, ktorí v roku 2020 volili ĽSNS. Možno plus niečo málo k tomu. Títo voliči vonkoncom nedôverujú systému a elitám, sú antiliberálni,
antimenšinoví a niektorí antidemokratickí, preto je tento druh populizmu pre nich prijateľný. Hnutie Republika ale predstavuje vyššiu
mieru politického extrému než pravicové strany v podobe Fidesz alebo PiS.

Aký politický potenciál má hnutie Republika, prípadne poslanci okolo Tomáša Tarabu?

Po turbulentnom období, keď sa táto frakcia (Republika) odštiepila od strany ĽSNS to vyzerá tak, že stabilne nahradila postavenie ĽSNS
a budú v najbližších normálnych alebo predčasných voľbách do Národnej rady SR úspešní, čo sa týka prekročenia piatich percent
volebného kvóra. Dlhodobo to dokazujú ich predvolebné preferencie vo všetkých prieskumoch verejnej mienky. Čo sa týka nezaradených
poslancov, tí sa pravdepodobne v čase pred voľbami objavia na kandidátkach nejakých strán.

Ján Ruman

Zdroj: Ján Ruman

Politológ Ján Ruman

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pracoval v štátnej a súkromnej sfére
venujúcej sa vzdelávaniu. V súčasnosti sa zaoberá sa otázkami dodržiavania ľudských práv a slobôd, postavenia sociálneho štátu či
príčin politického extrémizmu. Je členom viacerých občianskych združení, ktoré riešia deficit sociálnych práv na Slovensku.

Ďalšie dôležité správy

Autor: Benita Feketeová
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Tri prvoligové víťazstvá pre dva košické tímy, dve pre TYDAM  
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Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 1 700 GRP: 0,04 OTS: 0,00 AVE: 272 Eur 

Publikované: 11.10.2022 Autor: basket.sk Foto: zv-podujatia.com

Cez víkend sa hrala 1. liga žien v Košiciach trikrát, Sobota priniesla výhru TYDAM-u nad Dubčekom 66:46. V nedeľu zdolali v pomere
59:50 Dubček Bratislava pre zmenu Young Angels a TYDAM UPJŠ Košice vyhral nad BK ZŠ Zvolen výsledkom 73:61.

Bratislavský Dubček si v soboru pred nedeľňajším zápasom proti Young Angels predohral duel šiesteho kola proti TYDAM-u. Keďže
cesta z Bratislavy do Košíc je dlhá, sfúkli bratislavské basketbalistky oba košické zápasy behom jedného víkendu. Ani v tomto duely sa
im však nedarilo a na víťazstvo nesiahli. Od prvej štvrtiny prehrávali o osem bodov a rozdiel v skóre sa každou periódou len zvyšoval,
nakoniec prehrali o 20 bodov.

Súboj prvoligového tímu Young Angels s bratislavským Dubčekom v úvode nezachytil domáce v dobrom tempe, síce sa držali v miernom
vedení, no do polčasu z toho bola remíza, keďže Bratislavčanky šnúrou 0:12 dorovnali skóre. Konečný výsledok sa vyprofiloval až v
závere duelu, mladý kolektív Young Angels zabral a v posledných minútach si vytvoril víťazný náskok, nakoniec uspel 59:50.

Druhý sobotňajší košický duel sa tiež začal lepšie pre domáce reprezentantky univerzity Pavla Jozefa Šafárika, tie po prvej štvrťke viedli
o 4 body, no do polčasu sa skóre otočilo a hosťujúce Zvolenčanky viedli o dvojnásobok (8b). Rozhodujúca bola ale tretia štvrtina, domáce
ju vyhrali 28:5 a vzniknutý náskok 15 bodov si už udržiavali až do konca. Nepomohlo im ani 30 bodov a 14 doskokov zvolenskej posily
Lucie Krč-Turbovej. Zápasové skóre na záver bolo 73:61.

1. liga Ženy 2022/23

YOUNG ANGELS Košice – Dubček Bratislava 59:50 (29:29)

Najviac bodov: Mikovčáková a Plavnická po 13, Szmereková 11 – Vaigl 17, Bachorová 14, Olšová 9

Vyjadrenia po zápase:

Radko Dvorščák, tréner Young Angels Košice:

„Dubček Bratislava bol naším druhým súperom v tejto súťaži, odohrali sme s ním vyrovnané stretnutie. Zápas bol výborný z pohľadu
potreby neustálej koncentrácie a veľmi vhodný pre napredovanie hráčok. V nominácii sme mali hráčky s rokom narodenia 2007 až 2000,
ktoré tak mohli nazbierať cenné skúsenosti. Po lepšom úvode prišiel útlm v druhej štvrtine, ktorý znamenal odchod do šatne za stavu
29:29. Celkovo sa zápas rozhodoval a bol otvorený do samotného konca. Uspeli sme, za čo je potrebné hráčkam pogratulovať.
Samozrejme individuálne, či kolektívne výpadky boli nad naše očakávanie. Potrebujeme zlepšiť základné veci a byť odhodlaní a
koncentrovaní ich splniť na 100%.“

Lenka Dubecká, hráčka Young Angels Košice:

„Zápas sme začali v pomalšom tempe a skóre bolo od začiatku vyrovnané, ale stále aspoň o bod v náš prospech. V druhej štvrtine sme
si vytvorili náskok, ten nám ale nevydržal a po šnúre 12:0 sme išli na polčasovú prestávku s remízou 29:29. Vyrovnané to bolo až do
štvrtej štvrtiny, kde sme s cca troma minútami do konca začali navyšovať náskok, a ten nám vydržal až do posledného klaksónu. Na to,
že sme spolu neabsolvovali spoločný tréning, sme sa zohrali rýchlo, k tomu samozrejme patria aj občasné chyby. Som rada, že som
dostala príležitosť zasiahnuť do tohto zápasu, bola to pre mňa dobrá skúsenosť, keďže to bol omnoho rýchlejší basketbal ako v mojej
vekovej kategórii.“

TYDAM UPJŠ Košice – BK ZŠ Zvolen 73:61 (33:41)

Najviac bodov: doplníme – Krč-Turbová 30 (14 doskokov), Babariková, Bahledová, Rausová a Vodrážková po 6

TYDAM UPJŠ Košice – Dubček Bratislava 66:46 (30:21)

Najviac bodov: doplníme – Očadlíková a Toccacieli (10 doskokov) po 12, Bachorová 8

Autor: DANNAX, spol. s r.o. || Publikované: 11.10.2022 Autor: basket.sk Foto: zv-podujatia.com
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Analytici ocenili transparentnosť UVLF. Získala certifikát Zodpovedný obstarávateľ 2021  
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Jozefa Šafárika v Košiciach
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Košice Spravodajstvo

Spomedzi vysokých škôl sa umiestnila na čele rebríčka.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach získala certifikát Zodpovedný obstarávateľ 2021. So známkou A+ a
takmer 83 bodmi sa spomedzi vysokých škôl umiestnila na čele tohto rebríčka. UVLF v celkovom hodnotení obsadila 27. miesto z vyše
3900 hodnotených subjektov.

„Analytici portálu TRANSPAREX zostavili rebríček Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2021. Venovali sa v ňom 3904
subjektom. Boli medzi nimi samosprávy krajov, miest a obcí, materské, základné, stredné i vysoké školy, nemocnice a zdravotnícke
zariadenia, štátne inštitúcie, ministerstvá, štátne podniky. V jednotlivých kategóriách porovnávali, ktorá obec, mesto, škola či nemocnica
si vedú v oblasti transparentnosti najlepšie,“ vysvetlila hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

UVLF získala certifikát Zodpovedný obstarávateľ 2021 / TASR

Ocenenie za transparentné obstarávanie dostalo 229 verejných subjektov. Bobriková doplnila, že analytici spracovali 180-tisíc zákaziek,
ktoré zrealizovalo 5300 verejných obstarávateľov:

„Z umiestnenia máme veľkú radosť. Je to výsledok dôslednej práce nášho oddelenia verejného obstarávania pri aplikácii zákona o
verejnom obstarávaní. Veľkú úlohu pri tom určite zohralo zavedenie elektronického systému v procesoch zadávania zákaziek s cieľom
transparentnej, efektívnej a hospodárnej tvorby zmluvných vzťahov pre potreby univerzity.“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v kategórii vysokých škôl a univerzít obsadila 15. miesto a Technická univerzita sa
umiestnila na 21. priečke.
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Kľúčové slová

Ministerstvo zdravotníctva SR

V pondelok, 10. októbra 2022 sa v popoludňajších hodinách na pôde Ministerstva zdravotníctva SR uskutočnilo stretnutie ministra
zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského a štátnej tajomníčky Lenky Dunajovej Družkovskej so šéfmi lekárskych fakúlt v SR – s
dekanom LF UK Bratislava profesorom Jurajom Šteňom, rektorom LF SZU profesorom Petrom Šimkom, prodekanom JLF UK v Martine
Jánom Švihrom a online sa pripojil aj profesor Peter Jarčuška, prodekan LF UPJŠ v Košiciach. Za rezort zdravotníctva sa na stretnutí
zúčastnila aj profesorka Monika Jankechová, riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania.

Obsahom rokovaní boli otázky vzdelávania na vysokých školách v súvislosti s aktuálnou, ale aj dlhoročnou situáciou v zdravotníctve.
Témou rozhovorov bolo aj získanie informácií od najpovolanejších o často diskutovanej možnosti zvýšenia počtu študentov na lekárskych
fakultách a za akých podmienok štúdium prebieha. Prítomní diskutovali aj o stave a limitáciách pregraduálneho vzdelávania,
špecializačného štúdia, o vykonávaní praktickej výučby a podobne.

Šéfovia lekárskych fakúlt konštatovali potrebu vykonať objektívnu a presnú analýzu počtu chýbajúcich lekárov v SR a jeho príčin, a na
základe nej definovať, čo sa čaká v tomto smere od fakúlt. Profesori vyslovili aj názor, že jednou vecou je zvyšovanie počtu študentov,
ale druhou je udržať mladých lekárov na Slovensku. Účastníci stretnutia konštatovali, že lekárske vysoké školstvo je síce kvalitné, ale
finančne dlhodobo poddimenzované.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa zúčastneným zástupcom fakúlt poďakoval za ich prácu a vyjadril presvedčenie, že sa do
rozpočtu na rok 2023 podarí zapracovať aj ich finančné požiadavky, ktoré boli ministerstvom za túto oblasť vznesené a požadované.
Vzdelávanie zdravotníkov patrí medzi priority rezortu, čo dokazuje aj široká diskusia naprieč odbornými či stavovskými organizáciami.

Počas stretnutia viacerí hostia konštatovali, že na všetkých stranách je vôľa zlepšiť podmienky štúdia na lekárskych fakultách v SR a
urobiť maximum pre to, aby mladí lekári neodchádzali do zahraničia, čo sa ale nedá doslova „zo dňa na deň.“ Memorandum o spolupráci
pri reforme vzdelávania mladých lekárov, na ktorom zúčastnené strany spolupracujú, má nielen vyjadriť túto vôľu, ale priniesť aj
konkrétne kroky a dôležité údaje podľa návrhov lekárskych fakúlt, a teda ich reálnych potrieb.

V najbližších dňoch sa uskutoční zber nevyhnutných dát, pričom ministerstvo rozpošle fakultám presnú metodiku ich získavania a bude
pokračovať v príprave spomínaného memoranda aj na základe konkrétnych pripomienok zo strany lekárskych fakúlt. Štátna tajomníčka
ministerstva Lenka Dunajová Družkovská ubezpečila prítomných hostí o zriadení pracovnej skupiny na prípravu reformy vzdelávania v
zdravotníctva za účasti zástupcov lekárskych fakúlt: „Aj túto reformu budeme pripravovať v úzkej spolupráci s odborníkmi, na základe
faktov a údajov, ktoré nám budú zaslané s ohľadom na hlavné a veľmi dôležité ciele, ktoré pred sebou máme a ktoré chceme v čo možno
najkratšom čase dosiahnuť,“ skonštatovala štátna tajomníčka.

Dátum: 11. októbra 2022

Autor: Katarína Korgová
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Bratislava 11. októbra (TASR) - V pondelok, 10. októbra 2022 sa v popoludňajších hodinách na pôde Ministerstva zdravotníctva SR
uskutočnilo stretnutie ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského a štátnej tajomníčky Lenky Dunajovej Družkovskej so šéfmi
lekárskych fakúlt v SR – s dekanom LF UK Bratislava profesorom Jurajom Šteňom, rektorom LF SZU profesorom Petrom Šimkom,
prodekanom JLF UK v Martine Jánom Švihrom a online sa pripojil aj profesor Peter Jarčuška, prodekan LF UPJŠ v Košiciach. Za rezort
zdravotníctva sa na stretnutí zúčastnila aj profesorka Monika Jankechová, riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania. Obsahom
rokovaní boli otázky vzdelávania na vysokých školách v súvislosti s aktuálnou, ale aj dlhoročnou situáciou v zdravotníctve. Témou
rozhovorov bolo aj získanie informácií od najpovolanejších o často diskutovanej možnosti zvýšenia počtu študentov na lekárskych
fakultách a za akých podmienok štúdium prebieha. Prítomní diskutovali aj o stave a limitáciách pregraduálneho vzdelávania,
špecializačného štúdia, o vykonávaní praktickej výučby a podobne. Šéfovia lekárskych fakúlt konštatovali potrebu vykonať objektívnu a
presnú analýzu počtu chýbajúcich lekárov v SR a jeho príčin, a na základe nej definovať, čo sa čaká v tomto smere od fakúlt. Profesori
vyslovili aj názor, že jednou vecou je zvyšovanie počtu študentov, ale druhou je udržať mladých lekárov na Slovensku. Účastníci
stretnutia konštatovali, že lekárske vysoké školstvo je síce kvalitné, ale finančne dlhodobo poddimenzované. Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský sa zúčastneným zástupcom fakúlt poďakoval za ich prácu a vyjadril presvedčenie, že sa do rozpočtu na rok 2023
podarí zapracovať aj ich finančné požiadavky, ktoré boli ministerstvom za túto oblasť vznesené a požadované. Vzdelávanie zdravotníkov
patrí medzi priority rezortu, čo dokazuje aj široká diskusia naprieč odbornými či stavovskými organizáciami. Počas stretnutia viacerí
hostia konštatovali, že na všetkých stranách je vôľa zlepšiť podmienky štúdia na lekárskych fakultách v SR a urobiť maximum pre to, aby
mladí lekári neodchádzali do zahraničia, čo sa ale nedá doslova „zo dňa na deň.“ Memorandum o spolupráci pri reforme vzdelávania
mladých lekárov, na ktorom zúčastnené strany spolupracujú, má nielen vyjadriť túto vôľu, ale priniesť aj konkrétne kroky a dôležité údaje
podľa návrhov lekárskych fakúlt, a teda ich reálnych potrieb. V najbližších dňoch sa uskutoční zber nevyhnutných dát, pričom
ministerstvo rozpošle fakultám presnú metodiku ich získavania a bude pokračovať v príprave spomínaného memoranda aj na základe
konkrétnych pripomienok zo strany lekárskych fakúlt. Štátna tajomníčka ministerstva Lenka Dunajová Družkovská ubezpečila prítomných
hostí o zriadení pracovnej skupiny na prípravu reformy vzdelávania v zdravotníctva za účasti zástupcov lekárskych fakúlt: „Aj túto reformu
budeme pripravovať v úzkej spolupráci s odborníkmi, na základe faktov a údajov, ktoré nám budú zaslané s ohľadom na hlavné a veľmi
dôležité ciele, ktoré pred sebou máme a ktoré chceme v čo možno najkratšom čase dosiahnuť,“ skonštatovala štátna tajomníčka. TASR o
tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská,
oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej
tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení
orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako
službu vo verejnom záujme. rt
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Bratislava 11. októbra (TASR) - V pondelok, 10. októbra 2022 sa v popoludňajších hodinách na pôde Ministerstva zdravotníctva SR
uskutočnilo stretnutie ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského a štátnej tajomníčky Lenky Dunajovej Družkovskej so šéfmi
lekárskych fakúlt v SR – s dekanom LF UK Bratislava profesorom Jurajom Šteňom, rektorom LF SZU profesorom Petrom Šimkom,
prodekanom JLF UK v Martine Jánom Švihrom a online sa pripojil aj profesor Peter Jarčuška, prodekan LF UPJŠ v Košiciach. Za rezort
zdravotníctva sa na stretnutí zúčastnila aj profesorka Monika Jankechová, riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania.

Obsahom rokovaní boli otázky vzdelávania na vysokých školách v súvislosti s aktuálnou, ale aj dlhoročnou situáciou v zdravotníctve.
Témou rozhovorov bolo aj získanie informácií od najpovolanejších o často diskutovanej možnosti zvýšenia počtu študentov na lekárskych
fakultách a za akých podmienok štúdium prebieha. Prítomní diskutovali aj o stave a limitáciách pregraduálneho vzdelávania,
špecializačného štúdia, o vykonávaní praktickej výučby a podobne.

Šéfovia lekárskych fakúlt konštatovali potrebu vykonať objektívnu a presnú analýzu počtu chýbajúcich lekárov v SR a jeho príčin, a na
základe nej definovať, čo sa čaká v tomto smere od fakúlt. Profesori vyslovili aj názor, že jednou vecou je zvyšovanie počtu študentov,
ale druhou je udržať mladých lekárov na Slovensku. Účastníci stretnutia konštatovali, že lekárske vysoké školstvo je síce kvalitné, ale
finančne dlhodobo poddimenzované.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa zúčastneným zástupcom fakúlt poďakoval za ich prácu a vyjadril presvedčenie, že sa do
rozpočtu na rok 2023 podarí zapracovať aj ich finančné požiadavky, ktoré boli ministerstvom za túto oblasť vznesené a požadované.
Vzdelávanie zdravotníkov patrí medzi priority rezortu, čo dokazuje aj široká diskusia naprieč odbornými či stavovskými organizáciami.

Počas stretnutia viacerí hostia konštatovali, že na všetkých stranách je vôľa zlepšiť podmienky štúdia na lekárskych fakultách v SR a
urobiť maximum pre to, aby mladí lekári neodchádzali do zahraničia, čo sa ale nedá doslova „zo dňa na deň.“ Memorandum o spolupráci
pri reforme vzdelávania mladých lekárov, na ktorom zúčastnené strany spolupracujú, má nielen vyjadriť túto vôľu, ale priniesť aj
konkrétne kroky a dôležité údaje podľa návrhov lekárskych fakúlt, a teda ich reálnych potrieb.

V najbližších dňoch sa uskutoční zber nevyhnutných dát, pričom ministerstvo rozpošle fakultám presnú metodiku ich získavania a bude
pokračovať v príprave spomínaného memoranda aj na základe konkrétnych pripomienok zo strany lekárskych fakúlt. Štátna tajomníčka
ministerstva Lenka Dunajová Družkovská ubezpečila prítomných hostí o zriadení pracovnej skupiny na prípravu reformy vzdelávania v
zdravotníctva za účasti zástupcov lekárskych fakúlt: „Aj túto reformu budeme pripravovať v úzkej spolupráci s odborníkmi, na základe
faktov a údajov, ktoré nám budú zaslané s ohľadom na hlavné a veľmi dôležité ciele, ktoré pred sebou máme a ktoré chceme v čo možno
najkratšom čase dosiahnuť,“ skonštatovala štátna tajomníčka.

TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V
zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto
informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.
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V pondelok sa v popoludňajších hodinách na pôde Ministerstva zdravotníctva SR uskutočnilo stretnutie ministra zdravotníctva SR
Vladimíra Lengvarského a štátnej tajomníčky Lenky Dunajovej Družkovskej so šéfmi lekárskych fakúlt v SR.

Lengvarský a Družkovská sa v pondelok stretli s dekanom LF UK Bratislava profesorom Jurajom Šteňom, rektorom LF SZU profesorom
Petrom Šimkom, prodekanom JLF UK v Martine Jánom Švihrom a online sa pripojil aj profesor Peter Jarčuška, prodekan LF UPJŠ v
Košiciach. Za rezort zdravotníctva sa na stretnutí zúčastnila aj profesorka Monika Jankechová, riaditeľka odboru zdravotníckeho
vzdelávania.

Obsahom rokovaní boli otázky vzdelávania na vysokých školách v súvislosti s aktuálnou, ale aj dlhoročnou situáciou v zdravotníctve.
Témou rozhovorov bolo aj získanie informácií od najpovolanejších o často diskutovanej možnosti zvýšenia počtu študentov na lekárskych
fakultách a za akých podmienok štúdium prebieha. Prítomní diskutovali aj o stave a limitáciách pregraduálneho vzdelávania,
špecializačného štúdia, o vykonávaní praktickej výučby a podobne.

Šéfovia lekárskych fakúlt konštatovali potrebu vykonať objektívnu a presnú analýzu počtu chýbajúcich lekárov v SR a jeho príčin, a na
základe nej definovať, čo sa čaká v tomto smere od fakúlt. Profesori vyslovili aj názor, že jednou vecou je zvyšovanie počtu študentov,
ale druhou je udržať mladých lekárov na Slovensku. Účastníci stretnutia konštatovali, že lekárske vysoké školstvo je síce kvalitné, ale
finančne dlhodobo poddimenzované.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa zúčastneným zástupcom fakúlt poďakoval za ich prácu a vyjadril presvedčenie, že sa do
rozpočtu na rok 2023 podarí zapracovať aj ich finančné požiadavky, ktoré boli ministerstvom za túto oblasť vznesené a požadované.
Vzdelávanie zdravotníkov patrí medzi priority rezortu, čo dokazuje aj široká diskusia naprieč odbornými či stavovskými organizáciami.

Počas stretnutia viacerí hostia konštatovali, že na všetkých stranách je vôľa zlepšiť podmienky štúdia na lekárskych fakultách v SR a
urobiť maximum pre to, aby mladí lekári neodchádzali do zahraničia, čo sa ale nedá doslova „zo dňa na deň“ . Memorandum o spolupráci
pri reforme vzdelávania mladých lekárov, na ktorom zúčastnené strany spolupracujú, má nielen vyjadriť túto vôľu, ale priniesť aj
konkrétne kroky a dôležité údaje podľa návrhov lekárskych fakúlt, a teda ich reálnych potrieb.

V najbližších dňoch sa uskutoční zber nevyhnutných dát, pričom ministerstvo rozpošle fakultám presnú metodiku ich získavania a bude
pokračovať v príprave spomínaného memoranda aj na základe konkrétnych pripomienok zo strany lekárskych fakúlt. Štátna tajomníčka
ministerstva Lenka Dunajová Družkovská ubezpečila prítomných hostí o zriadení pracovnej skupiny na prípravu reformy vzdelávania v
zdravotníctva za účasti zástupcov lekárskych fakúlt: „Aj túto reformu budeme pripravovať v úzkej spolupráci s odborníkmi, na základe
faktov a údajov, ktoré nám budú zaslané s ohľadom na hlavné a veľmi dôležité ciele, ktoré pred sebou máme a ktoré chceme v čo možno
najkratšom čase dosiahnuť,“ skonštatovala štátna tajomníčka.
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