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Mladí ľudia dokážu meniť svet. Dôkazom toho sú aktivity, ktorými prispievajú k zlepšeniu kritickej ekologickej situácie na zemi.

Miroslava Gromanová 12.05.2022

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila pre študentov rôzne ekologické výzvy. Napríklad swapy oblečenia, kníh a
rastlín. Snímka: archív –UPJŠ–

Pocit, že dokážu veci zmeniť, je pre mladých nanajvýš dôležitý. Hľadajú informácie, zapájajú sa do projektov v rámci svojho bydliska, a
keďže sa čoraz viac škôl púšťa do rôznych ekokampaní a výziev, študenti sa môžu v zmenách k lepšiemu aktívne angažovať.

Minulý rok ohromila svet odvážna akcia mladých aktivistov z Holandska, ktorí nepočúvali hlasy ako „to sa vám nepodarí“ a vyhrali súd s
britsko-holandskou spoločnosťou Shell. A tak musí globálna ropná spoločnosť počas ôsmich rokov výrazne znížiť emisie, negatívne
ovplyvňujúce našu klímu.

Ale aj na Slovensku robia mladí ľudia mnoho aktivít, ktorými chcú prispieť k lepšej, perspektívnejšej budúcnosti z hľadiska ekológie.
Určite si v našich novinách viaceré z nich postupne všimneme bližšie.

Tentoraz sme sa pozreli na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a na aktivity Bibiany Košovej, mladej Liptáčky,
zakladateľky občianskeho združenia Oživô.

ZELENÉ BENEFITY

Školy, ktoré budujú u svojich žiakov a študentov ekologické povedomie, sa snažia získať prívlastok „zelená“.

Takou je aj spomínaná univerzita, preto medzi prvé opatrenia, ktoré pre študentov, ale aj zamestnancov zaviedla, patria takzvané zelené
benefity. Na ich získanie sa na univerzite organizuje systematický zber použitých batérií, kuchynského oleja a nespotrebovaných liekov.

„Z môjho pohľadu je z hľadiska ekológie mimoriadne dôležitá osveta a vzdelávanie,“ povedal nám kvestor univerzity Michal Tkáč. „Každý
má skúsenosti, či už v rodine, alebo vo svojom okolí, s opakovaným presviedčaním ľudí o potrebe zmeny správania sa k nášmu
životnému prostrediu.“

Ide im najmä o separovaný zber, ekomobilitu, ekologické nákupy, ale i ďalšie aktivity. „Mám veľkú radosť zo spontánnej a úprimnej
reakcie študentov na našu výzvu. Zapojili sa do procesu budovania nielen zelenej UPJŠ, ale aj celkovo lepšej zelenej klímy,“ dodal
Michal Tkáč.

EKOTÝŽDEŇ

Rada pre strategický zámer UPJŠ – zelená univerzita pripravila pre študentov hneď v prvé májové dni ekotýždeň plný praktických
zelených aktivít. Počas celého týždňa sa študenti mohli zapojiť do rôznych ekologických výziev a na konci týždňa boli traja z nich
odmenení vecnými cenami.

V ekotýždni sa napríklad konal dobrovoľnícky deň Pomôž botanickej záhrade, v rámci ktorého študenti a zamestnanci univerzity zveľadili
areál záhrady. Od pondelka do stredy v univerzitnej kaviarni tiež prebiehali swapy oblečenia, kníh a rastliniek.

Cieľom swapu je výmena vecí, ktoré ste už vyradili, nepoužívate ich ani nenosíte. Veci tak dostanú druhú šancu a nekončia v koši.
Pravidlá sú jednoduché – koľko vecí prinesiete, toľko si môžete odniesť.

IDE O ŽIVOT

Výraz swap má pôvod v angličtine, a ako ste si už domysleli, znamená výmenu alebo odkladanie. Je to spôsob, akým sa nielen
zbavujeme nepotrebných vecí, ale aj ušetríme peniaze, zlepšujeme komunikačné a obchodné zručnosti, no predovšetkým šetríme
životné prostredie.

Tento spôsob pomoci našej planéte sa zapáčil aj Bibiane Košovej, ktorá založila občianske združenie Oživô. Pochopila, že v ekológii je
dôležité začať od seba, a to i malými vecami a postupnými krokmi – zmenou myslenia a životného štýlu.

Na to je potrebné napríklad aj vzdelávanie v oblasti šetrenia životného prostredia. „Funkciu vzdelávania plní aj taká jednoduchá vec, akou
je knižná búdka, ktorú sme dali vyrobiť a ktorá je o udržateľnosti a recyklácii kníh.

Tento princíp je už známy a rozšírený – každý môže do búdky priniesť nejakú knihu a na výmenu si nejakú odniesť.
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Prípadne si nejakú knihu požičať a potom ju vrátiť,“ povedala nám Bibiana, ktorá sa zaujíma aj o mnoho ďalších ekoaktivít od
recyklovania cez používanie látkových tašiek až po spomínané swapovanie a sadenie stromov.

zWOOLni a vymysli niečo nové

Lifbee Academy je osemmesačný online vzdelávací program pre mladých ľudí, v rámci ktorého sa rodia vynikajúce biotechnologické
projekty na riešenia problémov životného prostredia a ľudského zdravia. Najnovšiemu víťaznému tímu zWOOLni, ktorý je mimochodom
čisto ženský – tvoria ho Lenka Martinická, Mária Bláhová, Veronika Cyprichová a Katarína Jankechová –, sa vďaka revolučnej
technológii spojenia húb a ovčej vlny podarilo objaviť nový materiál. Ovčia vlna dnes často končí ako odpad na skládkach a v
spaľovniach, no tím zWOOLni našiel spôsob, ako tento materiál oživiť a dať mu vysokú hodnotu v podobe premeny na alternatívu kože.
Oproti ostatným udržateľným alternatívam kože má nenahraditeľnú výhodu – skvelé termoizolačné vlastnosti.

ZDROJ: LIFBEE ACADEMY, FACEBOOK

Súvisiace články
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Spomienka na Antona Prídavka – rozhovor s Mariánom Gladišom  
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Tento rok si pripomíname 95. výročie od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania z Košíc. Rozhlasové začiatky boli spojené s
menami českých rozhlasových a slovenských poštových nadšencov, čo vyplynulo z celkovej spoločenskej situácie po vzniku
Československej republiky v roku 1918.

Od 17. apríla 1927, keď sa začalo s pravidelným rozhlasovým vysielaním z domčeka na rohu Poštovej a Hradbovej ulice v Košiciach, to
už neboli len nadšenci, ale skutoční „rozhlasáci“, ktorých si vybrala vtedajšia pražská spoločnosť Rádiojournal. Tá v roku 1929 ponúkla
stále miesto aj východniarovi Antonovi Prídavkovi , od ktorého úmrtia práve dnes uplynulo 77 rokov.

Anton Prídavok bol v rokoch 1932-38 tajomníkom košickej odbočky Radiojournalu a v rokoch 1938-45 riaditeľom prešovského rozhlasu.
Poslucháči mohli jeho početné publicistické príspevky, dramatizácie, pásma, scénky a hry počuť vo vysielaní od roku 1929 až do roku
1945. O Antonovi Prídavkovi, básnikovi, osvetovom pracovníkovi, divadelníkovi, literátovi, ale najmä rozhlasákovi hovorí doktor Marián
Gladiš z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

Anton Prídavok – rozhovor s Mariánom Gladišom Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Foto/Zdroj: Archív RTVS
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Univerzitný e-šport má za sebou ďalšiu úspešnú edíciu Majstrovstiev SR!  
  12. 5. 2022, 8:07, Zdroj: gamesite.zoznam.sk , Vydavateľ: Zoznam, s.r.o., Autor: Martina Juhásová, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa
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Máme za sebou ďalšiu úspešnú edíciu Univerzitných majstrovstiev Slovenskej republiky v elektronických športoch (UNI MSR), ktoré sa
konali pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Študentskej rady vysokých škôl.

V rámci letného semestra sa súťažilo v štyroch herných tituloch. Ku klasike v zložení Counter-Strike: Global Offensive, League of
Legends a Hearthstone sa tentokrát pridala novinka v podaní Rocket League. Práve v týchto hrách sme počas posledných dvoch
aprílových víkendov spoznali mená šampiónov.

Prvý hrací deň UNI MSR bol na programe v sobotu 23. apríla, univerzitné majstrovstvá odštartovala práve novinka - Rocket League,
pričom hlavným partnerom bola spoločnosť DELL Technologies. V spomínanej hre obsadili prvenstvo študenti Žilinskej univerzity (UNIZA
Esport), ktorí si odniesli aj sumu v hodnote 360 €. Druhú priečku obsadili hráči Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM TEDI Bears
Zeta) a pomyselný bronz si odniesli hráči Esport STUBA (Slovenská technická univerzita v Bratislave).

Nedeľný program pokračoval hrou League of Legends powered by Accenture, kde sa stretli študenti Technickej univerzity v Košiciach
(Esport TUKE), Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA Esport), Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Esport STUBA) a
Žilinskej univerzity (UNIZA Esport).

Kráľmi univerzitnej scény zostávajú hráči Esport STUBA, ktorí nedali vo finále šancu protivníkom z TUKE. Okrem prizepoolu v hodnote
600 € si odnášajú takisto miestenku na prestížnom európskom turnaji - University Esports Masters s prizepoolom 15 000 €! Poslednú
bedňovú pozíciu obsadili hráči hrajúci za tím UNIZA Herolds.

Posledný hrací víkend – 30.4. a 1.5. – bol na programe ťahák v podobe Counter-Strike: Global Offensive by Innovation Center a takisto aj
Hearthstone powered by IBM. V CS:GO si vybojovala ťažké prvenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, konkrétne jej
reprezentanti z TEDI Bears Indigo. Tí porazili vo finále svojho odvekého rivala – Esport STUBA, ktorá tak obsadila druhú priečku. Tretie
miesto obsadili študenti Esport TUKE, ktoré porazilo Esport UPJŠ (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).

Bojovalo sa o celkový prizepool v hodnote 1050 € a miestenku na medzinárodnom Student Esport Championship, ktorú si ukoristili hráči
TEDI Bears.

Edíciu letného semestra UNI MSR uzatváral v prvý májový deň Hearthstone. V ňom sme spoznali už tradičného víťaza, ktorým je
HiImJoZo reprezentujúci organizáciu Esport STUBA. Vo finále porazil hráča s menom StePaN z Esport TUKE. Rovnaká škola uzatvára
TOP 3 v rámci Hearthstone a to zásluhou schopností janca.

Víťazom srdečne gratulujeme, všetkým zúčastneným, rovnako tak aj sponzorom ďakujeme za účasť a spoluprácu. Generálnym
partnerom UNI MSR je stávková kancelária TIPOS.

Zdroj: tlačová správa

Zapojte sa do diskusie

Našli ste chybu, alebo máte tip na zaujímavý článok? Napíšte nám !

Autor: Martina Juhásová
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Briškárová sa naladila na Manchester domácim triumfom, pred ME stihne podporiť hokejistov  
  12. 5. 2022, 10:07, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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PETER JESENSKÝ, Včera | 09:29

Športová hala na Palackého ulici v Košiciach privítala v priebehu dvoch mesiacov druhý medzinárodný turnaj v taekwonde. Po Ilyo Cupe
sa tentoraz v rámci Cassovia Open predstavilo vyše 200 športovcov zo 16-tich klubov z piatich krajín.

Gabriela Briškárová počas finálového zápasu proti ukrajinskej súperke / KOŠICE ONLINE

„V podstate to bol prvý postkovidový turnaj s pestrejšou medzinárodnou účasťou a bez akýchkoľvek obmedzení,“ rozhovoril sa
organizátor turnaja Mário Švec z klubu Koryo Slávia UPJŠ Košice, ktorého potešila predovšetkým účasť ukrajinskej výpravy. „ Je to také
memento pre všetkých našich športovcov. Ukázali chuť a odhodlanie pokračovať vo svojom úsilí aj napriek všeobecne známym
problémom. V tomto smere je cenný postoj slovenskej asociácie i našich klubov, ktoré im vychádzajú v ústrety a pomáhajú výstrojom či
voľným štartovným.“

Na ukrajinskú súperku narazila aj naša najlepšia taekwondistka Gabriela Briškárová. V semifinálovom súboji zdolala Maďarku Žofiu
Debreczéniovú a vo finále Ukrajinku Bogdanu Čornu.

„Dva zápasy na domácom turnaji som mala niekedy naposledy v kadetskej kategórii. Potešilo ma to a mám dobrý pocit aj zo samotných
zápasov. Tie mali totiž hladší priebeh a víťazstvá nad zahraničnými súperkami sú vždy cenné,“ poznamenala členka košického klubu
Koryo.

V porovnaní s predošlým súbojom proti Čornej na Ilyo Cupe išlo tentoraz o oveľa jednoznačnejší duel a Briškárová nepovolila súperke
ani bod.

„Tentoraz som si dávala pozor na body, ktoré mi nakopala predtým. Vyzerá to tak, že som sa z prvého duelu poučila. Najväčším
problémom bolo paradoxne to, že moje zápasy boli na programe ráno a vypadla som tak z procesu prípravy detičiek, ktoré vediem ako
trénerka. Z toho som mala väčší stres, ako zo svojich zápasov, “ pousmiala sa slovenská reprezentantka, ktorá v klube vypomáha aj ako
trénerka mládeže. V rámci Cassovia Open tak mala povinností vyše hlavy. „Ja svojim deťom vždy verím, pretože sú šikovné. Najviac ma
teší, že si to užívajú, pretože to je hlavné. Nebáť sa zápasu, ale tešiť sa na to. Pre niektoré detičky išlo o prvý turnaj v živote.“

Galéria k článku

Medzi dvomi košickými turnajmi stihla Gabika absolvovať aj medzinárodný turnaj vo švédskom Štokholme. Po prvom víťaznom zápase
podľahla v boji o medailu súperke z Chorvátska.

„Bojovalo sa mi tam veľmi ťažko. V prvom zápase nepadol žiadny bod a nerozhodlo sa ani v zlatom kole. Napokon sme si teda odzápasili
celé štvrté kolo a rozhodol dotyk na vestu v posledných sekundách. Bolo to teda tesné. V druhom súboji som súperku poznala a jej štýl
zápasenia je pre mňa veľmi nepríjemný. Bola silová a často išla do klinču. Stálo to veľa síl a presne takýto štýl nemám rada. Prehra ma
nahnevala, pretože viem, že na ňu výkonnostne mám. Zároveň som však videla, že toto je moja slabina a na tom musím popracovať,“
zhodnotila Briškárová svoje švédske vystúpenie. Okrem súťaže si užila aj prehliadku mesta, ktorú účastníkom zaplatili organizátori.
„Štokholm bol na prvého mája plný slnka a turistov. Môžem povedať, že to bolo jedno z najkrajších miest, ktoré som navštívila.“

Škandináviu si opätovne užije už zajtra. Spoločne s priateľom sa totiž chystajú podporiť slovenských hokejistov počas ich úvodného
duelu majstrovstiev sveta v Helsinkách.

„Pôjde o takú bleskovú návštevu Fínska. Chceme podporiť našich a snáď aj načerpať pozitívnu motiváciu. Verím, že chlapci vyhrajú nad
Francúzmi a budem sa tak môcť presunúť do Manchestru v dobrej nálade,“ pousmiala sa Gabika, ktorú čakajú v spomínanom anglickom
meste blížiace sa majstrovstvá Európy. Zo Slovenska tam spoločne s ňou vycestujú aj oddielový kolega Miroslav Frgolec a Jakub
Haburaj zo Sniny.

„Bude tam celá európska špička vrátane olympijských víťazov a medailistov. Chceme si porovnať sily a zistiť, kde sa momentálne
nachádzame. Nemáme medailové ambície, ale ceniť sa bude každý víťazný zápas,“ naznačil ambície malej slovenskej výpravy Mário
Švec. Podľa Gabriely Briškárovej bude podstatné podať výkony na hranici aktuálnych možností. „Či už vyhrám, alebo prehrám, podstatné
bude podať výkon, s ktorým budem spokojná. “

Komentáre
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Správy  
  12. 5. 2022, 14:00, Zdroj: Rádio Slovensko, Stanica: Slovenské stanice, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 33 387 GRP: 0,74 OTS: 0,01 AVE: 6407 Eur 

[strojový prepis] …Správy Rádio Slovensko nočná pyramída za historicky prvý slovenský preklad biblického eposu stratený raj získal v
roku 2020 krištáľové krídlo. Okrem toho, že prekladá, pôsobí na Filozofickej fakulte univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Hosťom nočnej pyramídy z Gabčíkova život bude literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg Marián…
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Rádiožurnál o 18:00  
  12. 5. 2022, 18:00, Zdroj: Rádio Slovensko, Stanica: Slovenské stanice, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 33 387 GRP: 0,74 OTS: 0,01 AVE: 21911 Eur 

[strojový prepis] … 108 Rádio Slovensko nočná pyramída za historicky prvý slovenský preklad biblického eposu stratený raj získal v roku
2020 krištáľové krídlo. Okrem toho, že prekladá, pôsobí na Filozofickej fakulte univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hosťom
nočnej pyramídy z Gabčíkova život bude literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg Marián Andrej Čírtek…
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Odmietla "večerné doučovanie", vyhodil ju zo skúšky. Medičky zažívajú sexuálne obťažovanie  
  12. 5. 2022, 19:47, Zdroj: domov.sme.sk , Vydavateľ: Petit Press, a.s., Autor: Michaela Žureková, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 205 938 GRP: 4,58 OTS: 0,05 AVE: 1605 Eur 

Odmietla "večerné doučovanie", vyhodil ju zo skúšky. Medičky zažívajú sexuálne obťažovanie

Obťažovania sa dopúšťajú lekári, vyučujúci aj pacienti.

Klaudia ako medička počas praxe v nemocniciach neraz zažila letmé dotyky či pohladenia na ramenách a chrbte zo strany primárov. Aj
na skúškach s dvomi rôznymi pedagógmi sa jej stali prípady sexuálneho obťažovania či nevhodných poznámok.

V druhom ročníku na ústnej skúške z histológie sa jej napríklad vyučujúci pýtal, či je zadaná a keď reagovala, že by sa chcela venovať
písaniu prípravy, lebo je nervózna, chcel vedieť, či nie je nervózna preto, že nemá priateľa, a teda aj málo sexu.

„Vykoľajilo ma to a odvetila som, že sa na túto tému nechcem rozprávať. On povedal, že sa nemám hrať na mníšku, stačí pohľad na mňa
a vie, že som určite milovníčka posteľných hier. Bola to strašná a nepríjemná konverzácia. Napokon povedal, že som skúšku nespravila,
hoci mi nedal šancu odpovedať ani na jednu otázku. Ale jeho vraj moje odpovede nezaujímajú,“ spomína Klaudia.

Skúšajúci jej povedal, že by si svoj postoj do budúcna mala premyslieť. Aj na druhýkrát sa podobná situácia zopakovala a ona musela
predmet prenášať. V treťom ročníku absolvovala posledný možný termín.

„Opätovne tam bol on, a keď prísediaca išla na chvíľu preč, povedal mi, že mi tú skúšku nedá, že som sa mala zachovať inak a že mi dal
dostatočne najavo, čo odo mňa vyžaduje. Vraj stačilo iba 'večerné doučovanie' a už som skúšku mohla mať,“ hovorí mladá lekárka.

Jeho slová počula sekretárka, ktorá sedela za pootvorenými dverami vo vedľajšej miestnosti. Klaudiu si po vyhodení zo skúšky odchytila
a povedala jej, že za vyučujúcim zájde a konfrontuje ho. Urobila tak a učiteľ jej napokon do indexu zapísal E.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokChirurgia nie je pre vás, choďte rodiť deti. Na lekárskych fakultách odrádzajú budúce doktorky Čítajte
Modelečka na medicíne

Klaudiu pred rokmi prijali na Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Dnes pracuje ako sekundárna lekárka a budúca pediatrička v
Bratislave, no na štúdiá, aj pre sexuálne obťažovanie, nespomína v najlepšom.

“Som rada, že školu mám za sebou, bola to pre mňa katastrofa. Od prvého ročníka mi dávali to, že som žena, pocítiť buď na skúškach,
alebo na stážach nevhodnými komentármi či počas samotnej skúšky,” hovorí lekárka, ktorá sa pre obavy, že by sa jej výpoveď mohla
neskôr v profesionálnom živote vypomstiť, rozhodla nezverejniť svoje priezvisko. Redakcia jej identitu, rovnako ako ďalších respondentiek
v tomto texte, pozná.

Prvý nepríjemný zážitok zažila Klaudia hneď na začiatku štúdia.

„Vošla som do miestnosti spolu s ostatnými, bolo nás asi desať. Mali sme si zobrať hárky, pero a písať test. Keď som vošla, skúšajúci
povedal – ojoj, to nám nikto nepovedal, že sem chodia aj modelečky. Tu nie je žiadny kasting,“ opisuje. Klaudia odpovedala, že je
medička a prišla na skúšku, skúšajúci ju však naďalej ponižoval.

„Bolo to veľmi nepríjemné, ostatní neveriacky krútili očami. Keď som si potiahla otázku a písala som odpovede, zrazu mi prestalo písať
pero. Chcela som si vziať druhé a on povedal, že modelečka sa sťažuje ešte aj na výber pier. Potom po mne hodil zväzok s perami. Po
skúške som sa vonku rozplakala, bola som prváčka,“ spomína.

Klaudia vraví, že ju tieto udalosti poznačili po zvyšok štúdia a keďže si ho nechcela ešte viac komplikovať, na obťažujúceho pedagóga sa
nesťažovala.

Nie je jediná. Denník SME sa rozprával s viac ako desiatimi ženami z prostredia lekárskych fakúlt a zdravotníckych škôl, z ktorých mnohé
zažili aj hrubé sexuálne obťažovanie, či už na pôde školy, alebo na praxi v nemocniciach.

Hoci sa neboja opísať svoju skúsenosť, žiadna z nich páchateľa takéhoto správania nepomenúva priamo a väčšina sa na diskrimináciu
ani nesťažovala. Zdôvodňujú to viacerými obavami.

Z toho, že by sa situácia aj tak nevyriešila, z toho, že by si skomplikovali štúdium, ak by sa s dotyčným človekom mali stretávať, lebo je to
človek, u ktorého budú napríklad skladať štátnice, ale aj z toho, že by sa ich už aj tak nerovnocenné postavenie na pracovisku ešte viac
zhoršilo.

Dotyky a oplzlé poznámky od lekárov aj pacientov
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„Za ten čas, čo robím túto prácu, je to už neznesiteľné. Toľko komentárov a nechcených dotykov od pacientov aj lekárov,“ hovorí o
obťažovaní študentka posledného ročníka Lekárskej fakulty UK v Bratislave Gabriela.

V rámci praxe si prešla už všetkými nemocnicami v hlavnom meste. Popri škole pracuje aj na urgente. Gabriela vraví, že na každom
oddelení nemocníc sa nájde aspoň jeden človek z radov lekárov, ktorý sa správa nevhodne a znepríjemňuje prostredie.

Kde hľadať pomoc?

Sexuálne obťažovanie je pojem definovaný v antidiskriminačnom zákone. Ide totiž o formu diskriminácie.

Vhodné je obrátiť sa na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. To môže zastupovať ľudí pri antidiskriminačných sporoch,
poskytnúť bezplatnú právnu pomoc, či podať antidiskriminačnú žalobu.

Ide najmä o prípady sexuálneho obťažovania, ktoré sa vyskytuje v pracovnoprávnych vzťahoch, v zdravotnej starostlivosti, pri
poskytovaní tovarov a služieb a vo vzdelávaní.

„Zväčša ide o vyššie postavených ľudí – primárov, prednostov či námestníkov. Je to úplne bežný štandard a všetci sa tvária, že sa nič
nedeje a nikomu to neprekáža,“ tvrdí.

Mladé študentky však sexuálne obťažovanie zažívajú aj od pacientov, a to už na strednej škole.

Lucia študuje na Strednej zdravotníckej škole v Žiline. Hovorí, že v triede majú aj chlapcov a hoci sú vzdelanostne na rovnakej úrovni,
pacienti chlapcov automaticky oslovujú pán doktor, dievčatá volajú sestričky.

„A čo sa týka obťažovania, každá sme si to na praxi nejakým spôsobom odžili,“ približuje. Na mysli má najmä nepríjemné sexuálne
narážky.

„Zvládame to, naučili sme sa to ignorovať. Predsa len môžeme byť rady, že nejakú prax máme. Ale je smutné, že ako sedemnásť až
devätnásťročné študentky, ktoré chceme len pomáhať ľuďom, zažívame už na praxi takéto správanie,“ konštatuje Lucia.

So sexuálnym obťažovaním zo strany lekárov aj pacientov má skúsenosť aj Elisabeth Orságová, ktorá je v bakalárskom ročníku na
Slovenskej zdravotníckej univerzite. Študuje za zdravotnú sestru.

„Často dostávam oplzlé poznámky od lekárov a nie je to vôbec príjemné. Takisto aj niektorí pacienti – niekedy si to možno ani
neuvedomia, ale majú veľmi oplzlé narážky,“ hovorí a dodáva, že sú aj takí, ktorí sa pokúšajú o nevyžiadané dotyky.

Orságová zažila na praxi aj ponižujúci situáciu s lekárom.

„Stalo sa mi, že som lekára odmietla a nešla som s ním na večeru. Na vizite si ma pred všetkými stiahol na chodbu, že sa chce so mnou
porozprávať, kde mi jasne naznačil, že mu mám odpisovať na správy. A keď som nechcela, začal byť na mňa nepríjemný, ignoroval ma,
aj keď som sa pýtala na veci spojené s prácou a vzdelávaním sa,“ spomína Orságová.

Odborníčka na psychológiu práce Taťjana Búgelová hovorí, že sexuálne obťažovanie na Slovensku sa, žiaľ, považuje za akýsi folklór. „V
relatívne uzatvorených heterogénnych skupinách, či už ide o študijné alebo pracovné skupiny, je skutočne častým javom,“ vysvetľuje.

Nevie však posúdiť, či sa na lekárskych fakultách vyskytuje obťažovanie častejšie. „Prikláňam sa skôr k názoru, že výskyt takého
správania je takpovediac všadeprítomný,“ konštatuje.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPrávnička: Ak vysoké školy sexuálne obťažovanie ignorujú, môžu porušovať zákon Čítajte O obťažovaní
sa mlčí aj pre pocit prestíže

Výskumníčka Veronika Valkovičová je spoluautorkou výskumu, ktorý mapoval skúsenosti so sexuálnym obťažovaním v radoch študentiek
a študentov slovenských vysokých škôl. Spracovávala ho pre Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Ukázalo sa, že najviac skúseností majú mladí ľudia s neželanými sexuálnymi vtipmi, znevažovaním či so sexuálnymi narážkami na
hodinách, kde sa to výučby netýka. S takýmito prejavmi sa stretli až tri štvrtiny opýtaných. Zhruba tri percentá študentiek a študentov sa
stretli aj so sexuálnym nátlakom napríklad vo forme vydierania.

S výskumným tímom oslovila Valkovičová 109 fakúlt, z nich práve 14 bolo zdravotníckych. Nie všetky však chceli spolupracovať, preto
majú napokon len 1621 dotazníkov. Problematické boli podľa nej najmä prírodovedné a zdravotnícke fakulty na západe Slovenska.

K téme robila Valkovičová s tímom aj rešerš medzi expertmi a expertkami z akademického prostredia na Slovensku. „Zdravotníctvo sa v
súvislosti so sexuálnym obťažovaním objavovalo ako kritická oblasť – s argumentom, že obťažovanie je súčasťou tohto prostredia už od
vysokoškolského štúdia,“ približuje.
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Dodáva, že v niektorých inštitúciách sa sexuálne obťažovanie aktívne udržiava ako súčasť každodennosti, napriek tomu, že je
nepríjemné.

„V takejto organizačnej kultúre má silný vplyv aj prestíž – vidno to napríklad v umeleckých odboroch alebo v zdravotníctve," hovorí. Mladí
ľudia podľa nej tvrdo pracujú na tom, aby sa na školu dostali a keď sa im to podarí, majú pocit, že sa ocitli vo vybranej skupine ľudí.

"Na niektorých fakultách im dokonca aj hovoria, že sú jedineční a talentovaní, keď sa im podarilo urobiť prijímačky. A tak sa zo školy
stáva klub, v ktorom majú študenti a študentky pocit, že majú byť ticho a byť vďační, že sú tam,“ vysvetľuje Valkovičová.

Sťažnosti na fakultách chýbajú

Sexuálne obťažovanie je na Slovensku zakázané Zákonom o rovnakom zaobchádzaní. Zamestnávateľom či školám ukladá povinnosť
riešiť neférové zaobchádzanie priamo tam, kde vzniká. Slovenské vysoké školy však majú len zriedkavo známe a dostupné mechanizmy,
ktoré by aktívne riešili takéto situácie.

Z Valkovičovej výskumu o sexuálnom obťažovaní na vysokých školách okrem iného vyplynulo, že hoci sú jeho prejavy pomerne
rozšírené, len v jednom percente prípadov sa začalo nejaké oficiálne konanie.

„Ak je obťažovanie ešte aj každodennou realitou na prednáškach, skúškach a počas prestávok, tak mladí ľudia žijú v predstave, že si na
to musia zvyknúť a že sa s tým nedá nič robiť. Pritom zákon jasne berie na zodpovednosť zamestnávateľa alebo vedenie školy,“ hovorí
Valkovičová.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave napríklad neeviduje žiaden podnet ohľadom sexuálneho obťažovania voči
študentkám a študentom.

„V minulosti sme sa stretli s niektorými negatívnymi javmi vo vzťahu pedagóg – študent, ktoré sme prijatými opatreniami napravili. Ani v
jednom prípade sme sa však nestretli s údajom o sexuálnom obťažovaní od vyučujúcich,“ uviedol dekan fakulty Juraj Šteňo.

Fakulta už niekoľko rokov pravidelne realizuje študentské ankety, kde hodnotia nielen pedagogický proces, jeho obsah, formu, kvalitu, ale
aj ďalšie okolnosti, kam môže spadať práve diskriminačné alebo sexistické správanie.

Na otázku, kam sa môžu mladí ľudia na škole obrátiť a komu sa mimo ankety zdôveriť, Šteňo vymenúva študijných prodekanov,
ročníkových pedagógov, ale aj priamo seba – dekana. „A to buď osobne, alebo prostredníctvom svojho zástupcu vo Vedení Lekárskej
fakulty UK,“ doplnil.

Podobné možnosti má aj Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. “Môžu to prebrať so svojim študijným poradcom,
prodekanom alebo dekanom, u ktorého majú dvere vždy otvorené,“ tvrdí hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Psychologickú podporu zase nájdu v rámci Univerzitného poradenského centra a problém môžu riešiť aj anonymným podaním e-mailom
alebo poštou.

"Prípadne môžu vhodiť svoj podnet do schránky na študijnom oddelení alebo pred podateľňou vo vstupnom vestibule fakulty a taktiež
majú možnosť napísať podnet do našej Čiernej skrinky v Akademickom informačnom systéme, ktorá bola zriadená na riešenie rôznych
problémov študentov,” doplnila Oravcová.

Ani v prípade Lekárskej fakulty UPJŠ v posledných rokoch neevidujú konkrétny podnet súvisiaci so sexistickým či diskriminačným
správaním učiteľov či spolužiakov.

Redakcia oslovila aj vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Tá na žiadne z otázok priamo neodpovedala, asistentka
dekanky Zuzana Buchová akurát odpísala, že fakulta " odmieta akékoľvek prejavy diskriminácie a obťažovania, ktoré uvádzate vo Vašom
e-maile".

Tiež odkázala na Plán rodovej rovnosti prijatý Univerzitou Komenského, ktorého je fakulta súčasťou, a na Etickú radu, ktorá prijíma a rieši
prípadné podnety v súvislosti s dodržiavaním etického kódexu.

Ľudia, ktorí zažívajú obťažovanie, podľa Valkovičovej pociťujú rôzne neistoty a majú strach z toho, akým spôsobom sa bude s
informáciami o nich nakladať.

"Boja sa, že stratia kontrolu nad tým, kto o ich skúsenosti vie a akým spôsobom sa šíria informácie na fakulte, preto je veľmi dôležité, aby
mali istotu, že sa sťažujú tej správnej osobe. Druhým veľmi silným faktorom, pre ktorý sa ľudia nesťažujú je, že pociťujú nedôveru v
inštitúcie. Najmä keď vedia, že existujú aj osobné a priateľské vzťahy medzi vedením a zamestnancami," vysvetľuje.

Všetko toto by podľa nej inštitúcie mali brať do úvahy.
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Ticho v nemocniciach

Keďže sexuálne obťažovanie študentiek prebieha nielen priamo v škole, ale aj v rámci praktickej výučby v nemocniciach, povinnosť riešiť
ho a predchádzať mu majú aj samotné univerzitné alebo fakultné zariadenia.

"Naše právne oddelenie takéto sťažnosti neeviduje. Skúste sa obrátiť

priamo na Jesseniovu lekársku fakultu v Martine," odpovedala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Martine, Katarína Kapustová.

Podobne je to aj v prípade najväčšej nemocnice na Slovensku, Univerzitnej nemocnice Bratislava. Bývalá hovorkyňa Petra Lániková v
apríli uviedla, že v prípade, ak by k takémuto nevhodnému správaniu prišlo, dotknuté osoby sa môžu obrátiť na nadriadených v závislosti
od situácie, prípadne priamo na oddelenie vnútornej kontroly.

"Následne sa individuálne podľa konkrétneho prípadu posúdi, akým spôsobom sa bude riešiť. Teda či na neutrálnej pôde medzi
dotknutými osobami v sprievode nezainteresovanej osoby, respektíve mediátora alebo inou cestou podľa závažnosti situácie," doplnila
Lániková.

Ani vedenie Fakultnej nemocnice Trnava nedostalo žiadne podnety zo strany lekárok, ktoré sa týkajú sexizmu na pracovisku. "Chceme
však podotknúť, že v prípade akýchkoľvek praktik sexizmu na pracovisku sa môže ktorýkoľvek zamestnanec obrátiť na vedenie FN
Trnava," povedal hovorca nemocnice Matej Martovič.

Psychologička Búgelová hovorí, že otázka, ako problém sexuálneho obťažovania a sexizmu vyriešiť, je najťažšia. Viaže sa totiž k
viacerým spoločenským okolnostiam.

"A tými sú tradície, mužské a ženské roly, kultúrne stereotypy počnúc rodinným prostredím a výchovou, a končiac zamestnaneckými
stereotypmi spojenými s firemnou kultúrou a etickým kódexom."

Autor: Michaela Žureková
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Správy  
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[strojový prepis] …Správy S. Rádio Slovensko nočná pyramída za historicky prvý slovenský preklad biblického eposu stratený raj získal v
roku 2020 krištáľové krídlo. Okrem toho, že prekladá, pôsobí na Filozofickej fakulte univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Hosťom nočnej pyramídy z kapitol a život bude literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg Marián…
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Pri štúdiu zažívajú medičky obťažovanie  
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Rubrika: Téma

Študentky zažívajú obťažovanie od vyučujúcich, lekárov aj pacientov, sťažnosti aj riešenia chýbajú

Klaudia ako medička počas praxe v nemocniciach neraz zažila letmé dotyky či pohladenia po ramenách a chrbte zo strany primárov. Aj
na skúškach s dvomi rôznymi pedagógmi zažila prípady sexuálneho obťažovania či nevhodných poznámok.

V druhom ročníku na ústnej skúške z histológie sa jej napríklad vyučujúci pýtal, či je zadaná a keď reagovala, že by sa chcela venovať
písaniu prípravy, lebo je nervózna, chcel vedieť, či nie je nervózna preto, že nemá priateľa, a teda má málo sexu.

„Vykoľajilo ma to a odvetila som, že sa na túto tému nechcem rozprávať. On povedal, že sa nemám hrať na mníšku, stačí pohľad na mňa
a vie, že som určite milovníčka posteľných hier. Bola to strašná a nepríjemná konverzácia. Napokon povedal, že som skúšku nespravila,
hoci mi nedal šancu odpovedať na jedinú otázku. Ale jeho vraj moje odpovede nezaujímajú,“ spomína Klaudia.

Skúšajúci jej povedal, že by si svoj postoj do budúcna mala premyslieť. Druhýkrát sa situácia odohrala podobne a ona musela predmet
prenášať. V treťom ročníku absolvovala posledný možný termín.

„Opätovne tam bol on a keď prísediaca išla na chvíľu preč, povedal mi, že mi tú skúšku nedá, že som sa mala zachovať inak a že mi dal
dostatočne najavo, čo odo mňa vyžaduje. Vraj stačilo iba 'večerné doučovanie' a už som skúšku mohla mať,“ hovorí mladá lekárka.

Slová počula sekretárka, ktorá sedela za pootvorenými dverami vo vedľajšej miestnosti. Klaudiu si po vyhodení zo skúšky odchytila a
povedala, že za vyučujúcim zájde a konfrontuje ho. Urobila tak a učiteľ nakoniec Klaudii do indexu zapísal E.

Modelečka na medicíne, sťažuje sa aj výber pier

Klaudiu pred rokmi prijali na Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Dnes pracuje ako sekundárna lekárka a budúca pediatrička v
Bratislave. Na štúdiá – aj pre sexuálne obťažovanie – nespomína v najlepšom.

„Som rada, že školu mám za sebou, bola to pre mňa katastrofa. Od prvého ročníka mi dávali to, že som žena, pocítiť buď na skúškach,
alebo na stážach nevhodnými komentármi,“ hovorí lekárka, ktorá sa pre obavy, že by sa jej výpoveď mohla neskôr v profesionálnom
živote vypomstiť, rozhodla nezverejniť priezvisko. Redakcia jej identitu, rovnako ako ďalších respondentiek v tomto texte, pozná.

Prvý nepríjemný zážitok mala Klaudia hneď na začiatku štúdia.

„Vošla som do miestnosti spolu s ostatnými, bolo nás asi desať. Mali sme si zobrať hárky, pero a písať test. Keď som vošla, skúšajúci
povedal – ojoj, to nám nikto nepovedal, že sem chodia aj modelečky. Tu nie je žiadny kasting,“ opisuje.

Klaudia odpovedala, že je medička a prišla na skúšku, skúšajúci ju však naďalej ponižoval.

„Bolo to veľmi nepríjemné, ostatní neveriacky krútili očami. Keď som si potiahla otázku a písala som odpovede, zrazu mi prestalo písať
pero. Chcela som si vziať druhé a on povedal, že modelečka sa sťažuje ešte aj na výber pier. Potom po mne hodil zväzok s perami. Po
skúške som sa vonku rozplakala, bola som prváčka,“ spomína Klaudia a vraví, že ju to poznačilo po zvyšok štúdia a keďže si ho
nechcela ešte komplikovať, na obťažujúceho pedagóga sa nesťažovala.

Nie je jediná. Denník SME sa rozprával s viac ako desiatimi ženami z prostredia lekárskych fakúlt a zdravotníckych škôl, z ktorých mnohé
zažili aj hrubé sexuálne obťažovanie, či už na pôde školy, alebo na praxi v nemocniciach. Hoci sa neboja opísať svoju skúsenosť, žiadna
z nich páchateľa nepomenúva priamo a väčšina sa na diskrimináciu ani nesťažovala.

Zdôvodňujú to viacerými obavami. Z toho, že by sa situácia aj tak nevyriešila, z toho, že by si skomplikovali štúdium, ak by sa s dotyčným
človekom mali stretávať, lebo je to človek, u ktorého budú napríklad skladať štátnice, ale aj z toho, že by sa ich už aj tak nerovnocenné
postavenie na pracovisku ešte zhoršilo.

Dotyky a poznámky od lekárov aj pacientov

„Za ten čas, čo robím túto prácu, je to už neznesiteľné. Toľko komentárov a nechcených dotykov od pacientov aj lekárov,“ hovorí o
obťažovaní študentka posledného ročníka Lekárskej fakulty UK v Bratislave Gabriela.

V rámci praxe si prešla už všetkými nemocnicami v Bratislave. Popri škole pracuje aj na urgente. Gabriela vraví, že na každom oddelení
sa nájde aspoň jeden človek z radov lekárov, ktorý sa správa nevhodne a znepríjemňuje prostredie.
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„Zväčša ide o vyššie postavených ľudí – primárov, prednostov či námestníkov. Je to bežný štandard a všetci sa tvária, že sa nič nedeje a
nikomu to neprekáža,“ tvrdí.

Mladé študentky však sexuálne obťažovanie zažívajú aj od pacientov – a to už na strednej škole.

Lucia študuje na Strednej zdravotníckej škole v Žiline. Hovorí, že v triede majú aj chlapcov a hoci sú vzdelanostne na rovnakej úrovni,
pacienti chlapcov automaticky oslovujú pán doktor, dievčatá volajú sestričky.

„A čo sa týka obťažovania, každá sme si to na praxi nejakým spôsobom odžili,“ hovorí. Na mysli má najmä nepríjemné sexuálne narážky.
„Zvládame to, naučili sme sa to ignorovať. Predsa len môžeme byť rady, že nejakú prax máme. Ale je smutné, že ako 17- až 19-ročné
študentky, ktoré chceme len pomáhať ľuďom, zažívame už na praxi takéto správanie,“ konštatuje Lucia.

So sexuálnym obťažovaním zo strany lekárov aj pacientov má skúsenosť aj Elisabeth Orságová, ktorá je v bakalárskom ročníku na
Slovenskej zdravotníckej univerzite. Študuje za zdravotnú sestru.

„Často počúvam oplzlé poznámky od lekárov a nie je to vôbec príjemné. Takisto aj niektorí pacienti – niekedy si to možno ani
neuvedomia, ale majú veľmi oplzlé narážky,“ hovorí a dodáva, že sú aj takí, ktorí sa pokúšajú o nevyžiadané dotyky.

Orságová zažila na praxi aj ponižujúcu situáciu s lekárom. „Stalo sa mi, že som lekára odmietla a nešla som s ním na večeru. Na vizite si
ma pred všetkými stiahol na chodbu, že sa chce so mnou porozprávať, kde mi jasne naznačil, že mu mám odpisovať na správy. A keď
som nechcela, začal byť na mňa nepríjemný, ignoroval ma, aj keď som sa pýtala na veci spojené s prácou a vzdelávaním sa,“ spomína.

O obťažovaní sa mlčí aj pre pocit prestíže

Výskumníčka Veronika Valkovičová je spoluautorkou výskumu, ktorý mapoval skúsenosti so sexuálnym obťažovaním v radoch študentiek
a študentov slovenských vysokých škôl. Spracovávala ho pre Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Ukázalo sa, že najviac skúseností majú mladí ľudia s neželanými sexuálnymi vtipmi, znevažovaním či so sexuálnymi narážkami na
hodinách, kde sa to výučby netýka. S takýmito prejavmi sa stretli až tri štvrtiny opýtaných. Zhruba tri percentá študentiek a študentov sa
stretli aj so sexuálnym nátlakom napríklad vo forme vydierania.

S výskumným tímom oslovila Valkovičová 109 fakúlt, z nich 14 bolo zdravotníckych. Nie všetky však chceli spolupracovať, preto majú
napokon len 1621 dotazníkov. Problematické boli podľa nej najmä prírodovedné a zdravotnícke fakulty na západe Slovenska.

K téme robila Valkovičová s tímom aj rešerš medzi expertmi a expertkami z akademického prostredia na Slovensku. „Zdravotníctvo sa v
súvislosti so sexuálnym obťažovaním objavovalo ako kritická oblasť – s argumentom, že obťažovanie je súčasťou tohto prostredia už od
vysokoškolského štúdia,“ približuje.

Dodáva, že v niektorých organizáciách sa sexuálne obťažovanie udržiava ako súčasť každodennosti, napriek tomu, že je nepríjemné.

„V takejto organizačnej kultúre má silný vplyv aj prestíž – vidno to napríklad v umeleckých odboroch alebo v zdravotníctve,“ hovorí.

Mladí ľudia podľa nej tvrdo pracujú na tom, aby sa na školu dostali a keď sa im to podarí, majú pocit, že sa ocitli vo vybranej skupine
ľudí.„Na niektorých fakultách im dokonca aj hovoria, že sú jedineční a talentovaní, keď sa im podarilo urobiť prijímačky. A tak sa zo školy
stáva klub, v ktorom majú študenti a študentky pocit, že majú byť ticho a byť vďační, že sú tam,“ vysvetľuje Valkovičová.

Lekárske fakulty nijaké sťažnosti neevidujú

Sexuálne obťažovanie je na Slovensku zakázané zákonom o rovnakom zaobchádzaní. Zamestnávateľom či školám ukladá povinnosť
riešiť neférové zaobchádzanie priamo tam, kde vzniká. Slovenské vysoké školy však majú len zriedkavo známe a dostupné mechanizmy,
ktoré by aktívne riešili takéto situácie.

Z Valkovičovej výskumu o sexuálnom obťažovaní na vysokých školách vyplynulo aj to, že hoci sú tieto prejavy pomerne rozšírené, len v
jednom percente prípadov sa začalo nejaké oficiálne konanie.

„Ak je obťažovanie realitou ešte aj na prednáškach, skúškach a počas prestávok, tak mladí ľudia žijú v predstave, že si na to musia
zvyknúť a že sa s tým nedá nič robiť. Pritom zákon jasne berie na zodpovednosť zamestnávateľa alebo vedenie školy,“ hovorí
Valkovičová.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave napríklad neeviduje žiadny podnet ohľadom sexuálneho obťažovania študentiek a
študentov.

„V minulosti sme sa stretli s niektorými negatívnymi javmi vo vzťahu pedagóg – študent, ktoré sme prijatými opatreniami napravili. Ani v
jednom prípade sme sa však nestretli s údajom o sexuálnom obťažovaní od vyučujúcich,“ uviedol dekan fakulty Juraj Šteňo.
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Fakulta už niekoľko rokov pravidelne realizuje študentské ankety, kde sa hodnotí nielen pedagogický proces, jeho obsah, forma, kvalita,
ale aj ďalšie okolnosti, kam môže spadať práve diskriminačné alebo sexistické správanie.

Na otázku, kam sa môžu mladí ľudia v škole obrátiť a komu sa mimo ankety zdôveriť, Šteňo vymenúva študijných prodekanov,
ročníkových pedagógov, ale aj priamo seba – dekana. „A to buď osobne, alebo prostredníctvom svojho zástupcu vo vedení lekárskej
fakulty,“ doplnil.

Podobné možnosti má aj Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

„Môžu to prebrať so svojím študijným poradcom, prodekanom alebo dekanom, u ktorého majú dvere vždy otvorené,“ tvrdí hovorkyňa
fakulty Jaroslava Oravcová. Psychologickú podporu zase nájdu v rámci Univerzitného poradenského centra a problém môžu riešiť aj
anonymným podaním e-mailom či poštou.

„Prípadne môžu vhodiť podnet do schránky na študijnom oddelení alebo pred podateľňou vo vestibule fakulty a tiež majú možnosť
napísať podnet do Čiernej skrinky v Akademickom informačnom systéme, ktorá bola zriadená na riešenie rôznych problémov študentov,”
doplnila Oravcová.

Ani v prípade Lekárskej fakulty UPJŠ v posledných rokoch neevidujú konkrétny podnet súvisiaci so sexistickým či diskriminačným
správaním učiteľov či spolužiakov.

Redakcia oslovila aj vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Tá na žiadnu z otázok priamo neodpovedala, asistentka
dekanky Zuzana Buchová odpísala len toľko, že fakulta „odmieta akékoľvek prejavy diskriminácie a obťažovania, ktoré uvádzate vo
vašom e-maile“.

Tiež odkázala na Plán rodovej rovnosti prijatý Univerzitou Komenského a na Etickú radu, ktorá prijíma a rieši prípadné podnety v
súvislosti s dodržiavaním etického kódexu.

Ľudia, ktorí zažívajú obťažovanie, podľa Valkovičovej pociťujú rôzne neistoty a majú strach z toho, akým spôsobom sa bude s
informáciami o nich nakladať.

„Boja sa, že stratia kontrolu nad tým, kto o ich skúsenosti vie a akým spôsobom sa šíria informácie na fakulte, preto je veľmi dôležité, aby
mali istotu, že sa sťažujú tej správnej osobe. Druhým veľmi silným faktorom, pre ktorý sa ľudia nesťažujú, je to, že pociťujú nedôveru v
inštitúcie. Najmä keď vedia, že existujú aj osobné a priateľské vzťahy medzi vedením a zamestnancami,“ vysvetľuje.

Všetko toto by podľa nej inštitúcie mali brať do úvahy.

Ticho je aj v nemocniciach, na sťažnosti sú vraj pripravené

Keďže sexuálne obťažovanie študentiek sa deje nielen v škole, ale aj v rámci praktickej výučby v nemocniciach, povinnosť riešiť ho a
predchádzať mu majú aj univerzitné alebo fakultné zariadenia.

„Naše právne oddelenie takéto sťažnosti neeviduje. Skúste sa obrátiť priamo na Jesseniovu lekársku fakultu v Martine,“ odpovedala
hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Martine Katarína Kapustová.

Podobne je to aj v prípade najväčšej nemocnice na Slovensku, Univerzitnej nemocnice Bratislava. V apríli uviedla vtedajšia hovorkyňa
Petra Lániková, že ak by k nevhodnému správaniu prišlo, dotknuté osoby sa môžu obrátiť na nadriadených, prípadne priamo na
oddelenie vnútornej kontroly.

„Následne sa individuálne podľa konkrétneho prípadu posúdi, akým spôsobom sa bude riešiť. Teda či na neutrálnej pôde medzi
dotknutými osobami v sprievode nezainteresovanej osoby, respektíve mediátora, alebo inou cestou podľa závažnosti situácie,“ doplnila
Lániková.

Ani vedenie Fakultnej nemocnice Trnava nedostalo žiadne podnety od strany lekárok, ktoré sa týkajú sexizmu na pracovisku.

„Chceme však podotknúť, že v prípade akýchkoľvek praktík sexizmu na pracovisku sa môže ktorýkoľvek zamestnanec obrátiť na vedenie
Fakultnej nemocnice Trnava,“ povedal hovorca Matej Martovič.

Stalo sa mi, že som lekára odmietla a nešla som s ním na večeru. Na vizite si ma pred všetkými stiahol na chodbu,kde mi jasne naznačil,
že mu mám odpisovať na správy. A keď som nechcela, začal byť na mňa nepríjemný a ignoroval ma, aj keď som sa pýtala na veci
spojené s prácou a vzdelávaním sa.

Elisabeth Orságová,

študentka na Slovenskej zdravotníckej univerzite
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Obťažovanie

Kde hľadať pomoc

sexuálne obťažovanie je definované v antidiskriminačnom zákone, ide totiž o formu diskriminácie, sú to najmä prípady sexuálneho
obťažovania, ktoré sa vyskytuje v pracovnoprávnych vzťahoch, v zdravotnej starostlivosti, pri poskytovaní tovarov a služieb a vo
vzdelávaní, vhodné je obrátiť sa na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré môže zastupovať ľudí pri antidiskriminačných
sporoch, poskytnúť bezplatnú právnu pomoc či podať antidiskriminačnú žalobu.

Autor: Michaela Žureková
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POCTY SI VYSLÚŽIL ZAKLADATEĽ MÚZEA, AJ REŽISÉR, KTORÝ NEDÁVNO ZÍSKAL SLNKO V SIETI

Vrchol mestských osláv je tradične spojený s poctami pre úspešných Košičanov, korí svojou prácou robia mestu dobré meno.

KOŠICE. Siedmy máj má pre Košice veľký historický význam. Práve v tento deň v roku 1369 kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu erbovú
listinu.

Stalo sa tak vôbec prvýkrát v dejinách, keď niektorý z európskych panovníkov udelil erb mestu.

Dochovaná erbová listina je uložená v Archíve mesta Košice a je najstaršou svojho druhu v rámci celej Európy.

Historici netvrdia, že neexistovala nejaká staršia listina, alebo, že to je prvý erb, aký mesto kedy používalo. Niektoré uhorské mestá
používali erb ešte skôr, avšak Košice sú jedinečné v tom, že majú erbovú listinu.

Okrem toho si metropola východu pripomína výročie prvej písomnej zmienky, tohto roku je to 792 rokov od tohto zásadného míľnika.

Vrchol osláv

Po dvoch pandemických rokoch, kedy boli oslavy Dňa mesta Košice len symbolické, si obyvatelia i návštevníci mohli počas uplynulého
týždňa naplno užiť zaujímavý program a množstvo rôznych podujatí.

Ich vyvrcholením bolo tradične slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora.

Uskutočnilo sa v sobotu popoludní v Historickej radnici na Hlavnej ulici.

Ceny získalo spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu.

„Jedinečnosť nášho mesta spočíva predovšetkým v ľuďoch, ktorí tvoria jeho identitu priateľskej, pohostinnej, sebavedomej a dynamicky
sa rozvíjajúcej metropoly. Hodnota človeka nespočíva v tom, čo je ochotný urobiť pre seba, ale čo robí aj pre iných, o čom sa môžeme
presviedčať najmä v posledných týždňoch od vypuknutia vojny na Ukrajine," uviedol primátor.

Spracoval mapy, zaslúžil sa aj o dôležité múzeum

Jedným z ocenených bol aj 66-ročný rodák z Nižného Žipova v okrese Trebišov Pavol Hric, ktorý je Košičanom už vyše 42 rokov. Spolu s
manželkou sa venovali príprave mladých ľudí v predmanželských kurzoch, no v minulosti patril aj k osobnostiam novembrových udalostí
v roku 1989. „Spoluorganizovali sme štrajk, mítingy pred Štátnou vedeckou knižnicou alebo vydávali časopis,“ povedal dlhoročný IT
manažér, ktorý sa podpísal aj pod zriadenie a otvorenie prvého košického Múzea obetí komunizmu na Moyzesovej ulici v Košiciach. „Je
otvorené od júna minulého roka a chceme v ňom najmä mladým ľuďom priblížiť toto obdobie našej histórie," doplnil. Zo správy, že patrí
medzi tohtoročných laureátov, bol podľa vlastných slov veľmi milo prekvapený „Spolu s mojimi spolupracovníkmi sme v meste spracovali
viaceré digitálne mapy, s ktorými sa Košičania mohli stretnúť, ak sa potrebovali dozvedieť informácie k svojim pozemkom alebo
záhradám. Po sčítaniach obyvateľstva sme spracovali aj topografické rozdelenie slovenských katolíckych diecéz a eparchií a vydali k
tomu mapy," povedal o svojom pôsobení.

CENA MESTA

Jednotlivci:

■ - Ladislav Göőz - za dlhoročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a komunity ■ - Pavol Hric - za významný celoživotný
prínos v oblasti duchovného a spoločenského života a angažovanosť za slobodu a spravodlivosť v spoločnosti ■ - Milan Husťák, in
memoriam - za mimoriadne významné pracovné výsledky a celoživotný prínos v oblasti otorinolaryngológie ■ - Jozef Jurko, in memoriam
za významný celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti ■ - Peter Kerekeš - za vynikajúce tvorivé výkony a
významné výsledky v oblasti filmového umenia a reprezentáciu Košíc v oblasti kultúry na Slovensku i v zahraničí ■ - Ľudovít Matyás - za
celoživotné zásluhy o rozvoj futbalu a podporu športu v meste Košice ■ - Daniel Pella - pri príležitosti životného jubilea, za významné
vedecké a pedagogické výsledky v oblasti preventívnej kardiológie v celoeurópskom meradle a za rozvoj a modernizáciu Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach ■ - Ľubomír Záhon - pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v
oblasti dramatického umenia v Košiciach.

Kolektívy:
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■ - Kolektív Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice - za intenzívnu
vysokošpecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách v rámci celého východoslovenského regiónu ■ - Univerzitná veterinárna
nemocnica - za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdravia a významný prínos k zvládnutiu náročných
podmienok počas pandémie covid-19 ■ - Vedecký tím Strojníckej fakulty TUKE - za implementáciu vodíkových technológií v oblasti
energetiky a automobilového priemyslu.

CENA PRIMÁTORA

Jednotlivci:

■ - Ján Babík - za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti vývoja liečby popálenín a rekonštrukčnej chirurgie na
Slovensku ■ - René Babušík - pri príležitosti životného jubilea, za významný dlhoročný prínos v oblasti športu a podporu mládežníckeho
futbalu v meste Košice ■ - Zdeněk Belko - za príkladnú dlhoročnú prácu vodiča mestskej autobusovej dopravy a podporu športu v
Košiciach ■ - Jaroslav Dvorský - za dlhoročný prínos v oblasti umenia a reprezentáciu mesta Košice doma i v zahraničí ■ - Marián Forrai
- za dlhoročný osobný a profesionálny prínos pre rozvoj Zoo Košice ■ - Ján Grega - za aktívny prínos v oblasti kultúry a podporu tradícií v
meste Košice ■ - Dušan Horňák - pri príležitosti významného pracovného jubilea 40 rokov v zložkách požiarnej ochrany za dlhoročný
odborný prístup pri zabezpečovaní protipožiarnej bezpečnosti mesta Košice ■ - Mária Mareková - pri príležitosti životného jubilea, za
vedeckú a pedagogickú činnosť pri príprave budúcich lekárov a doktorandov v študijnom programe Klinická biochémia ■ - Jozef Nagy -
pri príležitosti životného jubilea, za významný podiel na vybudovaní a rozvoji štruktúry vnútorného systému kvality vzdelávania ■ -
Alexander Ostró - pri príležitosti životného jubilea, za mimoriadny osobný a profesionálny prínos v oblasti medicíny v odbore gynekológia
a pôrodníctvo a významnú pedagogickú a publikačnú činnosť ■ - Tatiana Paľovčíková – Paládiová - pri príležitosti životného jubilea za
dlhoročný prínos v oblasti kultúry ■ - Jarmila Uhríková - pri príležitosti životného jubilea, za významný dlhoročný prínos pri formovaní
mládeže v oblasti mediálnej gramotnosti

Kolektívy:

■ - Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice - pri príležitosti 20. výročia založenia, za podporu športových
talentov v meste Košice a úspešnú reprezentáciu doma a v zahraničí ■ - Športový klub Hornets Košice - za podporu mládežníckeho
športu a úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska vo vodnom póle.

PLAKETA PRIMÁTORA MESTA KOŠICE:

■ - Ján Piatko - za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov mesta Košice

Profesorka Mária Mareková je vedkyňa a pripravuje aj budúcich lekárov v odbore Klinická biochémia. Dušan Horňák pracuje 40 rokov v
zložkách požiarnej ochrany. Tohtoroční držitelia Ceny mesta a Ceny primátora.

Autor: ANNA NOVOTNÁ FOTO: MESTO KOŠICE
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