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- Organizácie ministerstva - Foto: CVTI Facebook Zdieľať

Umelá inteligencia sa stáva nástrojom rozvoja, konkurencieschopnosti aj ekonomického rastu. Tempu jej vývoja musí stíhať aj
vzdelávanie v tejto oblasti. Vďaka národnému projektu, ktorý podporuje inovatívne vzdelávanie pre potreby súčasnej spoločnosti, sa na
našich vysokých školách vyučujú nové predmety a aktualizujú sa študijné materiály.

logo CVTI

Oblasť umelej inteligencie sa stala jednou z významných tém konkrétnej aktivity národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.
storočie. Konkrétne v rámci podaktivity 2.1 Inovácia prípravy študentov vysokých škôl pre zamestnanie v IT sektore národného projektu
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

„Rozšíriť realizované aktivity projektu o túto modernú oblasť umelej inteligencie pri vzdelávaní na vysokých školách, žiadali aj experti z IT
firiem. Zástupcovia IT firiem používajú dnes riešenia umelej inteligencie čoraz častejšie. Týka sa to technických, prírodných, humanitných
a ekonomických oblastí. Absolventov s poznatkami v oblasti umelej inteligencie si žiada samotný trh práce a je ich stále nedostatok,“
uvádza Ľubomír Antoni, z národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie.

Ako Antoni doplnil, v období od septembra 2021 do augusta 2022, v rámci projektu riešitelia pracujú aj na tvorbe študijných materiálov
pre nové a inovované predmety v oblasti umelej inteligencie. Skúsenosti učiteľov vysokých škôl sú aplikované napríklad pri tvorbe
študijných materiálov v rámci predmetov: Úvod do neurónových sietí, Neurónové siete, Umelá inteligencia, Programovacie jazyky pre
umelú inteligenciu alebo Paralelné a distribuované systémy. „Riešitelia pracujú aj na ďalšej aktualizácii študijných materiálov pre
vysokoškolských učiteľov a viac ako 3 000 študentov vysokých škôl. Nadväzujú tak na predchádzajúcu tvorbu, revíziu a aktualizáciu
obsahu 57 vysokoškolských predmetov pre informatikov, ale aj študentov neinformatických odborov, na všetkých piatich partnerských
univerzitách projektu.“

Materiály sú vytvárané v spolupráci s odborníkmi z IT firiem a na základe spätnej väzby z lektorovania vysokoškolských predmetov.
Výstupy zastrešené spomenutou podaktivitou národného projektu sú prínosné pre študenta, učiteľa ako IT firmy.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci
s ďalšími partnerskými inštitúciami - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Podrobné informácie sú dostupné na webovej
stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej
spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v
rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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Kristína Svarinská SKONČILA v Let´s Dance: Môže si za to ona? TOTO správanie bolo veľmi ČUDNÉ!

Počas rozhodovania o svojej budúcej profesii si v mladosti vyberal spomedzi dvojice inžinierstvo a medicína. Nakoniec však siahol po
„bielom plášti“ a odbor rehabilitácie sa mu stal zároveň celoživotným koníčkom, ktorý vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach.

Najskôr sa videl na pozícii chirurga, no počas vojenskej služby objavil čaro rehabilitácie. „Niektorým prvkom a manipulačným hmatom sa
hovorilo nekrvavá chirurgia, takže pri chirurgii som tak trochu ostal a odvtedy ma to drží.“ O rehabilitácii hovorí ako o odbore pokojnom,
no nemenej efektívnom.

Uznávaný pacientmi aj odborníkmi

Lekársku kariéru začal v legendárnych kúpeľoch v Sobranciach, na jednom z prvých lôžkových zariadení rehabilitácie v Československu.
Pracovisko pod jeho vedením prerástlo na Odborný rehabilitačný liečebný ústav, ktorý bol uznávaný nielen pacientmi ale aj odbornou
verejnosťou. V roku 2000 sa stal primárom, neskôr prednostom Kliniky liečebnej rehabilitácie v Košiciach -Šaci. Je nositeľom prestížnych
ocenení Slovenskej lekárskej spoločnosti a TOP lekárom v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Za svoju prácu aktuálne
získa aj Cenu Košického samosprávneho kraja. „Doktor Želinský je vynikajúcim príkladom profesionála vo svojom odbore, čo dokazujú
jeho celoživotné výsledky a úspechy. Aj vďaka jeho práci boli Sobranecké kúpele, nazývané ako slovenské „Karlove Vary“ vychýreným
miestom. Okrem toho má neoceniteľný prínos za rozvoj liečebnej rehabilitácie na Slovensku. Za človeka hovoria skutky a nie slová, za
doktora Želinského zase každý jeho vyliečený pacient,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Doktor Ľ. Želinský

https://monitora.sk/
https://app.monitora.cz/article/746532101/c01fb12974a300319fc7?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTMxMTM1NTUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzQ2NTMyMTAxLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.fs4JR8PZMwEQCbZ7TJ1kVxoOGHrm9wQ9rjXzLQHwi-A
https://casprezeny.pluska.sk/ludia-a-pribehy/liecil-sobraneckych-kupeloch-doktor-zelinsky-stoji-rozmachom-rehabilitacie-to-nielen


Monitora s. r. o. | monitora.sk 7

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 8

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 9

Druhýkrát som sa narodil!  
  21. 4. 2022, Zdroj: Plus jeden deň, Strana: 9, Vydavateľ: News and Media Holding a.s., Autor: dp, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 277 000 GRP: 6,16 OTS: 0,06 AVE: 3676 Eur 

Príbeh medika Samuela (22), ktorý skolaboval pri florbale

KOŠICE – Metropolou východného Slovenska otriasla 28. marca udalosť, ku ktorej došlo neskoro večer v telocvični na Medickej ulici.
Počas florbalového zápasu tam po zlyhaní srdca skolaboval študent tretieho ročníka zubného lekárstva Samuel (22). Mladík mal šťastie v
nešťastí, z prítomných 16 hráčov boli pätnásti medici. Tí okamžite začali s resuscitáciou. Príbeh so šťastným koncom mal v uplynulých
dňoch svoje pokračovanie...

Mladík absolvoval úspešný operačný zákrok vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, momentálne je už v domácej
liečbe a má sa dobre. „Nepamätám si na daný moment a prakticky ani na ten večer, keď som išiel do haly. Spomínam si len, ako som
odchádzal z izby, ale potom mám už úplnú tmu,“ hovorí študent Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorý sa druhýkrát narodil.

Mladíka operoval špičkový tím skúsených kardiochirurgov. „Išlo o štvorhodinový zákrok – náhradu aortovej chlopne. Bude síce musieť
podstupovať medikamentóznu liečbu na riedenie krvi, avšak pokiaľ bude v tomto disciplinovaný, mal by byť v poriadku,“ dodáva
prednosta Adrián Kolesár. Pacient si pamätá až na moment, keď sa prebudil na oddelení ARO. „Boli tam všetci veľmi zlatí. Dvakrát sa mi
stala taká vec,

Medik hrá florbal aj v rodnej Žiline.

že keď som sa po operácii prebudil, uvidel som milú ženskú tvár. Nepoznal som tú doktorku, ale keď som ju uvidel, zaliala ma nesmierna
radosť a vedel som, že všetko bude v poriadku. Ten dobrý pocit neviem ani opísať,“ spomína Samuel. Ako hovorí, nič ho nebolí, cíti sa
dobre a myslí pozitívne: „Mal som obrovské šťastie v nešťastí."

Medici začali hrať asi o trištvrte na desať večer a krátko po začiatku Samo avizoval striedanie. „Sadol si na lavičku a lapal po dychu.
Zastavili sme hru, keďže sme videli, že začal kolabovať a mal svaly v kŕči. Začal modrať. Zniesli sme ho hneď na plochu ihriska a začali s
oživovaním, zatiaľ čo ostatní kontaktovali záchrannú službu,“ spomína spolužiak Rastislav, ktorý okamžite volal Samovej priateľke a
rodičom, aby zistil, či mal dlhodobé zdravotné problémy a či netrpí alergiou na nejaké lieky. Ako sa ukázalo, mladíka už dlhšie trápili
problémy so srdcom.

Chlopne

V srdci sú umiestnené štyri chlopne. Na správnu funkciu srdca sú potrebné nepoškodené všetky štyri. Chlopne bývajú postihnuté
nedostatočným otváraním alebo spätným prúdením krvi.

Láska a šport

Samuel so svojou priateľkou a s víťazným pohárom.

Operácia

Študent podstúpil štvorhodinový zákrok vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.

Autor: dp, FOTO: archív S. K.
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