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S4 E2: Študentské spolky na UPJŠ (časť 2.)  
  26. 10. 2022, 11:45, Zdroj: UNIPOkeC , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ

S4 E2: Študentské spolky na UPJŠ (časť 2.)

Pokračujeme v predstavovaní spolkov a organizácii pôsobiacich na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Študentka Lekárskej
fakulty Viktória Kudriková Vám predstaví Spolok medikov mesta Košice a študent Právnickej fakulty Tomáš Šefčík zas organizáciu ELSA,
ktorá združuje študentov práva. Aké aktivity plánujú, ako sa stať členmi, aké výhody prináša členstvo a čo konkrétne dalo im, to všetko sa
dozviete v najnovšej epizóde podcastu.

Skladba Bounce Ball od interpreta Twin Musicom je zahrnutá do licencie Creative Commons Attribution
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zdroj: http://www.twinmusicom.org/song/255/bounce-ball

Interpret: http://www.twinmusicom.org

Autor: UNIPOC
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Mená porotcov udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2022 sú známe  
  26. 10. 2022, 11:46, Zdroj: teraz.sk , Vydavateľ: TERAZ MEDIA, a.s., Autor: OTS, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
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Pribudla nová kategória aj známe tváre!

Bratislava 26. októbra - Krištáľové krídlo, ktoré každoročne oceňuje významné osobnosti a ich mimoriadne počiny, predstavilo členov
odborných porôt 26. ročníka pre všetkých desať kategórií. K stálym členom opäť pribudli nové mená. Zoznam sa oproti minulému ročníku
rozšíril aj o porotu v novej kategórii Populárna hudba.

Aktuálne zloženie odborných porôt pre jednotlivé kategórie 26. ročníka udeľovania cien Krištáľové krídlo predstavila jeho riaditeľka
Katarína Srkala. K porotcovským stáliciam, akými sú Ján Ťapák, Ľuboš Šrámek, Marcel Merčiak či napríklad Richard Lintner, pribudli
tento rok do radov odbornej poroty mnohé nové tváre. O nominovaných a laureátoch Krištáľového krídla budú v aktuálnom ročníku
rozhodovať aj Emma Drobná, Mária Čírová, Juraj Čurný, Petra Tóth, Evita Twardzik, Monika Mikulcová, Kamil Peteraj, Marek Mikúšek,
Ľuboš Černák, Marián Turner, Vincent Štofaník, Peter Konečný, Ľuboš Machaj, Matej Ftáčnik či Ivan Peller. Predsedom Veľkej poroty je
Ing. Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko, s. d. .

„Vždy, keď na jeseň uzavrieme tento zoznam, vieme, že nás čaká ďalší skvelý ročník udeľovania cien Krištáľové krídlo. Zloženie poroty,
v ktorej majú čestné miesta aj laureáti predchádzajúcich ročníkov, je pre nás každoročne kľúčové. Je totiž zárukou relevantných a
hodnotných návrhov na nominácie a tiež istotou, že dokážeme vybrať tých, ktorí si ocenenie za daný rok najviac zaslúžia. Teším sa na
všetky stretnutia porôt a srdečne vítam nové tváre, ktorých máme tento rok naozaj dosť. Okrem nových porotcov a kategórie
pripravujeme aj ďalšie prekvapenia, o ktorých budeme informovať neskôr,“ hovorí riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala.

O laureátoch Krištáľového krídla rozhoduje Veľká porota zložená zo samostatných odborných porôt v každej z 10 kategórií. Aj v tomto
ročníku udelí Veľká porota zložená z predsedov jednotlivých porôt Mimoriadnu cenu. Toto ocenenie sa udeľuje osobnostiam za
celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin v hodnotenom roku. Aktuálnymi členmi poroty pre 26. ročník
Krištáľového krídla sú:

POROTA 26. ROČNÍK, Krištáľové krídlo za rok 2022

Predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla - predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko, s. d. , Ing. Ján Bilinský

Výtvarné umenie

- Mgr. art. Ján Ťapák – predseda – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

- Mária Horváthová – kunsthistorička, tajomníčka spolku výtvarníkov Slovenska, kurátorka

- Mgr. art. Ivan Pavle – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

- Petra Tóth – šperkárka a dizajnérka

- Mgr. art. Boris Hanečka – slovenský módny dizajnér

Hudba

- Ľuboš Černák – predseda – programový riaditeľ rozhlasu

- Ľubica Čekovská – skladateľka a klaviristka, laureátka Krištáľového krídla

- Ľuboš Šrámek – džezový hudobník

- Marián Turner – generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie

Populárna hudba

- Marek Mikúšek – predseda – programový riaditeľ Fun rádia a Rádia Vlna

- Roman Juhás – moderátor Rádia Vlna

- Jaroslav Slávik – hudobný producent

- Emma Drobná – speváčka
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- Mária Čírová – speváčka

- Juraj Čurný – hudobný dramaturg

Divadlo a audiovizuálne umenie

- Mgr. Ingrid Fašiangová – predsedníčka – generálna riaditeľka Divadla Nová scéna

- doc. Mgr. art. Peter Bebjak ArtD – herec, režisér, producent a scenárista, laureát Krištáľového krídla

- Ivana Mandáková – šéfredaktorka denníka Plus jeden deň

- Vincent Štofaník – programový riaditeľ RTVS

- Peter Konečný – filmový kritik, šéfredaktor portálu Kinema.sk

Šport

- Anton Siekel – predseda – prezident SOV (Slovenský olympijský výbor)

- Mgr. Marcel Merčiak – intendant programovej služby šport

- Róbert Vittek – slovenský reprezentant vo futbale, laureát Krištáľového krídla

- Veronika Vadovičová – paralympijská reprezentantka v športovej streľbe

- Richard Lintner – slovenský reprezentant v hokeji

Medicína a veda

- prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – predsedníčka – riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, laureátka Krištáľového krídla

- prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. – profesorka LF UPJŠ a laureátka Krištáľového krídla

- prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. – Prednostka kliniky LF UK a NÚDCH (Národný ústav detských chorôb)

- prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. – medicínsky riaditeľ NOÚ v Bratislave, laureát Krištáľového krídla

- prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. – onkológ, klinik a vedec, ocenený Veda a technika, laureát Krištáľového krídla

- Ing. Richard Strapko – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP

Publicistika a literatúra

- Ľuboš Machaj – predseda – generálny riaditeľ RTVS

- PhDr. Vladimír Puchala – generálny riaditeľ TASR

- Evita Twardzik – spisovateľka, šéfredaktorka časopisu Evita

- Kamil Peteraj – spisovateľ, básnik a textár, laureát Krištáľového krídla

- Monika Mikulcová – redaktorka oddelenia reportáží, News and Media Holding

- Julián Lukáček – obchodný riaditeľ TA3

Hospodárstvo

- doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA – predseda – prezident MATADOR Group, laureát Krištáľového krídla

- Ing. Michal Ševčík – generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia s.r.o.

- JUDr. Andrej Farkaš – predseda predstavenstva ECO-INVEST, a. s.

- Branislav Lellák, MBA – vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednota Slovensko

https://monitora.sk/
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- Ing. Vladimír Bakeš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa, a. s.

Filantropia

- Ing. Michal Teplica – predseda – generálny riaditeľ News and Media Holding

- Eva Gažová – Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, laureátka
Krištáľového krídla

- Mgr. Igor Čekirda – predseda Správnej rady Nadácie TA3

- Ivan Peller – konateľ spoločnosti NUBIUM

- Mgr. Marek Machata – prezident Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, laureát Krištáľového krídla

Inovácie a startupy

- Ing. Dušan Guľáš – predseda – konateľ spoločnosti RESPECT

- Matej Ftáčnik – CEO spoločnosti Vacuumlabs, laureát Krištáľového krídla

- Marek Šándor – konateľ spoločnosti STARTITUP

- Dušan Duffek – spoluzakladateľ 0100 Ventures

- Ing. Peter Zálešák – predseda predstavenstva Nay, a. s.

Už tradične dáva Krištáľové krídlo možnosť širokej verejnosti zasielať návrhy na nominácie za uplynulý rok. Do procesu zasielania
návrhov na nominácie osobností sa môže zapojiť aj verejnosť, teda každý občan Slovenskej republiky a to prostredníctvom online
formulára . Nominačná kampaň prebieha tento rok do 20.11.2022.

Krištáľové krídlo predstavuje už vyše štvrťstoročie poklonu a odmenu za výnimočné ľudské počiny. Dnes je hodnotou overenou časom a
osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi. Krištáľové krídlo patrí tým, ktorí sa neboja osobitosťou, tvorivosťou, talentom a umeleckým cítením
vyčnievať z davu a zostať pritom ľudskými. „Keď som sa v roku 1977 púšťala do projektu oceňovania významných osobností Slovenska,
mala som istú predstavu, sen, obrovskú túžbu povedať svetu, že aj u nás, na Slovensku, máme veľké osobnosti. Svet nám v tom čase
veľmi nedôveroval a neraz sa na nás pozeral cez prsty. Priznajme si, že ani my Slováci sme neoplývali mimoriadnym sebavedomím. O to
vytrvalejšie som išla za svojim snom – verejne oceniť jedinečných ľudí, ktorí niečo dosiahli, ale často o nich ostatní veľa nevedeli. Pritom
svojou prácou, dielom či talentom ovplyvňujú náš život, či o tom vieme, alebo si to nestíhame uvedomovať,“ uzatvára zakladateľka a
producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.

Na odovzdávanie cien a priamy prenos z galavečera sa môžeme tešiť už na jar 2023!

Autor: OTS
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OTS: Mená porotcov udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2022 sú známe. Pribudla nová kategória aj známe tváre!

Bratislava 26. októbra (TASR/OTS) - Krištáľové krídlo, ktoré každoročne oceňuje významné osobnosti a ich mimoriadne počiny,
predstavilo členov odborných porôt 26. ročníka pre všetkých desať kategórií. K stálym členom opäť pribudli nové mená. Zoznam sa oproti
minulému ročníku rozšíril aj o porotu v novej kategórii Populárna hudba.

Aktuálne zloženie odborných porôt (https://kristalovekridlo.sk/porota-2022/) pre jednotlivé kategórie 26. ročníka udeľovania cien
Krištáľové krídlo predstavila jeho riaditeľka Katarína Srkala. K porotcovským stáliciam, akými sú Ján Ťapák, Ľuboš Šrámek, Marcel
Merčiak či napríklad Richard Lintner, pribudli tento rok do radov odbornej poroty mnohé nové tváre. O nominovaných a laureátoch
Krištáľového krídla budú v aktuálnom ročníku rozhodovať aj Emma Drobná, Mária Čírová, Juraj Čurný, Petra Tóth, Evita Twardzik,
Monika Mikulcová, Kamil Peteraj, Marek Mikúšek, Ľuboš Černák, Marián Turner, Vincent Štofaník, Peter Konečný, Ľuboš Machaj, Matej
Ftáčnik či Ivan Peller. Predsedom Veľkej poroty je Ing. Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko.

„Vždy, keď na jeseň uzavrieme tento zoznam, vieme, že nás čaká ďalší skvelý ročník udeľovania cien Krištáľové krídlo. Zloženie poroty,
v ktorej majú čestné miesta aj laureáti predchádzajúcich ročníkov, je pre nás každoročne kľúčové. Je totiž zárukou relevantných a
hodnotných návrhov na nominácie a tiež istotou, že dokážeme vybrať tých, ktorí si ocenenie za daný rok najviac zaslúžia. Teším sa na
všetky stretnutia porôt a srdečne vítam nové tváre, ktorých máme tento rok naozaj dosť. Okrem nových porotcov a kategórie
pripravujeme aj ďalšie prekvapenia, o ktorých budeme informovať neskôr,“ hovorí riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala.

O laureátoch Krištáľového krídla rozhoduje Veľká porota zložená zo samostatných odborných porôt v každej z 10 kategórií. Aj v tomto
ročníku udelí Veľká porota zložená z predsedov jednotlivých porôt Mimoriadnu cenu. Toto ocenenie sa udeľuje osobnostiam za
celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin v hodnotenom roku. Aktuálnymi členmi poroty pre 26. ročník
Krištáľového krídla sú:

POROTA 26. ROČNÍK, Krištáľové krídlo za rok 2022

Predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla - generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko, Ing. Ján Bilinský

Výtvarné umenie

- Mgr. art. Ján Ťapák – predseda – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

- Mária Horváthová – kunsthistorička, tajomníčka spolku výtvarníkov Slovenska, kurátorka

- Mgr. art. Ivan Pavle – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

- Petra Tóth – šperkárka a dizajnérka

- Mgr. art. Boris Hanečka – slovenský módny dizajnér

Hudba

- Ľuboš Černák – predseda – programový riaditeľ rozhlasu

- Ľubica Čekovská – skladateľka a klaviristka, laureátka Krištáľového krídla

- Ľuboš Šrámek – džezový hudobník

- Marián Turner – generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie

Populárna hudba

- Marek Mikúšek – predseda – programový riaditeľ Fun rádia a Rádia Vlna

- Roman Juhás – moderátor Rádia Vlna

- Jaroslav Slávik – hudobný producent

- Emma Drobná – speváčka

- Mária Čírová – speváčka
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- Juraj Čurný – hudobný dramaturg

Divadlo a audiovizuálne umenie

- Mgr. Ingrid Fašiangová – predsedníčka – generálna riaditeľka Divadla Nová scéna

- doc. Mgr. art. Peter Bebjak ArtD – herec, režisér, producent a scenárista, laureát Krištáľového krídla

- Ivana Mandáková – šéfredaktorka denníka Plus jeden deň

- Vincent Štofaník – programový riaditeľ RTVS

- Peter Konečný – filmový kritik, šéfredaktor portálu Kinema.sk

Šport

- Anton Siekel – predseda – prezident SOV (Slovenský olympijský výbor)

- Mgr. Marcel Merčiak – intendant programovej služby šport

- Róbert Vittek – slovenský reprezentant vo futbale, laureát Krištáľového krídla

- Veronika Vadovičová – paralympijská reprezentantka v športovej streľbe

- Richard Lintner – slovenský reprezentant v hokeji

Medicína a veda

- prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – predsedníčka – riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, laureátka Krištáľového krídla

- prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. – profesorka LF UPJŠ a laureátka Krištáľového krídla

- prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. – Prednostka kliniky LF UK a NÚDCH (Národný ústav detských chorôb)

- prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. – medicínsky riaditeľ NOÚ v Bratislave, laureát Krištáľového krídla

- prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. – onkológ, klinik a vedec, ocenený Veda a technika, laureát Krištáľového krídla

- Ing. Richard Strapko – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP

Publicistika a literatúra

- Ľuboš Machaj – predseda – generálny riaditeľ RTVS

- PhDr. Vladimír Puchala – generálny riaditeľ TASR

- Evita Twardzik – spisovateľka, šéfredaktorka časopisu Evita

- Kamil Peteraj – spisovateľ, básnik a textár, laureát Krištáľového krídla

- Monika Mikulcová – redaktorka oddelenia reportáží, News and Media Holding

- Julián Lukáček – obchodný riaditeľ TA3

Hospodárstvo

- doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA – predseda – prezident MATADOR Group, laureát Krištáľového krídla

- Ing. Michal Ševčík – generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia s.r.o.

- JUDr. Andrej Farkaš – predseda predstavenstva ECO-INVEST, a. s.

- Branislav Lellák, MBA – vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednota Slovensko

- Ing. Vladimír Bakeš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa, a. s.

https://monitora.sk/
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Filantropia

- Ing. Michal Teplica – predseda – generálny riaditeľ News and Media Holding

- Eva Gažová – Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, laureátka
Krištáľového krídla

- Mgr. Igor Čekirda – predseda Správnej rady Nadácie TA3

- Ivan Peller – konateľ spoločnosti NUBIUM

- Mgr. Marek Machata – prezident Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, laureát Krištáľového krídla

Inovácie a startupy

- Ing. Dušan Guľáš – predseda – konateľ spoločnosti RESPECT

- Matej Ftáčnik – CEO spoločnosti Vacuumlabs, laureát Krištáľového krídla

- Marek Šándor – konateľ spoločnosti STARTITUP

- Dušan Duffek – spoluzakladateľ 0100 Ventures

- Ing. Peter Zálešák – predseda predstavenstva Nay, a. s.

Už tradične dáva Krištáľové krídlo možnosť širokej verejnosti zasielať návrhy na nominácie za uplynulý rok. Do procesu zasielania
návrhov na nominácie osobností sa môže zapojiť aj verejnosť, teda každý občan Slovenskej republiky a to prostredníctvom online
formulára (https://kristalovekridlo.sk/online-nominacia/). Nominačná kampaň prebieha tento rok do 20.11.2022.

Krištáľové krídlo predstavuje už vyše štvrťstoročie poklonu a odmenu za výnimočné ľudské počiny. Dnes je hodnotou overenou časom a
osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi. Krištáľové krídlo patrí tým, ktorí sa neboja osobitosťou, tvorivosťou, talentom a umeleckým cítením
vyčnievať z davu a zostať pritom ľudskými. „Keď som sa v roku 1977 púšťala do projektu oceňovania významných osobností Slovenska,
mala som istú predstavu, sen, obrovskú túžbu povedať svetu, že aj u nás, na Slovensku, máme veľké osobnosti. Svet nám v tom čase
veľmi nedôveroval a neraz sa na nás pozeral cez prsty. Priznajme si, že ani my Slováci sme neoplývali mimoriadnym sebavedomím. O to
vytrvalejšie som išla za svojim snom – verejne oceniť jedinečných ľudí, ktorí niečo dosiahli, ale často o nich ostatní veľa nevedeli. Pritom
svojou prácou, dielom či talentom ovplyvňujú náš život, či o tom vieme, alebo si to nestíhame uvedomovať,“ uzatvára zakladateľka a
producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.

Na odovzdávanie cien a priamy prenos z galavečera sa môžeme tešiť už na jar 2023!

____________________________

O krištáľovom krídle

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie významným osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví
mimoriadnej odbornosti a úspech. Ocenenie sa udeľuje od roku 1997 a tento rok prebieha jeho 26. ročník. Cenu Krištáľové krídlo udeľujú
členovia odborných porôt a Veľká porota za mimoriadny prínos v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a
verejného života. Nominácie a ocenenia sa udeľujú v kategóriách Medicína a veda, Hudba, v 26. ročníku aj Populárna hudba, Filantropia,
Divadlo a audiovizuálne umenie, Výtvarné umenie, Inovácie a startupy, Hospodárstvo, Publicistika a literatúra, Šport. Veľká porota
každoročne udeľuje aj mimoriadnu cenu osobnostiam za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin v
hodnotenom roku. O ocenení v každej kategórii rozhoduje porota zložená z odborníkov pôsobiacich v danej oblasti. Hlavnou myšlienkou
Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia úctu.

Viac informácií nájdete na www.kristalovekridlo.sk

Instagram: https://www.instagram.com/kristalovekridlo/?hl=sk

Facebook: https://www.facebook.com/kristalovekridlo

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a
za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Autor: PET
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OTS: Mená porotcov udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2022 sú známe. Pribudla nová kategória aj známe tváre!

Bratislava 26. októbra (TASR/OTS) - Krištáľové krídlo, ktoré každoročne oceňuje významné osobnosti a ich mimoriadne počiny,
predstavilo členov odborných porôt 26. ročníka pre všetkých desať kategórií. K stálym členom opäť pribudli nové mená. Zoznam sa oproti
minulému ročníku rozšíril aj o porotu v novej kategórii Populárna hudba.

Aktuálne zloženie odborných porôt (https://kristalovekridlo.sk/porota-2022/) pre jednotlivé kategórie 26. ročníka udeľovania cien
Krištáľové krídlo predstavila jeho riaditeľka Katarína Srkala. K porotcovským stáliciam, akými sú Ján Ťapák, Ľuboš Šrámek, Marcel
Merčiak či napríklad Richard Lintner, pribudli tento rok do radov odbornej poroty mnohé nové tváre. O nominovaných a laureátoch
Krištáľového krídla budú v aktuálnom ročníku rozhodovať aj Emma Drobná, Mária Čírová, Juraj Čurný, Petra Tóth, Evita Twardzik,
Monika Mikulcová, Kamil Peteraj, Marek Mikúšek, Ľuboš Černák, Marián Turner, Vincent Štofaník, Peter Konečný, Ľuboš Machaj, Matej
Ftáčnik či Ivan Peller. Predsedom Veľkej poroty je Ing. Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko.

„Vždy, keď na jeseň uzavrieme tento zoznam, vieme, že nás čaká ďalší skvelý ročník udeľovania cien Krištáľové krídlo. Zloženie poroty,
v ktorej majú čestné miesta aj laureáti predchádzajúcich ročníkov, je pre nás každoročne kľúčové. Je totiž zárukou relevantných a
hodnotných návrhov na nominácie a tiež istotou, že dokážeme vybrať tých, ktorí si ocenenie za daný rok najviac zaslúžia. Teším sa na
všetky stretnutia porôt a srdečne vítam nové tváre, ktorých máme tento rok naozaj dosť. Okrem nových porotcov a kategórie
pripravujeme aj ďalšie prekvapenia, o ktorých budeme informovať neskôr,“ hovorí riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala.

O laureátoch Krištáľového krídla rozhoduje Veľká porota zložená zo samostatných odborných porôt v každej z 10 kategórií. Aj v tomto
ročníku udelí Veľká porota zložená z predsedov jednotlivých porôt Mimoriadnu cenu. Toto ocenenie sa udeľuje osobnostiam za
celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin v hodnotenom roku. Aktuálnymi členmi poroty pre 26. ročník
Krištáľového krídla sú:

POROTA 26. ROČNÍK, Krištáľové krídlo za rok 2022

Predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla - generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko, Ing. Ján Bilinský

Výtvarné umenie

- Mgr. art. Ján Ťapák – predseda – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

- Mária Horváthová – kunsthistorička, tajomníčka spolku výtvarníkov Slovenska, kurátorka

- Mgr. art. Ivan Pavle – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

- Petra Tóth – šperkárka a dizajnérka

- Mgr. art. Boris Hanečka – slovenský módny dizajnér

Hudba

- Ľuboš Černák – predseda – programový riaditeľ rozhlasu

- Ľubica Čekovská – skladateľka a klaviristka, laureátka Krištáľového krídla

- Ľuboš Šrámek – džezový hudobník

- Marián Turner – generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie

Populárna hudba

- Marek Mikúšek – predseda – programový riaditeľ Fun rádia a Rádia Vlna

- Roman Juhás – moderátor Rádia Vlna

- Jaroslav Slávik – hudobný producent

- Emma Drobná – speváčka

https://monitora.sk/
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- Mária Čírová – speváčka

- Juraj Čurný – hudobný dramaturg

Divadlo a audiovizuálne umenie

- Mgr. Ingrid Fašiangová – predsedníčka – generálna riaditeľka Divadla Nová scéna

- doc. Mgr. art. Peter Bebjak ArtD – herec, režisér, producent a scenárista, laureát Krištáľového krídla

- Ivana Mandáková – šéfredaktorka denníka Plus jeden deň

- Vincent Štofaník – programový riaditeľ RTVS

- Peter Konečný – filmový kritik, šéfredaktor portálu Kinema.sk

Šport

- Anton Siekel – predseda – prezident SOV (Slovenský olympijský výbor)

- Mgr. Marcel Merčiak – intendant programovej služby šport

- Róbert Vittek – slovenský reprezentant vo futbale, laureát Krištáľového krídla

- Veronika Vadovičová – paralympijská reprezentantka v športovej streľbe

- Richard Lintner – slovenský reprezentant v hokeji

Medicína a veda

- prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – predsedníčka – riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, laureátka Krištáľového krídla

- prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. – profesorka LF UPJŠ a laureátka Krištáľového krídla

- prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. – Prednostka kliniky LF UK a NÚDCH (Národný ústav detských chorôb)

- prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. – medicínsky riaditeľ NOÚ v Bratislave, laureát Krištáľového krídla

- prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. – onkológ, klinik a vedec, ocenený Veda a technika, laureát Krištáľového krídla

- Ing. Richard Strapko – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP

Publicistika a literatúra

- Ľuboš Machaj – predseda – generálny riaditeľ RTVS

- PhDr. Vladimír Puchala – generálny riaditeľ TASR

- Evita Twardzik – spisovateľka, šéfredaktorka časopisu Evita

- Kamil Peteraj – spisovateľ, básnik a textár, laureát Krištáľového krídla

- Monika Mikulcová – redaktorka oddelenia reportáží, News and Media Holding

- Julián Lukáček – obchodný riaditeľ TA3

Hospodárstvo

- doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA – predseda – prezident MATADOR Group, laureát Krištáľového krídla

- Ing. Michal Ševčík – generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia s.r.o.

- JUDr. Andrej Farkaš – predseda predstavenstva ECO-INVEST, a. s.

- Branislav Lellák, MBA – vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednota Slovensko

https://monitora.sk/
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- Ing. Vladimír Bakeš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa, a. s.

Filantropia

- Ing. Michal Teplica – predseda – generálny riaditeľ News and Media Holding

- Eva Gažová – Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, laureátka
Krištáľového krídla

- Mgr. Igor Čekirda – predseda Správnej rady Nadácie TA3

- Ivan Peller – konateľ spoločnosti NUBIUM

- Mgr. Marek Machata – prezident Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, laureát Krištáľového krídla

Inovácie a startupy

- Ing. Dušan Guľáš – predseda – konateľ spoločnosti RESPECT

- Matej Ftáčnik – CEO spoločnosti Vacuumlabs, laureát Krištáľového krídla

- Marek Šándor – konateľ spoločnosti STARTITUP

- Dušan Duffek – spoluzakladateľ 0100 Ventures

- Ing. Peter Zálešák – predseda predstavenstva Nay, a. s.

Už tradične dáva Krištáľové krídlo možnosť širokej verejnosti zasielať návrhy na nominácie za uplynulý rok. Do procesu zasielania
návrhov na nominácie osobností sa môže zapojiť aj verejnosť, teda každý občan Slovenskej republiky a to prostredníctvom online
formulára (https://kristalovekridlo.sk/online-nominacia/). Nominačná kampaň prebieha tento rok do 20.11.2022.

Krištáľové krídlo predstavuje už vyše štvrťstoročie poklonu a odmenu za výnimočné ľudské počiny. Dnes je hodnotou overenou časom a
osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi. Krištáľové krídlo patrí tým, ktorí sa neboja osobitosťou, tvorivosťou, talentom a umeleckým cítením
vyčnievať z davu a zostať pritom ľudskými. „Keď som sa v roku 1977 púšťala do projektu oceňovania významných osobností Slovenska,
mala som istú predstavu, sen, obrovskú túžbu povedať svetu, že aj u nás, na Slovensku, máme veľké osobnosti. Svet nám v tom čase
veľmi nedôveroval a neraz sa na nás pozeral cez prsty. Priznajme si, že ani my Slováci sme neoplývali mimoriadnym sebavedomím. O to
vytrvalejšie som išla za svojim snom – verejne oceniť jedinečných ľudí, ktorí niečo dosiahli, ale často o nich ostatní veľa nevedeli. Pritom
svojou prácou, dielom či talentom ovplyvňujú náš život, či o tom vieme, alebo si to nestíhame uvedomovať,“ uzatvára zakladateľka a
producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.

Na odovzdávanie cien a priamy prenos z galavečera sa môžeme tešiť už na jar 2023!

____________________________

O krištáľovom krídle

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie významným osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví
mimoriadnej odbornosti a úspech. Ocenenie sa udeľuje od roku 1997 a tento rok prebieha jeho 26. ročník. Cenu Krištáľové krídlo udeľujú
členovia odborných porôt a Veľká porota za mimoriadny prínos v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a
verejného života. Nominácie a ocenenia sa udeľujú v kategóriách Medicína a veda, Hudba, v 26. ročníku aj Populárna hudba, Filantropia,
Divadlo a audiovizuálne umenie, Výtvarné umenie, Inovácie a startupy, Hospodárstvo, Publicistika a literatúra, Šport. Veľká porota
každoročne udeľuje aj mimoriadnu cenu osobnostiam za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin v
hodnotenom roku. O ocenení v každej kategórii rozhoduje porota zložená z odborníkov pôsobiacich v danej oblasti. Hlavnou myšlienkou
Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia úctu.

Viac informácií nájdete na www.kristalovekridlo.sk

Instagram: https://www.instagram.com/kristalovekridlo/?hl=sk

Facebook: https://www.facebook.com/kristalovekridlo

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a
za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.
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Vysoké školy plánovali prerušiť štúdium. Univerzita Komenského ostáva otvorená. Iné školy sa ešte nerozhodli  
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Univerzita Komenského (UK) v Bratislave po 17. novembri nezatvorí svoje brány a výučbu nepreruší. Ostáva však v protestnej
pohotovosti. Zhodli sa na tom v stredu zástupcovia akademickej obce.

Zo stanoviska vyplýva, že najväčšia slovenská univerzita si v plnej miere uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť v tejto neľahkej
dobe. "Zároveň reflektuje výraznú zmenu v komunikácii a prístupe ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú hodnotí ako
konštruktívnu. Po čiastočnom splnení požiadaviek Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) z 13. septembra 2022 sa zástupcovia
akademickej obce UK dohodli, že 17. novembra 2022 univerzita výučbu nepreruší," uvádza sa v stanovisku. UK však naďalej ostáva v
protestnej pohotovosti.

Univerzita dôrazne žiada kompetentných o čo najrýchlejšie predstavenie systémového, dlhodobo udržateľného a predvídateľného
riešenia súčasného stavu. "Vysoké školy dnes vynakladajú všetko svoje úsilie na bazálne prežitie a nemajú priestor na výraznejší rozvoj,"
píše sa v stanovisku.

Zástupcovia akademickej obce UK poverujú rektora univerzity Mareka Števčeka, aby pokračoval v začatých rokovaniach s vládou SR a
so zástupcami rezortu školstva v snahe o splnenie požiadaviek verejných vysokých škôl načrtnutých Slovenskou rektorskou konferenciou
ešte v septembri. UK zdôrazňuje, že nikdy nechcela a nechce stavať svojich študentov do pozície rukojemníkov. "Vzhľadom na trend v
oblasti financovania vysokých škôl, nedostatočné financovanie zvýšených nákladov spojených s vysokou infláciou, zvyšujúcimi sa
cenami tovarov a služieb a v prípade, že nebude predstavené riešenie súčasného stavu, nemôžeme vylúčiť čiastočné či úplné
obmedzenie plnohodnotného fungovania v ďalšom období," dodáva sa v stanovisku.

Na zasadnutí zástupcov akademickej obce sa zúčastnilo vedenie univerzity, dekani fakúlt, ale aj členovia vedení akademických senátov.
Zástupcovia fakúlt počas stretnutia informovali o priebehu diskusie na fakultách a o stanovisku študentov a zamestnancov fakúlt.

SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých
škôl. Rektori uplynulý týždeň skonštatovali len čiastočné splnenie svojich požiadaviek. O zatvorení brán vysokých škôl od 17. novembra
budú jednotlivé školy rokovať s akademickými obcami. SRK je naďalej pripravená na všetky formy protestu.

Prečítajte si tiež:

03:05

Vysoké školy sú pred kolapsom. Štát im znížil rozpočty už dva roky po sebe

Monika Grznárová M. GRZNáROVá

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika zatiaľ jasné stanovisko neuviedla. „Vedenie UPJŠ v Košiciach požaduje, aby sa rokovalo z úrovne
Slovenskej rektorskej konferencie a ministra školstva o systémových opatreniach na zvrátenie prepadu financovania a navrátenie sa do
ročného objemu pre rezort spred dvoch rokov, ale aj so zohľadnením valorizácie i cien energií nad rámec situácie v roku 2020. Pokiaľ
bude ochota rokovať a hľadať riešenie, nebudeme prerušovať výučbu,“ dodala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.

Aj Slovenská technická univerzita trvá na riešení financovania, pretože požiadavky boli splnené len čiastočne. „Vyplýva to z uznesenia k
aktuálnej situácii, ktoré prijal Akademický senát STU na svojom riadnom zasadnutí v stredu 26. októbra. Odporúča v ňom neprerušiť
výučbu na STU ani po 17. novembri, avšak zotrvať v protestnej pohotovosti,“ uviedla univerzita.

Autor: Katarína Kiššová, TASR
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Dekani lekárskych fakúlt či analytik považujú navyšovanie počtu slovenských študentov medicíny na fakultách za
rozumný a logický krok  
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Marián KUKELKA, moderátor

Dekani lekárskych fakúlt či analytik považujú navyšovanie počtu slovenských študentov medicíny na fakultách za rozumný a logický krok.
Zároveň však hovoria, že situáciu s nedostatkom zdravotníckeho personálu treba riešiť aj inak. Pripomínajú, že tento krok sa prejaví až
po rokoch. Podľa dekanov je otázne aj to, či znižovaním počtu zahraničných študentov neklesnú lekárske fakulty v medzinárodnom
hodnotení.

Dominika ZÚBOROVÁ, redaktorka

Hoci počet vyštudovaných medikov za posledné desaťročie stúpol takmer o polovicu, gro tvoria zahraniční absolventi. Analytik Martin
Smatana hovorí, že sú za tým aj peniaze, ktoré fakulte prinesú. Ide o sumu asi 10.000 EUR za jeden akademický rok. Hoci analytik
ambíciu ministrov prijímať viac slovenských študentov víta, poukazuje na to, že detaily tohto návrhu známe nie sú.

Martin SMATANA, analytik

By bola taká, že od ďalšieho akademického roku by sa teda znížil počet zahraničných študentov a ten rozdiel, dajme tomu, že 200 alebo
300 by sa využil pre domácich slovenských študentov.

Dominika ZÚBOROVÁ, redaktorka

Hoci dekani lekárskych fakúlt aj medici chápu zámer ministrov, majú výhrady. Predovšetkým treba zastabilizovať študentov tak, aby po
ukončení školy neodchádzali zo Slovenska. Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Juraj Šteňo vysvetľuje, že problémom bude
praktická výučba medikov. Okrem skúsených kolegov treba sfunkčniť nemocnicu na Rázsochách a udržiavať aj terajšie priestory výučby.

Juraj ŠTEŇO, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Kliniky, na ktorých učíme, je treba udržať kondícii, tzn. treba ich činnosť revitalizovať. A keď to niekto nechápe a hľadá nejaké alternatívne
riešenia, ktoré nie sú riešením, no tak jednoducho výsledok bude len taký, že to nepovedie k ničomu.

Dominika ZÚBOROVÁ, redaktorka

Reaguje dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Andrea Čalkovská.

Andrea ČALKOVSKÁ, dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Narážame tu na limity, tie limity alebo obmedzenia sa týkajú jednak kapacity, pretože záleží nám naozaj na tom, aby získavali na
dostatočnej úrovni tú klinickú prax a univerzitné nemocnice majú určitý limitovaný počet lôžok. Tak isto narážame už na naše personálne
kapacity.

Dominika ZÚBOROVÁ, redaktorka

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach by v prípade posilnenia pedagógov a infraštruktúry vedeli počet študentov zvýšiť o 50
až 80. Dekan Lekárskej fakulty Daniel Pella poukazuje na iný detail.

Daniel PELLA, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Zahraniční študenti predstavujú iný zdroj financovania a každý rozumný ekonóm povie, že viaczdrojové financovanie je určite lepšie ako
financovanie z jediného zdroja. Naviac nemyslím si, že potreba veľkého navýšenia počtu slovenských študentov bude dlhodobá
dlhoročná.

Dominika ZÚBOROVÁ, redaktorka

Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský dnes rétoriku upravuje a miesto navyšovania počtu študentov hovorí o zmene ich
štruktúry. Nepredpokladá preto, že by bolo počet vyučujúcich treba zvýšiť. Prípadnému vzniku novej lekárskej fakulty by sa nebránil.
Nateraz je to však podľa neho ďaleko od reality. Dominika Zúborová, RTVS.
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[strojový prepis] … pamätá. Tie v deň volieb. Že by ste si nepomysleli na úteku. Volebné lístky budeme mať v rukách. Vec a jej nám povie
politológ z Filozofickej fakulty univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Alexander Onufer. Ak tak naozaj, tých lístkov tentokrát
bude trošku viacej. Štyri. Prípade mesta Košice a mesta Bratislavy tým hlasovací lístok bude šesť a už som aj…
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[strojový prepis] … zastupiteľstva. Volebné miestnosti sa otvárajú v sobotu ráno. C môjho náš to pamätáte v deň volieb, lebo ste si
nepomysleli na úteku. Volebné lístky budeme mať v rukách vec a jej nám povesť. Politológ z Filozofickej fakulty univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach Alexander Onufer. Ak tak naozaj, tých lístkov tentokrát bude trošku viacej. Štyri. Prípade mesta Košice…
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Viktor Vincze, moderátor

Návrh prijať viac slovenských medikov na lekárske fakulty nevyrieši zlú situáciu v našom zdravotníctve.

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka

Dekani aj študenti hovoria o kolapse kvality zdravotníckeho vzdelávania. Fakulty majú existenčné problémy.

Diana Belousovová, redaktorka

Študenti žiadajú, aby štát zlepšil ich podmienky na vzdelávanie. Podľa medikov treba urgentne riešiť nedostatočný počet vyučujúcich
lekárov, technické vybavenie či výučbové kapacity. Najväčšie medzery vidia práve v praktickom vyučovaní.

študenti Lekárskej fakulty UK

Nemáme kapacity a ani čo sa týka učební a vyučujúcich a ani v nemocniciach, že už beztak na veľa medikov pripadá jeden, dvaja lekári.

študenti Lekárskej fakulty UK

By bolo lepšie, keby že sa viac lekárov alebo teda pedagógov zamestná.

Laura Banovčanová, prezidentka Slovenskej asociácie študentov medicíny

Máme nedostatok ľudí, ktorí sa im dokážu naozaj adekvátne venovať a vzdelávať nás tak, aby v budúcnosti sme z toho praktického
hľadiska vedeli to našu profesiu vykonávať dobre.

Diana Belousovová, redaktorka

Vládny návrh by znamenal, že fakulty by mali dohromady prijať o 100 študentov viac. Zároveň počet medikov zo zahraničia by sa malo 4
stovky znížiť. Nahradia ich slovenskí, za ktorých by školy dostali rovnako zaplatené ako za zahraničných.

Igor Matovič, minister financií SR (Oľano)

V tej istej miestnosti ten profesor si posadí na miesto Nóra si posadí Slováka.

Diana Belousovová, redaktorka

Dekani ale hovoria, že aj študenti zo zahraničia sú pre univerzity dôležitý.

Daniel Pella, dekan Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v KE

Ranking univerzít bez zahraničných študentov by sme padli hlboko dole.

Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva

Bude menej zahraničných a slovenských, takže mi nepredpokladáme nejaké potrebu navyšovania personálu, ktorý teda zodpovedný za
výuku. My sami vnímame, že áno, ten ten počet tam je nedostatočný a preto sme prišli s návrhom 100 medikov, čo bolo odkonzultované
s dekanmi fakúlt, že o to sú schopní ešte navýšiť.

Ján Horecký, minister školstva

Rešpektujeme kapacity lekárskych fakúlt a to čo oni budú potrebovať, to už je ich manažment jedno je isté. My im k tomu dáme
zodpovedajúce financie.

Diana Belousovová, redaktorka

Lekárske fakulty trápia existenčné problémy, nedostatočné financovanie a zlá situácia v nemocniciach, ktorá komplikuje medikom prax.

Juraj Šteňo, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
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Pokiaľ sa toto nezlepší tak nie je možné počet študentov zvyšovať ani ani len tí, ktorých máme teraz. Pokiaľ sa situácia nezlepší, nebudú
môcť kvalitne doštudovať.

Daniel Pella, dekan Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v KE

Súhlasíme aj s takým riešením, ale bolo by potrebné navýšenie nielen za študentov, ale navýšenie určite aj pre pedagógov a na pre
všetku infraštruktúru, ktorá s tým súvisí.

Andrea Čalkovská, dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin

Pokiaľ ide o nejaké počty a možnosti navýšenia počtu študentov 1. ročníka. Môžeme sa baviť v desiatkách. Je problém s zložkami, čiže
problém by bol zrejme v tých klinických predmetoch, problém s personálom, učiteľmi, lekármi a podobne.

Diana Belousovová, redaktorka

Regionálne štáby a Diana Belousovová, televízia Markíza.

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 19

Správy  
  26. 10. 2022, 21:00, Relácia: Správy, Stanica: Rádio Slovensko, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Ambivalentný, 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: 2256 Eur 

[strojový prepis] … udržiavať priestory výučby kliniky, na ktorých učím, ešte treba udržať v kondícii, to znamená treba ich činnosť
revitalizovať a keď to niekto nechápe, ak hľadá nejaké alternatívne riešenia, ktoré nie sú riešením, no tak jednoducho výsledok bude len
taký, že to nepovedie k ničomu. Na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach by v prípade posilnenia pedagógov a…
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Medici sa nemajú kde zamestnať. Matovičov projekt skúšajú aj Česi  
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Nepostačujúce výučbové kapacity, teda nízky počet vyučujúcich lekárov a technického vybavenia, sú dnes bežnou realitou slovenských
lekárskych fakúlt od Bratislavy až po Košice. To zároveň znamená, že v súčasnom stave nestačia ani na modernú výučbu medikov.
Priznávajú to lekári, aj samotní študenti.

Z vlády prišiel v utorok nápad na zlepšenie. Nová „atómovka“ však nerieši zlepšovanie študijných podmienok. Miesto toho chce navýšiť
počty prijatých slovenských študentov a ubrať z tých zahraničných. Odbornú diskusiu so zapojenými stranami kabinet pripúšťa, na rad
prichádza však až teraz, teda niekoľko dní po predstavení novinky verejnosti. Obdobný projekt navyšovania pomeru študentov spustil
pred štyrmi rokmi aj český bývalý premiér Andrej Babiš. V Čechách priznávajú, že výsledky projektu zatiaľ nevidno.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) v utorok požiadal ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) o uvoľnenie
peňazí na zvýšenie počtu slovenských študentov medicíny o sto miest. Financmajster mal však lepší nápad. Vzal iniciatívu do vlastných
rúk a statusom na sociálnej sieti oznámil, že síce sa počet študentov lekárskych fakúlt zvyšovať bude, no najmä počet tých slovenských.
Zatiaľ by ich malo byť o päťsto viac.

„Nejedná sa o navýšenie kapacít lekárskych fakúlt, ale o zmenu štruktúry študentov. Bude menej zahraničných a viac slovenských,“
vysvetľoval minister Lengvarský Matovičove ciele. „Nebudeme mať o päťsto študentov viac. Zmení sa len ich pomer,“ zopakoval.
Myšlienkou za nápadom je fakt, že z vyštudovaných lekárov do zahraničia odchádza každý rok v priemere 17 percent. Teda čím viac
Slovákov na Slovensku vyštuduje, tým viac Slovákov na Slovensku zostane.

Na Slovensku síce chýbajú tisícky všeobecných lekárov, no napríklad v nemocniciach chýbajú pracovné ponuky. Slovenská asociácia
študentov upozorňuje, že pre mnohých absolventov lekárskych fakúlt sú nemocnice z dôvodu drastického poddimenzovania
zdravotníctva už teraz nedostupné. Chýba totiž vybavenie ako i lekárske a sesterské tímy na otvorenie potrebných programov. Pri
ambulanciách sa zase musí mladý absolvent zaviazať, že pôjde na najbližšie roky pracovať do neatraktívneho regiónu a ordináciu si bude
musieť rozbehnúť od nuly.

Fakulty sa nechcú vzdať cudzincov

„Ministrovi som dal za ministerstvo financií ponuku, s ktorou môže osloviť všetky lekárske fakulty – Slovensko má eminentný záujem
zvýšiť počet medikov približne zo sedemsto na 1,2–tisíc v ročníku už od nasledovného školského roka,“ skonštatoval líder hnutia OĽaNO
Matovič. Matovičov krok je síce správny, no nemal byť prvý.

Aj keď na Slovensku dlhodobo v nemocniciach a ambulanciách chýba viac ako 3,5–tisíc lekárov, absolventi sa reálne nemajú kde
zamestnať, pretože chýba technicko–materiálne vybavenie. A na fakultách je zasa nedostatok vyučujúcich lekárov, ktorí by sa študentom
naplno venovali. Tým vybavenie chýba tiež. „Zdôrazňujem, že nestačí iba produkovať nových absolventov medicíny, ale je nutné ich aj
zastabilizovať, aby mladí lekári neodchádzali po ukončení štúdia pracovať do zahraničia,“ podotkol pre denník Pravda dekan Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach profesor Daniel Pella.

„Ak chceme byť konkurencieschopní, potrebujeme tiež vytvoriť také platové podmienky, aby sme boli atraktívni pre kvalitných učiteľov,
vrátane zahraničných,“ priznal Pella. Dôležitá je podľa neho aj investícia do rozšírenia Centra simulátorovej a virtuálnej reality. „Je
zrejmé, že zvýšenie počtu slovenských študentov si nutne vyžiada aj nemalé investície a musí byť kryté zdrojmi navyše,“ dodal.

Zdôraznil, že investícia do zahraničných študentov je pre slovenské lekárske fakulty výhodná a nechcú sa spoliehať na to, že
slovenských študentov štúdium omrzí.

„Pri zvýšení počtu slovenských študentov automaticky neznížime počet zahraničných medikov. Každý rozumný ekonóm bude voliť rôzne
zdroje financovania a nie jednozdrojové financovanie,“ ozrejmil profesor Pella. Dodal, že ak by fakulty nemali zahraničných študentov a
učiteľov, boli by na chvoste rebríčka európskych univerzít.

Nikdy nestačí len raz

Na jeden rok ho zaviedol aj bývalý premiér Peter Pellegrini (nezarad. Hlas). Univerzity sa následne sťažovali, že peniaze na navýšenie
počtu medikov boli štátom vyčlenené len na jeden rok. Podľa dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine profesorky Andrey
Čalkovskej boli fakulty v minulosti opakovane v situácii, keď bola „spoločenská požiadavka“ na navýšenie počtu študentov. „Ale
financovanie počas celej dĺžky štúdia ostalo v rovine sľubov,“ podotkla.

Aj samotný minister Matovič priznáva, že tento projekt na to, aby bol úspešný, musí byť dlhodobý a mladí absolventi lekárskych škôl 
slovenské zdravotníctvo zo dňa na deň nespasia. Otázna je aj ich pripravenosť po doštudovaní. Vlani prebehol v Česku prieskum, o ktorý 
sa postarala organizácia „Mladí lekáři“. Z neho vyplýva, že iba dve percentá študentov v šiestom, teda v záverečnom ročníku sa cítia byť
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pripravené na klinickú prax. Iba 19 percent uviedlo, že sú „skôr pripravení“. Ostatných 79 percent sa necíti byť na lekársku prax
pripravených.

„Keď navýšime počet medikov a zmenšíme personálny stres v nemocniciach, ostane ich tu viac,“ mienil Matovič. Následne dodal, že sa
na návrh spýta dekanov. Lekárske fakulty sa netaja tým, že na zahraničných študentoch si zarábajú na chod. Dlhodobo sú
podfinancované. Rektorská konferencia aktuálne deklaruje úplné ukončenie výučby počnúc 17. novembrom 2022. Dôvodom
vyprázdnenia ául je energetická kríza.

Dnes na slovenských lekárskych fakultách v rámci jedného ročníka študuje v priemere 700 slovenských a 430 zahraničných študentov.
Študijný program v anglickom jazyku využíva podľa ministerstva zdravotníctva zhruba polovica z nich. Pri týchto študentoch je
predpoklad, že nezostanú pracovať na Slovensku.

Zahraniční študenti tvoria pomerne vysoký podiel poslucháčov, pretože prinášajú podfinancovaným univerzitám viac peňazí. V skratke,
oproti slovenským študentom sú tí zahraniční výhodnejší. No podľa informácií denníka Pravda vysoké školy a univerzity zatiaľ presne
nevedia, koľko ich jeden zahraničný študent ročne vlastne stojí.

Minister financií Matovič priblížil, že lekárske fakulty dostávajú od zahraničného študenta o štyritisíc eur ročne viac, ako dostanú za
slovenského študenta. Túto sumu im chce štát dorovnať.

„Vidíme, že majú dokopy 2590 zahraničných študentov. My im hovoríme, prijmite postupne miesto týchto študentov slovenských, ktorí
nám tu s veľkou pravdepodobnosťou ostanú, a my vám zaplatíme za jedného to isté, čo dnes beriete od zahraničných,“ hovorí Matovič.
Prvý rok by si to vyžiadalo päť miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva sa v prípade, že návrh prejde parlamentom, chystá podpísať
memorandum, aby boli na projekt peniaze vyhradené aj v nasledujúcich rokoch.

České ministerstvo školstva po štyroch rokoch obdobného projektu stabilizácie lekárskeho personálu priznáva, že konečný prínos pre
zdravotný systém bude závisieť od následných podmienok pri prechode absolventov do praxe a zotrvaní v nej. Ak sa teda nezlepšia
podmienky v slovenskom zdravotníctve, vyštudovaní lekári budú odchádzať aj naďalej.

Podľa Slovenskej asociácie študentov medicíny by sa absolventi neobzerali po pracovných pozíciách v inom odvetí či v zahraničí, ak by
mali kde pracovať.

„Aj napriek vysokému počtu študentov, ktorí chcú na Slovensku ostať, je pre nich nemožné nájsť si pracovné miesta. Každoročne na
lekárskych fakultách úspešne ukončí doktorské štúdium viac než 700 absolventov, z nich v prieskume Barometer medzi slovenskými
medikmi 2021 až 78 percent študentov počas svojich záverečných rokov vysokoškolského štúdia udávalo záujem zostať pracovať na
Slovensku,“ upozornila Laura Banovčanová, prezidentka Slovenskej asociácie študentov medicíny.

Zdôraznila, že návrh nereflektuje potreby študijných skupín. „Žiadame o úpravu aktuálneho, podľa nášho názoru nedostatočne
zváženého návrhu na zvýšenie počtu študentov, ktorí v už teraz preťaženom systéme naďalej nebudú mať priestor na zamestnanie sa či
podmienky na kvalitné vykonávanie svojej profesie,“ spresnila.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Stabilizácia lekárov na Slovensku

Projekt stabilizácie by mal ročne stáť päť miliónov eur.

Na slovenských lekárskych fakultách v rámci jedného ročníka študuje v priemere 700 slovenských a 430 zahraničných študentov.

Vlani prebehol v Česku prieskum, o ktorý sa postarala organizácia „Mladí lekáři“. Z neho vyplýva, že iba dve percentá študentov v
šiestom, teda v záverečnom ročníku, sa cítia byť pripravené na klinickú prax. (pst)

Nápadu chýba systém

Slovenská asociácia študentov vidí problémy v edukácii medikov v obrovskom investičnom deficite a fundamentálne nesprávne
nastavenej metodike financovania verejného zdravotníctva, ktoré je aj napriek enormnému personálnemu poddimenzovaniu stratové.

„Nemocnice sú pre mnohých absolventov lekárskych fakúlt z dôvodu drastického poddimenzovania zdravotníctva už teraz nedostupné,“
spresnila Laura Banovčanová, prezidentka Slovenskej asociácie študentov medicíny.

Dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine profesorka Andrea Čalkovská upozornila, že nedostatok zdravotníkov na Slovensku sa
nedá vyriešiť iba navýšením počtu študentov lekárskych fakúlt. „K tomu, aby absolventi po skončení štúdia ostali pracovať na Slovensku,
je zo strany štátu potrebné pristúpiť systémovo a komplexne,“ podotkla.
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Minister financií Igor Matovič predstavuje ďalší projekt na záchranu slovenského zdravotníctva.

ZDROJ: FB/OĽANO

Autor: Peter Madro Bratislava
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Medici sa reálne nemajú kde zamestnať. Matovičov projekt skúšajú aj Česi, zatiaľ bez výsledkov  
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Nepostačujúce výučbové kapacity, teda nízky počet vyučujúcich lekárov a technického vybavenia, sú dnes bežnou realitou slovenských
lekárskych fakúlt od Bratislavy až po Košice. To zároveň znamená, že v súčasnom stave nestačia ani na modernú výučbu medikov.
Priznávajú to lekári, aj samotní študenti. Z vlády prišiel v utorok nápad na zlepšenie. Nová „atómovka“ však nerieši zlepšovanie
študijných podmienok.

Foto: FB/OĽaNO

Igor Matovič predstavuje navýšenie pomeru slovenských študentov na lekárskych fakultách.

Miesto toho chce navýšiť počty prijatých slovenských študentov a ubrať z tých zahraničných. Odbornú diskusiu so zapojenými stranami
kabinet pripúšťa, na rad prichádza však až teraz, teda niekoľko dní po predstavení novinky verejnosti. Obdobný projekt navyšovania
pomeru študentov spustil pred štyrmi rokmi aj český bývalý premiér Andrej Babiš. V Čechách priznávajú, že výsledky projektu zatiaľ
nevidno. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) v utorok požiadal ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) o
uvoľnenie peňazí na zvýšenie počtu slovenských študentov medicíny o sto miest.

Pri zvýšení počtu slovenských študentov automaticky neznížime počet zahraničných medikov. Každý rozumný ekonóm bude voliť rôzne
zdroje financovania a nie jednozdrojové financovanie.

dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach profesor Daniel Pella

Financmajster mal však lepší nápad. Vzal iniciatívu do vlastných rúk a statusom na sociálnej sieti oznámil, že síce sa počet študentov
lekárskych fakúlt zvyšovať bude, no najmä počet tých slovenských. Zatiaľ by ich malo byť o päťsto viac.

„Nejedná sa o navýšenie kapacít lekárskych fakúlt, ale o zmenu štruktúry študentov. Bude menej zahraničných a viac slovenských,“
vysvetľoval minister Lengvarský Matovičove ciele. „Nebudeme mať o päťsto študentov viac. Zmení sa len ich pomer,“ zopakoval.
Myšlienkou za nápadom je fakt, že z vyštudovaných lekárov do zahraničia odchádza každý rok v priemere 17 percent. Teda čím viac
Slovákov na Slovensku vyštuduje, tým viac Slovákov na Slovensku zostane.

Na Slovensku síce chýbajú tisícky všeobecných lekárov, no napríklad v nemocniciach chýbajú pracovné ponuky. Slovenská asociácia
študentov upozorňuje, že pre mnohých absolventov lekárskych fakúlt sú nemocnice z dôvodu drastického poddimenzovania
zdravotníctva už teraz nedostupné. Chýba totiž vybavenie ako i lekárske a sesterské tímy na otvorenie potrebných programov. Pri
ambulanciách sa zase musí mladý absolvent zaviazať, že pôjde na najbližšie roky pracovať do neatraktívneho regiónu a ordináciu si bude
musieť rozbehnúť od nuly.

Fakulty sa nechcú vzdať cudzincov

„Ministrovi som dal za ministerstvo financií ponuku, s ktorou môže osloviť všetky lekárske fakulty – Slovensko má eminentný záujem
zvýšiť počet medikov približne zo sedemsto na 1,2-tisíc v ročníku už od nasledovného školského roka,“ skonštatoval líder hnutia OĽaNO
Matovič. Matovičov krok je síce správny, no nemal byť prvý.

Aj keď na Slovensku dlhodobo v nemocniciach a ambulanciách chýba viac ako 3,5-tisíc lekárov, absolventi sa reálne nemajú kde
zamestnať, pretože chýba technicko-materiálne vybavenie. A na fakultách je zasa nedostatok vyučujúcich lekárov, ktorí by sa študentom
naplno venovali. Tým vybavenie chýba tiež. „Zdôrazňujem, že nestačí iba produkovať nových absolventov medicíny, ale je nutné ich aj
zastabilizovať, aby mladí lekári neodchádzali po ukončení štúdia pracovať do zahraničia,“ podotkol pre denník Pravda dekan Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach profesor Daniel Pella.

„Ak chceme byť konkurencieschopní, potrebujeme tiež vytvoriť také platové podmienky, aby sme boli atraktívni pre kvalitných učiteľov,
vrátane zahraničných,“ priznal Pella. Dôležitá je podľa neho aj investícia do rozšírenia Centra simulátorovej a virtuálnej reality. „Je
zrejmé, že zvýšenie počtu slovenských študentov si nutne vyžiada aj nemalé investície a musí byť kryté zdrojmi navyše,“ dodal.
Zdôraznil, že investícia do zahraničných študentov je pre slovenské lekárske fakulty výhodná a nechcú sa spoliehať na to, že
slovenských študentov štúdium omrzí.

„Pri zvýšení počtu slovenských študentov automaticky neznížime počet zahraničných medikov. Každý rozumný ekonóm bude voliť rôzne
zdroje financovania a nie jednozdrojové financovanie,“ ozrejmil profesor Pella. Dodal, že ak by fakulty nemali zahraničných študentov a
učiteľov, boli by na chvoste rebríčka európskych univerzít.

Nikdy nestačí len raz
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Na jeden rok ho zaviedol aj bývalý premiér Peter Pellegrini (nezarad. Hlas). Univerzity sa následne sťažovali, že peniaze na navýšenie
počtu medikov boli štátom vyčlenené len na jeden rok. Podľa dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine profesorky Andrey
Čalkovskej boli fakulty v minulosti opakovane v situácii, keď bola „spoločenská požiadavka“ na navýšenie počtu študentov. „Ale
financovanie počas celej dĺžky štúdia ostalo v rovine sľubov,“ podotkla.

Aj samotný minister Matovič priznáva, že tento projekt na to, aby bol úspešný, musí byť dlhodobý a mladí absolventi lekárskych škôl
slovenské zdravotníctvo zo dňa na deň nespasia. Otázna je aj ich pripravenosť po doštudovaní. Vlani prebehol v Česku prieskum, o ktorý
sa postarala organizácia „Mladí lekáři“. Z neho vyplýva, že iba dve percentá študentov v šiestom, teda v záverečnom ročníku sa cítia byť
pripravené na klinickú prax. Iba 19 percent uviedlo, že sú „skôr pripravení“. Ostatných 79 percent sa necíti byť na lekársku prax
pripravených.

„Keď navýšime počet medikov a zmenšíme personálny stres v nemocniciach, ostane ich tu viac,“ mienil Matovič. Následne dodal, že sa
na návrh spýta dekanov. Lekárske fakulty sa netaja tým, že na zahraničných študentoch si zarábajú na chod. Dlhodobo sú
podfinancované. Rektorská konferencia aktuálne deklaruje úplné ukončenie výučby počnúc 17. novembrom 2022. Dôvodom
vyprázdnenia ául je energetická kríza.

Univerzity nevedia, čo študent stojí

Dnes na slovenských lekárskych fakultách v rámci jedného ročníka študuje v priemere 700 slovenských a 430 zahraničných študentov.
Študijný program v anglickom jazyku využíva podľa ministerstva zdravotníctva zhruba polovica z nich. Pri týchto študentoch je
predpoklad, že nezostanú pracovať na Slovensku.

Zahraniční študenti tvoria pomerne vysoký podiel poslucháčov, pretože prinášajú podfinancovaným univerzitám viac peňazí. V skratke,
oproti slovenským študentom sú tí zahraniční výhodnejší. No podľa informácií denníka Pravda vysoké školy a univerzity zatiaľ presne
nevedia, koľko ich jeden zahraničný študent ročne vlastne stojí.

Minister financií Matovič priblížil, že lekárske fakulty dostávajú od zahraničného študenta o štyritisíc eur ročne viac, ako dostanú za
slovenského študenta. Túto sumu im chce štát dorovnať. „Vidíme, že majú dokopy 2590 zahraničných študentov. My im hovoríme,
prijmite postupne miesto týchto študentov slovenských, ktorí nám tu s veľkou pravdepodobnosťou ostanú, a my vám zaplatíme za
jedného to isté, čo dnes beriete od zahraničných,“ hovorí Matovič. Prvý rok by si to vyžiadalo päť miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva
sa v prípade, že návrh prejde parlamentom, chystá podpísať memorandum, aby boli na projekt peniaze vyhradené aj v nasledujúcich
rokoch.

České ministerstvo školstva po štyroch rokoch obdobného projektu stabilizácie lekárskeho personálu priznáva, že konečný prínos pre
zdravotný systém bude závisieť od následných podmienok pri prechode absolventov do praxe a zotrvaní v nej. Ak sa teda nezlepšia
podmienky v slovenskom zdravotníctve, vyštudovaní lekári budú odchádzať aj naďalej.

Podľa Slovenskej asociácie študentov medicíny by sa absolventi neobzerali po pracovných pozíciách v inom odvetí či v zahraničí, ak by
mali kde pracovať.

„Aj napriek vysokému počtu študentov, ktorí chcú na Slovensku ostať, je pre nich nemožné nájsť si pracovné miesta. Každoročne na
lekárskych fakultách úspešne ukončí doktorské štúdium viac než 700 absolventov, z nich v prieskume Barometer medzi slovenskými
medikmi 2021 až 78 percent študentov počas svojich záverečných rokov vysokoškolského štúdia udávalo záujem zostať pracovať na
Slovensku,“ upozornila Laura Banovčanová, prezidentka Slovenskej asociácie študentov medicíny.

Zdôraznila, že návrh nereflektuje potreby študijných skupín. „Žiadame o úpravu aktuálneho, podľa nášho názoru nedostatočne
zváženého návrhu na zvýšenie počtu študentov, ktorí v už teraz preťaženom systéme naďalej nebudú mať priestor na zamestnanie sa či
podmienky na kvalitné vykonávanie svojej profesie,“ spresnila.

Nápadu chýba systém

Slovenská asociácia študentov vidí problémy v edukácii medikov v obrovskom investičnom deficite a fundamentálne nesprávne
nastavenej metodike financovania verejného zdravotníctva, ktoré je aj napriek enormnému personálnemu poddimenzovaniu stratové.

„Nemocnice sú pre mnohých absolventov lekárskych fakúlt z dôvodu drastického poddimenzovania zdravotníctva už teraz nedostupné,“
spresnila Laura Banovčanová, prezidentka Slovenskej asociácie študentov medicíny.

Dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine profesorka Andrea Čalkovská upozornila, že nedostatok zdravotníkov na Slovensku sa
nedá vyriešiť iba navýšením počtu študentov lekárskych fakúlt. „K tomu, aby absolventi po skončení štúdia ostali pracovať na Slovensku,
je zo strany štátu potrebné pristúpiť systémovo a komplexne,“ podotkla.

Autor: Peter Madro
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