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They will actively look for students abroad, like Czech universities do in Slovakia

THE HALLS and classrooms of Slovak universities are now emptier than they were 10 years ago. The coronavirus is not the one to
blame in this case.

Universities are losing students and the data they provided for the Largest in Business ranking of The Slovak Spectator show that today,
tens of thousands fewer students are studying at Slovak universities than a decade ago. What happened?

Demography is usually an immediate answer, but one reason behind the development. There are not just fewer people in the population.
Slovak students are among those who leave to study abroad more frequently than students in other countries. Experts on the education
system say universities are not motivated to decrease the number of admissions to reflect these demographic changes, because their
finances are partly based on percapita criteria.

“Universities cannot reverse the trend of the demographic curve, but they can try to be more effective and attractive,” Adam Krchňavý of
the non-governmental think tank INESS told The Slovak Spectator. “Universities need to reflect on the current problems and flexibly react
to the demands of the market.”

At some unis, number of students halved

Nitra, the western-Slovak regional capital with about 77,000 inhabitants, is the seat of two universities – the Slovak University of
Agriculture and Constantine the Philosopher University. While the latter reported slightly more than 11,700 students in 2011, the Slovak
Agriculture University had about 9,400 students that year.

Within the next decade, the number of students at the agriculture university dropped to 4,700 in 2021, while 6,700 students are studying
at Constantine the Philosopher University.

For the former, this means a decrease of 43 percent of students within 10 years, the latter losing as much as 50 percent of its students,
according to data confirmed for the Largest in Business ranking.

The decrease is substantially higher than the overall decrease of inhabitants in the age group typically studying at university in Slovakia,
aged 18-23.

The official data of the Slovak Statistics Office shows that in the summer of 2011, there were 464,711 people in the age category 18-23.
Nine years later, there were 333,141 people of this age category among the Slovak population in the summer of 2020, a 28percent
decrease from 2011 to 2020.

While there is no precise data available for the year 2021 for now, statistics from the winter of 2020 show a further drop to 328,675 in this
age category.

Universities know about the problem

Nitra-based universities are aware of the decrease of students.

“The decline in the number of students is a problem, as there is a high demand for our graduates in the agri-food sector and there are
fewer and fewer every year,” Milan Šimko, vice-rector of education at the Slovak University of Agriculture, told The Slovak Spectator.

Constantine the Philosopher University has noticed a slightly growing number of applicants interested in its study programmes in recent
years, according to its vicerector for education, Jana Duchovičová. But the number of students at the university is still going down.

“We perceive the drop of students as a problem, of course, and we are trying to identify its causes,” Duchovičová told The Slovak
Spectator.

She said that the university is trying to mainly solve the problem by constantly improving the offer of study programmes; developing
cooperation with potential employers; improving student services; emphasising the quality of science and research while involving more
students in it; as well as involving more students in science; rewarding active students; strengthening internationalisation; and expanding
study opportunities abroad through study visits and internships.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/679563395/73c9ce981094f783e887?topic_monitor=36657&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDYyMDE1ODksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njc5NTYzMzk1LCJ0aWQiOjM2NjU3fQ.cL-xnQ4UyiQens1lkh2mnGPx9XIeYXMrZXRRbhiSIHk
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/14189793-f0f4b24e114a640a7eb8/
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/14189794-8c906844065c4b03542e/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 5

They are also trying to gradually introduce new technologies to build a smart environment, improve e-learning opportunities, build green
zones for students and also support students’ extracurricular lives.

Nitra universities are not the sole ones struggling with a drop in students. Overall, the number of university students decreased by one
third in Slovakia. While 204,158 students were studying in bachelor’s or master’s programmes in 2011, the number dropped to 130,164 in
2021, shows data from the Statistical Yearbook by the Slovak Centre of Scientific and Technical Information.

Number of students translates into money

Renáta Hall, an expert on university education, sees two factors behind the decreasing number of university students in Slovakia. First,
Slovakia is the fastest-ageing EU member state.

Also, the number of Slovak students studying abroad increased to 19 percent in 2018, according to data of the Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD). This is far from the OECD average of 2 percent.

The number of Slovak students at universities abroad has significantly increased since 1999, when it was 3 percent of the entire student
population of Slovakia.

Hall noted that it is entirely up to universities how many students they admit to study programmes. But since a large part of their income
depends on the number of students enrolled in their programmes, they are not motivated to take in fewer students.

Universities are facing other significant cuts in the budget, amounting to €44 million for public universities in the years 2021 and 2022.
They are also confronted by increasing energy prices.

“Moreover, our universities are underfinanced in the long-term, compared with [universities] abroad,” Hall said.

Slovakia spends only 71 percent on universities of the average spent by countries of the EU and OECD, she noted. OECD data suggests
that the Czech Republic, where most Slovak students wishing to study outside Slovakia are headed, spends 95 percent of the OECD
average per student.

“And while the costs for another student are marginal for a university, the financial gain is important, especially for seriously
underfinanced universities,” Hall stressed.

Interestinhigher educationsteep

Krchňavý from INESS noted that the interest in university education in Slovakia is not decreasing, quite the opposite. The share of people
with university degrees in the 25-34 age group proves this, increasing 18.6 percentage points by 2020. In that year, 39.2 percent of
people in their late twenties and early thirties had a university degree.

“In an ideal world, universities would be able to respond to the demographic trends and requirements of the labour market, but this is not
happening,” Krchňavý told The Slovak Spectator.

He argued that universities do not meet their own plans for the number of enrolled studentstheydrawupaheadof admission exams.
Universities wanted to accept 59,519 students for full-time and part-time study programmes in 2010, but they succeeded in fulfilling this
plan at 80 percent, as 49,146 students enrolled. In 2020, they planned to admit 53,777 students but 32,810 were actually enrolled, which
means they fulfilled the plan at 61 percent.

“Failure to meet the set plans indicates the inability of universities to respond to the current demand posed by applicants,” Krchňavý
opined.

Studying at public universities in Slovakia is free of charge for most full-time students. Krchňavý noted that this prevents universities from
competing with each other using prices like companies do on the market, so they compete with each other by decreasing their admission
requirements. The analyst reports his findings from data he obtained from universities’ yearbooks: while in 2006, 35 percent of the
applicants were admitted to universities without admission exams, in 2020 their number rose to 74 percent.

“Reducing the demands on students in admission process means that students who do not have prerequisites for university studies are
also admitted to schools,” he noted.

The competitive reduction of admission requirements negatively affects the quality of universities, according to Krchňavý. It is reflected in
the indices evaluated by universities around the world. In the QS World University Rankings index, Slovakia has the lowest number of
universities from the Visegrad Group countries (which also comprises Czechia, Hungary, and Poland), he said.

Howtoimprovequality
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The Education Ministry said it is trying to fight brain drain. Slovakia’s Recovery and Resilience Plan, to be financed from the Next
Generation EU fund and designed as a tool for post-pandemic relief, will allocate money for a scholarship scheme dedicated to talented
students. The scheme is intended to motivate them to remain at Slovak universities. It will also provide scholarships for foreign students,
to increase the “circulation of brains.” The ministry set up a new subject, the Slovak Accreditation Agency for Higher Education, with the
role of performing external quality assurance activities in higher education. The agency is intended to provide a mirror of quality to higher
education institutions and decide on the granting of appropriate accreditations basedonthelaw.

The main change, needed for Slovakia to draw funds within its recovery plan, is the reform on the higher education law. The ministry
believes the amendment it proposed will improve the quality of education. It was approved by the cabinet in late December, and will be
discussed in parliament. Universities have repeatedly voiced their objections.

Hall noted that no radical changes, such as joining smaller universities into larger ones, are necessary straight away. She sees a solution
in supporting universities to cooperate with one another; for example, one university would teach one subject, another would take
responsibility for another.

She also stated that common subjects, such as English or statistics, are often taught at many faculties of one university. This could also
be more efficient within a university.

Hall believes universities should focus on improving the conditions for students, even with support tools common at good universities,
such as mentoring, and psychological and career counselling. Higher-quality education should mean that the studies will give students
the relevant knowledge and the needed skills.

“With high quality, they will be more attractive for our students and foreign ones,” Hall said. “Universities should also actively approach
potential students abroad the way Czech universities do in Slovakia.”

“In the ideal world, universities would be able to respond to the demographic trends and requirements of the labour market, but this is not
happening.”

Adam Krchňavý, INESS

UNIVERSITIES

Listed alphabetically

University Address, City, Postal Code E-mail Phone www Phone number for rector‘s office Rector E-mail Year of establishment No. of
faculties Number for academic year 2021/2022 No. of students No. of full-time students No. of PhD. students No. of teachers Professors
Associate Professors Admission fees Degrees awarded

1 Alexander Dubček University of Trenčín (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)

Študentská 2, Trenčín 911 50 pr@tnuni.sk +421(0)32 740-0111 www.tnuni.sk Jozef Habánik pr@ tnuni.sk 1997 4 2,699 2,144 59 90 18
22 17 - 60 EUR Bc., Ing., Mgr., PhDr., PhD., doc., prof.

2 Comenius University in Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave)

Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440 Bratislava - Staré Mesto 814 99 infocentrum@uniba.sk +421(0)2 9010-9986 www.uniba.sk
+421(0)2 9010-1001 Marek Števček kr@ rec.uniba.sk 1919 13 22,828 19,948 1,873 2,022 297 488 20 - 80 EUR Bc., Mgr., MUDr.,
MDDr., PaedDr., PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., ThDr., PhD., prof., doc., Dr.h.c., DrSc.

3 Matej Bel University in Banská Bystrica (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Národná 12, Banská Bystrica 974 01 katarina.babelova@umb.sk +421(0)48 446-1121 www.umb.sk +421(0)48 446-1151 Vladimír
Hiadlovský rektor@ umb.sk 1992 6 6,796 5,503 164 436 62 119 20 - 60 EUR Bc., Mgr., Ing., PhD., RNDr., JUDr., PaedDr., PhDr., doc.,
prof., DrSc., Dr.h.c.

4 Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto 041 80 adriana.sabolova@upjs.sk +421(0)55 622-2608 www.upjs.sk +421(0)55 622-2608 Pavol
Sovák rektor@ upjs.sk 1959 5 7,500 6,865 513 658 103 175 20 - 50 EUR Bc., Mgr., RNDr., PhDr., PaedDr., JUDr., MDDr., MUDr., PhD.,
doc., prof.

5 Slovak University of Technology in Bratislava (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
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Vazovova 5, Bratislava - Staré Mesto 812 43 international@stuba.sk +421(0)917 669-200 www.stuba.sk +421(0)918 669-118 Oliver
Moravčík rector@ stuba.sk 1937 7 10,544 10,374 779 852 150 288 20 - 80 EUR Bc., Ing., PhD., Ing. arch., Mgr. art., ArtD.

6 Technical University of Košice (Technická univerzita v Košiciach)

Letná 9, Košice - Sever 042 00 kancelar@tuke.sk +421(0)55 602-2003 www.tuke.sk +421(0)55 602-2002 Stanislav Kmeť rektor@
tuke.sk 1952 9 9,588 9,145 485 676 119 254 20 - 70 EUR Bc., Ing., Ing. arch., Mgr. art., ArtD., PhD., doc., prof., DrSc., Dr.h.c.

7 University of Economics in Bratislava (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Dolnozemská cesta 1/B, Bratislava - Petržalka 852 35 komunikacia@euba.sk +421(0)2 6729-5356 www.euba.sk +421(0)2 6729-5364
Ferdinand Daňo sekretariat.rektora@ euba.sk 1940 7 7,210 6,784 187 422 40 121 32 - 60 EUR Bc., Ing., Mgr., PhD., MBA, doc., prof.,
Dr.h.c.

8 University of Prešov (Prešovská univerzita v Prešove)

Ul. 17. novembra 15, Prešov 080 01 unipo@unipo.sk +421(0)51 756-3110 www.unipo.sk +421(0)51 756-3101 Peter Kónya
peter.konya@ unipo.sk 1997 8 8,283 6,583 226 502 63 131 20 - 50 EUR Bc., Mgr., PhDr., PaedDr., ThDr., PhD., RNDr., Ing., ThLic.,
doc., prof., Dr.h.c.

9 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Námestie Jozefa Herdu 2, Trnava 917 01 info@ucm.sk +421(0)33 556-5133 www.ucm.sk, www.ucm.sk/en +421(0)33 556-5133 Roman
Boča rektor@ ucm.sk 1997 5 5,583 3,956 158 287 58 64 20 - 50 EUR Bc., Mgr., PhDr., PaedDr., RNDr., PhD., doc., prof.

10 University of Žilina (Žilinská univerzita v Žiline)

Univerzitná 8215/1, Žilina 010 26 rektor@uniza.sk +421(0)41 513-5101 www.uniza.sk +421(0)41 513-5101 Jozef Jandačka rektor@
uniza.sk 1953 7 7,541 6,962 302 518 86 156 20 - 35 EUR Bc., Ing., Mgr., PhD., doc., prof., Dr.h.c., prof. emeritus

Slovak universities have become less attractive for students.

Photo: Unsplash

Cooperation between universities may improve their study offers for potential students.

Photo: Unsplash

Autor: BY NINA HRABOVSKÁ FRANCELOVÁ Spectator staff
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Naši svetoví: Slovák vo svetovej špičke paleontológov  
  28. 1. 2022, 19:33, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa
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Dosah: 136 363 GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 13663 Eur 

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:

Prvý Slovák, ktorý sa dostal medzi svetovú špičku v paleontológii. Jeho doménou sú dinosaury. Práve on nedávno v Nemecku rozlúštil
záhadu pravekého lietajúceho fantóma. Vedecký pracovník Martin Kundrát.

Ľubica HARGAŠOVÁ, redaktorka:

Už od detstva ho fascinovali knihy, ilustrácie a filmy o dinosauroch. Chcel sa venovať paleontológii, ale Praha, kde sa dal odbor študovať,
bola preňho veľmi vzdialená. Zostal v Košiciach a vyštudoval biológiu a chémiu, ale v pátraní po stopách praveku, pokračoval.

Martin KUNDRÁT, paleobiológ, Centrum interdiscipl. biovied PF UPJŠ:

Veda má veľmi vznešený cieľ a to je vlastne napĺňať tú zvedavosť.

Ľubica HARGAŠOVÁ, redaktorka:

4 roky pripravoval svoju prvú expedíciu do oblasti neďaleko obce Hajnáčka. Bola mimoriadne úspešná. Dokonca chce v Rimavskej
Sobote otvoriť jediné paleontologické múzeum na Slovensku. Neuspel.

Martin KUNDRÁT, paleobiológ, Centrum interdiscipl. biovied PF UPJŠ:

Neúspech neznamená koniec, nakoniec som skončil na úrade práce, tak som dostal ponuku z Karlovej Univerzity, tú som využil a to boli
dvere do sveta.

Ľubica HARGAŠOVÁ, redaktorka:

Študoval, robil výskum v mnohých krajinách sveta, prednášal na konferenciách a v roku 2010 sa premiestnil na najstaršiu Škandinávsku
univerzitu do švédskeho mesta Uppsala. Nasledovali expedície do Argentíny, Kanady, Mongolska, Číny aj na Sibír. Sám opakovane
viedol expedíciu do Iránu a po 15 rokoch hľadania sa dostal konečne aj k dinosaurom.

Martin KUNDRÁT, paleobiológ, Centrum interdiscipl. biovied PF UPJŠ:

Popri vlastne tej nosnej téme, ktorú mám, sa podarilo dosiaľ opísať okolo 14 nových druhov živočíchov, ktoré patria do rôznych skupín.
Sú tam pterosaury, to sú lietajúce jaštery, potom máme tam tú skupinu dinasaurov. Tam ich je dohromady už asi viac než 10.

Ľubica HARGAŠOVÁ, redaktorka:

Spolupracuje s Európskym synchrotrónovým centrom v Grenobli, kde vyvíjajú nové metódy neinvazívneho spôsobu štúdia fosílií.

Martin KUNDRÁT, paleobiológ, Centrum interdiscipl. biovied PF UPJŠ:

Sa podarilo zostrojiť prístroje, ja to často prirovnávam, že sú nejaké mega alebo giga cétečka, ktoré vám dovolia neinvazívnym
spôsobom ten objekt virtuálne zobraziť. A zrazu sa vám otvára úplne nový zdroj informácií.

Ľubica HARGAŠOVÁ, redaktorka:

Svetovo uznávaný paleontológ je už 5 rokov na Slovensku a v Košiciach postupne buduje centrum interdisciplinárnych biovied. Z
paleontológa sa postupne stáva paleobiológ.

Martin KUNDRÁT, paleobiológ, Centrum interdiscipl. biovied PF UPJŠ:

Tá výskumná skupina, ktorú sa mi podarilo za tých 5 rokov vybudovať, vlastne pozostáva zo 4 zahraničných doktorandov a v januári sme
prijali postdoka zo Sorbonskej univerzity. Som cítil potrebu prísť domov a zdieľať tie skúsenosti, tým maličkým prispieť vlastne k
dotváraniu tej slovenskej akademickej identity v rámci sveta.

Ľubica HARGAŠOVÁ, redaktorka:

Ľubica Hargašová, RTVS.
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Medzev: Zdravotné stredisko vynovili za 950.000 eur, hľadajú ešte jedného lekára  
  29. 1. 2022, 16:10, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Medzev 29. januára (TASR) – Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Celkové náklady predstavovali viac ako 950.000 eur. Na úspešné ukončenie projektu ešte
potrebujú zohnať všeobecného lekára.

Ako pre TASR povedal primátor Matej Smorada, budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte bývalé vedenie mesta rozhodlo
uchádzať o finančné zdroje na jej rekonštrukciu. V zámere pokračovalo aj to súčasné. „Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám
podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo
pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom projektu,“ zhrnul Smorada.

Čo sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia. Budova je tiež
bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu slávnostne
otvorili vlani v septembri.

Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. V rámci projektu v ňom pribudla aj ambulancia dennej
opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ. „Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom
tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal Smorada. Podľa jeho slov
by záujem o ordinovanie v Medzeve mohla zvýšiť aj možnosť využívať mestský byt.

Primátor si myslí, že toto CIZS má veľkú perspektívu. Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15.000 až 18.000 občanov. „Už
ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor. Okrem ambulancií, ktoré
zrekonštruovali v rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú ďalších lekárov. O príchode
čerstvých absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

V prípade záujmu je podľa jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie. „Mám aj tú
víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový chirurg by tu
robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“

Celkové výdavky na vznik CIZS v Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali
953.000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bol vo výške takmer 770.000 eur. Zvyšných okolo 184.000 eur hradilo mesto z
vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam a foto.

sem liv

Autor: SEM
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Slovak universities losing students, young people prefer to study abroad  
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Rubrika: UNIVERSITIES

They will actively look for students abroad, like Czech universities do in Slovakia

THE HALLS and classrooms of Slovak universities are now emptier than they were 10 years ago. The coronavirus is not the one to
blame in this case.

Universities are losing students and the data they provided for the Largest in Business ranking of The Slovak Spectator show that today,
tens of thousands fewer students are studying at Slovak universities than a decade ago. What happened?

Demography is usually an immediate answer, but one reason behind the development. There are not just fewer people in the population.
Slovak students are among those who leave to study abroad more frequently than students in other countries. Experts on the education
system say universities are not motivated to decrease the number of admissions to reflect these demographic changes, because their
finances are partly based on percapita criteria.

“Universities cannot reverse the trend of the demographic curve, but they can try to be more effective and attractive,” Adam Krchňavý of
the non-governmental think tank INESS told The Slovak Spectator. “Universities need to reflect on the current problems and flexibly react
to the demands of the market.”

At some unis, number of students halved

Nitra, the western-Slovak regional capital with about 77,000 inhabitants, is the seat of two universities – the Slovak University of
Agriculture and Constantine the Philosopher University. While the latter reported slightly more than 11,700 students in 2011, the Slovak
Agriculture University had about 9,400 students that year.

Within the next decade, the number of students at the agriculture university dropped to 4,700 in 2021, while 6,700 students are studying
at Constantine the Philosopher University.

For the former, this means a decrease of 43 percent of students within 10 years, the latter losing as much as 50 percent of its students,
according to data confirmed for the Largest in Business ranking.

The decrease is substantially higher than the overall decrease of inhabitants in the age group typically studying at university in Slovakia,
aged 18-23.

The official data of the Slovak Statistics Office shows that in the summer of 2011, there were 464,711 people in the age category 18-23.
Nine years later, there were 333,141 people of this age category among the Slovak population in the summer of 2020, a 28percent
decrease from 2011 to 2020.

While there is no precise data available for the year 2021 for now, statistics from the winter of 2020 show a further drop to 328,675 in this
age category.

Universities know about the problem

Nitra-based universities are aware of the decrease of students.

“The decline in the number of students is a problem, as there is a high demand for our graduates in the agri-food sector and there are
fewer and fewer every year,” Milan Šimko, vice-rector of education at the Slovak University of Agriculture, told The Slovak Spectator.

Constantine the Philosopher University has noticed a slightly growing number of applicants interested in its study programmes in recent
years, according to its vicerector for education, Jana Duchovičová. But the number of students at the university is still going down.

“We perceive the drop of students as a problem, of course, and we are trying to identify its causes,” Duchovičová told The Slovak
Spectator.

She said that the university is trying to mainly solve the problem by constantly improving the offer of study programmes; developing
cooperation with potential employers; improving student services; emphasising the quality of science and research while involving more
students in it; as well as involving more students in science; rewarding active students; strengthening internationalisation; and expanding
study opportunities abroad through study visits and internships.
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They are also trying to gradually introduce new technologies to build a smart environment, improve e-learning opportunities, build green
zones for students and also support students’ extracurricular lives.

Nitra universities are not the sole ones struggling with a drop in students. Overall, the number of university students decreased by one
third in Slovakia. While 204,158 students were studying in bachelor’s or master’s programmes in 2011, the number dropped to 130,164 in
2021, shows data from the Statistical Yearbook by the Slovak Centre of Scientific and Technical Information.

Number of students translates into money

Renáta Hall, an expert on university education, sees two factors behind the decreasing number of university students in Slovakia. First,
Slovakia is the fastest-ageing EU member state.

Also, the number of Slovak students studying abroad increased to 19 percent in 2018, according to data of the Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD). This is far from the OECD average of 2 percent.

The number of Slovak students at universities abroad has significantly increased since 1999, when it was 3 percent of the entire student
population of Slovakia.

Hall noted that it is entirely up to universities how many students they admit to study programmes. But since a large part of their income
depends on the number of students enrolled in their programmes, they are not motivated to take in fewer students.

Universities are facing other significant cuts in the budget, amounting to €44 million for public universities in the years 2021 and 2022.
They are also confronted by increasing energy prices.

“Moreover, our universities are underfinanced in the long-term, compared with [universities] abroad,” Hall said.

Slovakia spends only 71 percent on universities of the average spent by countries of the EU and OECD, she noted. OECD data suggests
that the Czech Republic, where most Slovak students wishing to study outside Slovakia are headed, spends 95 percent of the OECD
average per student.

“And while the costs for another student are marginal for a university, the financial gain is important, especially for seriously
underfinanced universities,” Hall stressed.

Interestinhigher educationsteep

Krchňavý from INESS noted that the interest in university education in Slovakia is not decreasing, quite the opposite. The share of people
with university degrees in the 25-34 age group proves this, increasing 18.6 percentage points by 2020. In that year, 39.2 percent of
people in their late twenties and early thirties had a university degree.

“In an ideal world, universities would be able to respond to the demographic trends and requirements of the labour market, but this is not
happening,” Krchňavý told The Slovak Spectator.

He argued that universities do not meet their own plans for the number of enrolled studentstheydrawupaheadof admission exams.
Universities wanted to accept 59,519 students for full-time and part-time study programmes in 2010, but they succeeded in fulfilling this
plan at 80 percent, as 49,146 students enrolled. In 2020, they planned to admit 53,777 students but 32,810 were actually enrolled, which
means they fulfilled the plan at 61 percent.

“Failure to meet the set plans indicates the inability of universities to respond to the current demand posed by applicants,” Krchňavý
opined.

Studying at public universities in Slovakia is free of charge for most full-time students. Krchňavý noted that this prevents universities from
competing with each other using prices like companies do on the market, so they compete with each other by decreasing their admission
requirements. The analyst reports his findings from data he obtained from universities’ yearbooks: while in 2006, 35 percent of the
applicants were admitted to universities without admission exams, in 2020 their number rose to 74 percent.

“Reducing the demands on students in admission process means that students who do not have prerequisites for university studies are
also admitted to schools,” he noted.

The competitive reduction of admission requirements negatively affects the quality of universities, according to Krchňavý. It is reflected in
the indices evaluated by universities around the world. In the QS World University Rankings index, Slovakia has the lowest number of
universities from the Visegrad Group countries (which also comprises Czechia, Hungary, and Poland), he said.

Howtoimprovequality
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The Education Ministry said it is trying to fight brain drain. Slovakia’s Recovery and Resilience Plan, to be financed from the Next
Generation EU fund and designed as a tool for post-pandemic relief, will allocate money for a scholarship scheme dedicated to talented
students. The scheme is intended to motivate them to remain at Slovak universities. It will also provide scholarships for foreign students,
to increase the “circulation of brains.” The ministry set up a new subject, the Slovak Accreditation Agency for Higher Education, with the
role of performing external quality assurance activities in higher education. The agency is intended to provide a mirror of quality to higher
education institutions and decide on the granting of appropriate accreditations basedonthelaw.

The main change, needed for Slovakia to draw funds within its recovery plan, is the reform on the higher education law. The ministry
believes the amendment it proposed will improve the quality of education. It was approved by the cabinet in late December, and will be
discussed in parliament. Universities have repeatedly voiced their objections.

Hall noted that no radical changes, such as joining smaller universities into larger ones, are necessary straight away. She sees a solution
in supporting universities to cooperate with one another; for example, one university would teach one subject, another would take
responsibility for another.

She also stated that common subjects, such as English or statistics, are often taught at many faculties of one university. This could also
be more efficient within a university.

Hall believes universities should focus on improving the conditions for students, even with support tools common at good universities,
such as mentoring, and psychological and career counselling. Higher-quality education should mean that the studies will give students
the relevant knowledge and the needed skills.

“With high quality, they will be more attractive for our students and foreign ones,” Hall said. “Universities should also actively approach
potential students abroad the way Czech universities do in Slovakia.”

“In the ideal world, universities would be able to respond to the demographic trends and requirements of the labour market, but this is not
happening.”

Adam Krchňavý, INESS

UNIVERSITIES

Listed alphabetically

University Address, City, Postal Code E-mail Phone www Phone number for rector‘s office Rector E-mail Year of establishment No. of
faculties Number for academic year 2021/2022 No. of students No. of full-time students No. of PhD. students No. of teachers Professors
Associate Professors Admission fees Degrees awarded

1 Alexander Dubček University of Trenčín (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)

Študentská 2, Trenčín 911 50 pr@tnuni.sk +421(0)32 740-0111 www.tnuni.sk Jozef Habánik pr@ tnuni.sk 1997 4 2,699 2,144 59 90 18
22 17 - 60 EUR Bc., Ing., Mgr., PhDr., PhD., doc., prof.

2 Comenius University in Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave)

Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440 Bratislava - Staré Mesto 814 99 infocentrum@uniba.sk +421(0)2 9010-9986 www.uniba.sk
+421(0)2 9010-1001 Marek Števček kr@ rec.uniba.sk 1919 13 22,828 19,948 1,873 2,022 297 488 20 - 80 EUR Bc., Mgr., MUDr.,
MDDr., PaedDr., PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., ThDr., PhD., prof., doc., Dr.h.c., DrSc.

3 Matej Bel University in Banská Bystrica (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Národná 12, Banská Bystrica 974 01 katarina.babelova@umb.sk +421(0)48 446-1121 www.umb.sk +421(0)48 446-1151 Vladimír
Hiadlovský rektor@ umb.sk 1992 6 6,796 5,503 164 436 62 119 20 - 60 EUR Bc., Mgr., Ing., PhD., RNDr., JUDr., PaedDr., PhDr., doc.,
prof., DrSc., Dr.h.c.

4 Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Šrobárova 2, Košice - Staré Mesto 041 80 adriana.sabolova@upjs.sk +421(0)55 622-2608 www.upjs.sk +421(0)55 622-2608 Pavol
Sovák rektor@ upjs.sk 1959 5 7,500 6,865 513 658 103 175 20 - 50 EUR Bc., Mgr., RNDr., PhDr., PaedDr., JUDr., MDDr., MUDr., PhD.,
doc., prof.

5 Slovak University of Technology in Bratislava (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

https://monitora.sk/
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Vazovova 5, Bratislava - Staré Mesto 812 43 international@stuba.sk +421(0)917 669-200 www.stuba.sk +421(0)918 669-118 Oliver
Moravčík rector@ stuba.sk 1937 7 10,544 10,374 779 852 150 288 20 - 80 EUR Bc., Ing., PhD., Ing. arch., Mgr. art., ArtD.

6 Technical University of Košice (Technická univerzita v Košiciach)

Letná 9, Košice - Sever 042 00 kancelar@tuke.sk +421(0)55 602-2003 www.tuke.sk +421(0)55 602-2002 Stanislav Kmeť rektor@
tuke.sk 1952 9 9,588 9,145 485 676 119 254 20 - 70 EUR Bc., Ing., Ing. arch., Mgr. art., ArtD., PhD., doc., prof., DrSc., Dr.h.c.

7 University of Economics in Bratislava (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Dolnozemská cesta 1/B, Bratislava - Petržalka 852 35 komunikacia@euba.sk +421(0)2 6729-5356 www.euba.sk +421(0)2 6729-5364
Ferdinand Daňo sekretariat.rektora@ euba.sk 1940 7 7,210 6,784 187 422 40 121 32 - 60 EUR Bc., Ing., Mgr., PhD., MBA, doc., prof.,
Dr.h.c.

8 University of Prešov (Prešovská univerzita v Prešove)

Ul. 17. novembra 15, Prešov 080 01 unipo@unipo.sk +421(0)51 756-3110 www.unipo.sk +421(0)51 756-3101 Peter Kónya
peter.konya@ unipo.sk 1997 8 8,283 6,583 226 502 63 131 20 - 50 EUR Bc., Mgr., PhDr., PaedDr., ThDr., PhD., RNDr., Ing., ThLic.,
doc., prof., Dr.h.c.

9 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Námestie Jozefa Herdu 2, Trnava 917 01 info@ucm.sk +421(0)33 556-5133 www.ucm.sk, www.ucm.sk/en +421(0)33 556-5133 Roman
Boča rektor@ ucm.sk 1997 5 5,583 3,956 158 287 58 64 20 - 50 EUR Bc., Mgr., PhDr., PaedDr., RNDr., PhD., doc., prof.

10 University of Žilina (Žilinská univerzita v Žiline)

Univerzitná 8215/1, Žilina 010 26 rektor@uniza.sk +421(0)41 513-5101 www.uniza.sk +421(0)41 513-5101 Jozef Jandačka rektor@
uniza.sk 1953 7 7,541 6,962 302 518 86 156 20 - 35 EUR Bc., Ing., Mgr., PhD., doc., prof., Dr.h.c., prof. emeritus

Slovak universities have become less attractive for students.

Photo: Unsplash

Cooperation between universities may improve their study offers for potential students.

Photo: Unsplash

Autor: BY NINA HRABOVSKÁ FRANCELOVÁ Spectator staff
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Tento víkend sa uskutočnia Univerzitné majstrovstvá SR v ešportoch s prizepoolom 2450€. Naprázno neodídu ani
diváci  

  28. 1. 2022, 17:02, Zdroj: startitup.sk , Vydavateľ: Startitup s.r.o., Autor: Matúš Majer, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 347 003 GRP: 7,71 OTS: 0,08 AVE: 2299 Eur 

Univerzitné majstrovstvá SR nám tento víkend 28.1.2022 – 30.1.2022 odhalia víťazov turnajov CS:GO, League of Legends a
Hearthstone.

Spoznajte najlepších univerzitných ešportovcov počas finále UNI MSR, ktoré štartujú už tento piatok 28.1. Počas najbližších troch dní
spoznáte elitu slovenskej univerzitnej scény. Finálové súboj môžete sledovať naživo prostredníctvom streamovacej služby Twitch .

Harmonogram finále UNI MSR:

Piatok 28.1. – 15:00 – 22:00 – Hearthstone

Sobota 29.1. – 12:00 – 22:00 – Deutsche Telekom IT Solutions CS:GO

Nedeľa 30.1. – 12:00 –22:00 – Accenture League of Legends

Vo finále UNI MSR ide skutočne o veľa! Kvalifikované tímy si zahrajú o celkový prizepool 2450€. Navyše najlepší tím v Accenture League
of Legends turnaji postupuje na prestížneho podujatie University Esports Masters, kde zabojuje o prizepool vo výške 15 000€. Víťazný
tím z Deutsche Telekom IT Solutions CS:GO turnaja bude taktiež reprezentovať Slovensko na novom medzinárodnom univerzitnom
ešportovom podujatí – V4 University esport championship s prizepoolom 2000 €

Počas finálového víkendu môžete okrem sledovania ešportových výkonov zabojovať o skvelé vecné ceny v súťažiach. Spoločnosť
Neseda si pripravila pre divákov súťaž o špeciálnu stoličku pre dynamické sedenie v hodnote 800€. Stačí vyplniť krátky formulár . Okrem
toho si môžete vylepšiť aj svoju hernú výbavu o konzolu XBOX Series X, ktorú do súťaže venovala spoločnost proHR. Pre zapojenie
vyplňte jednoduchý formulár na ich oficiálnej stránke tu . Víťazi oboch súťaží budú vyžrebovaní počas livestreamu UNI MSR 30.1.

Finálový víkend nám už v piatok od 15:00 odštartujú zápasy Hearthstone turnaja. V ňom si zmeria sily 4 TOP hráčov z Univerzitnej ligy.
Svoj minuloročný titul sa pokúsi obhájiť Patriq678. Postavia sa proti nemu neľahký súperi – HiImJoZo, ktorý má taktiež na konte titul
univerzitného majstra, majsssster a Dmnk0. Budeme mať staronového majstra alebo pridáme nové meno medzi víťazov ? Zistíme už v
piatok od 15:00 na https://www.twitch.tv/yzonesk .

Sobota prinesie súboje CS:GO tímov. V semifinálových zápasov proti sebe nastúpia obhajcovia titulu Comenius esport, ktorí nastúpia
proti tímov UCM TEDI Bears Indigo, Esport UPJŠ a Esport TUKE. Opäť sa naskytá otázka, či budú Comenius esport pokračovať vo
svojej víťaznej šnúre z predchádzajúcich semestrov alebo spoznáme nového univerzitného majstra SR.

Majstrovský víkend zakončia súboje v League of Legends turnaji, kde sa hrá nielen o atraktívny finančný prizepool, ale aj postup na
UEM. Tím ESTUBA, ktorý reprezentuje Slovenskú technickú univerzitu, je momentálnym držiteľom titulu a pokúsi sa opäť prebojovať na
medzinárodné podujatie. V ich ceste bude stáť zostava z Nitrianskej UKF – UKF E-Sports. V druhom seminifinále si svoje sily zmeria
druhá zostava STU – ESTUBA Fractal proti reprezentantom Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave – UCM Tedi Bears Kappa.

Počas posledného finálového dňa zavíta do štúdia aj špeciálny hosť – Karol Kučera, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport,
poslanec NR SR a bývalý profesionálny tenista. Sledujte livestream na https://www.twitch.tv/yzonesk v nedeľu 30.1. od 14:00.
Generálnym partnerom UNI MSR je spoločnosť TIPOS .

Pre viac info sledujte facebook fanpage Slovenský univerzitný ešport a web www.yzone.sk

Autor: Matúš Majer
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Ktorá univerzita na Slovensku má najlepších e-športovcov? Sleduj livestream a vyhraj ceny v hodnote 1500 eur!  
  28. 1. 2022, 14:54, Zdroj: brainee.hnonline.sk , Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 305 095 GRP: 6,78 OTS: 0,07 AVE: 2365 Eur 

Tento víkend sa uskutočnia Univerzitné majstrovstvá SR v ešportoch s prizepoolom 2450 eur. Naprázno neodídu ani diváci.

Univerzitné majstrovstvá SR nám tento víkend 28.1.2022 - 30.1.2022 odhalia víťazov turnajov CS:GO, League of Legends a
Hearthstone.

Spoznajte najlepších univerzitných ešportovcov počas finále UNI MSR, ktoré štartujú už tento piatok 28.1. Počas najbližších troch dní
spoznáte elitu slovenskej univerzitnej scény.

Finálové súboj môžete sledovať naživo prostredníctvom streamovacej služby Twitch.

Harmonogram finále UNI MSR:

Piatok 28.1. - 15:00 - 22:00 – Hearthstone

Sobota 29.1. - 12:00 - 22:00 – Deutsche Telekom IT Solutions CS:GO

Nedeľa 30.1. - 12:00 –22:00 – Accenture League of Legends

Vo finále UNI MSR ide skutočne o veľa! Kvalifikované tímy si zahrajú o celkový prizepool 2450 eur. Navyše najlepší tím v Accenture
League of Legends turnaji postupuje na prestížneho podujatie University Esports Masters, kde zabojuje o prizepool vo výške 15 000 eur.
Víťazný tím z Deutsche Telekom IT Solutions CS:GO turnaja bude taktiež reprezentovať Slovensko na novom medzinárodnom
univerzitnom ešportovom podujatí - V4 University esport championship s prizepoolom 2000 eur.

Počas finálového víkendu môžete okrem sledovania ešportových výkonov zabojovať o skvelé vecné ceny v súťažiach. Spoločnosť
Neseda si pripravila pre divákov súťaž o špeciálnu stoličku pre dynamické sedenie v hodnote 800€. Stačí vyplniť krátky formulár .

Okrem toho si môžete vylepšiť aj svoju hernú výbavu o konzolu XBOX Series X, ktorú do súťaže venovala spoločnost proHR. Pre
zapojenie vyplňte jednoduchý formulár na ich oficiálnej stránke . Víťazi oboch súťaží budú vyžrebovaní počas livestreamu UNI MSR 30.1.

Zdroj: archív

Finálový víkend nám už v piatok od 15:00 odštartujú zápasy Hearthstone turnaja. V ňom si zmeria sily 4 TOP hráčov z Univerzitnej ligy.
Svoj minuloročný titul sa pokúsi obhájiť Patriq678. Postavia sa proti nemu neľahký súperi - HiImJoZo, ktorý má taktiež na konte titul
univerzitného majstra, majsssster a Dmnk0. Budeme mať staronového majstra alebo pridáme nové meno medzi víťazov? Zistíme už v
piatok od 15:00 TU.

Sobota prinesie súboje CS:GO tímov. V semifinálových zápasov proti sebe nastúpia obhajcovia titulu Comenius esport, ktorí nastúpia
proti tímov UCM TEDI Bears Indigo, Esport UPJŠ a Esport TUKE. Opäť sa naskytá otázka, či budú Comenius esport pokračovať vo
svojej víťaznej šnúre z predchádzajúcich semestrov alebo spoznáme nového univerzitného majstra SR.

Majstrovský víkend zakončia súboje v League of Legends turnaji, kde sa hrá nielen o atraktívny finančný prizepool, ale aj postup na
UEM. Tím ESTUBA, ktorý reprezentuje Slovenskú technickú univerzitu, je momentálnym držiteľom titulu a pokúsi sa opäť prebojovať na
medzinárodné podujatie. V ich ceste bude stáť zostava z Nitrianskej UKF – UKF E-Sports. V druhom seminifinále si svoje sily zmeria
druhá zostava STU – ESTUBA Fractal proti reprezentantom Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave – UCM Tedi Bears Kappa.

Počas posledného finálového dňa zavíta do štúdia aj špeciálny hosť - Karol Kučera, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport,
poslanec NR SR a bývalý profesionálny tenista. Sledujte livestream v nedeľu 30.1. od 14:00.

Generálnym partnerom UNI MSR je spoločnosť TIPOS.

Pre viac info sledujte facebook fanpage Slovenský univerzitný ešport a web.

Autor: red
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Tento víkend sa uskutočnia Univerzitné majstrovstvá SR v e-športoch s prizepoolom 2 450 €. Naprázdno neodídu ani
diváci  
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slová: UPJŠ
Dosah: 135 764 GRP: 3,02 OTS: 0,03 AVE: 1962 Eur 

Kto vyhrá turnaje v CS:GO, League of Legends a Hearthstone, uvidíš tento víkend.

Univerzitné e-športy sa na Slovensku rozrastajú a počas najbližších troch dní spoznáš elitu tejto scény. Najlepší e-športovci sa predstavia
na univerzitných majstrovstvách Slovenska , ktoré štartujú už tento piatok 28. januára. Predstavia sa štyri najlepšie tímy, ktoré to dotiahli
až do finále. Hráči turnajov zabojujú v hrách Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends a Hearthstone.

Spoznať tento šport a zažiť atmosféru finále môžeš prostredníctvom pripraveného livestreamu na platforme Twitch. Súťaž potrvá do 30.
januára a pôjde naozaj o veľa, kvalifikované tímy si zahrajú o celkový prizepool 2 450 € . O čo presne ide a ako turnaj vyzerá, ti priblíži
video:

Sleduj livestream

Harmonogram finále UNI MSR:

Piatok 28. 1.

15.00 – 22.00 h – Hearthstone

Sobota 29. 1.

12.00 – 22.00 h – Deutsche Telekom IT Solutions CS:GO

Nedeľa 30. 1.

12.00 – 22.00 h – Accenture League of Legends

Hearthstone

Finálový víkend už v piatok od 15.00 h odštartujú zápasy Hearthstone turnaja . V ňom si zmerajú sily top štyria hráči z Univerzitnej ligy.
Svoj minuloročný titul sa pokúsi obhájiť Patriq678. Postaví sa proti nemu neľahký súper HiImJoZo, ktorý má takisto na konte titul
univerzitného majstra. O titul zabojujú aj majsssster a Dmnk0. Kto bude majstrom v Hearthstone, sa dozvieš už v piatok.

Zdroj: YGames

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Sobota prinesie súboje CS:GO tímov. Víťazný tím z Deutsche Telekom IT Solutions CS:GO bude Slovensko reprezentovať aj na novom
medzinárodnom univerzitnom ešportovom podujatí V4 University esport championship s prizepoolom 2 000 €. V semifinálových
zápasoch proti sebe nastúpia obhajcovia titulu Comenius esport, UCM TEDI Bears Indigo, Esport UPJŠ a Esport TUKE. Budú Comenius
esport pokračovať vo svojej víťaznej šnúre z predchádzajúcich semestrov alebo spoznáme nového univerzitného majstra SR?

Zdroj: Y Games

League of Legends

Majstrovský víkend zakončia súboje v League of Legends turnaji , kde sa hrá nielen o atraktívny finančný prizepool, ale aj o postup na
prestížne podujatie University Esports Masters , kde je výhra vo výške 15 000 €. Tím ESTUBA, ktorý reprezentuje Slovenskú technickú
univerzitu, je momentálnym držiteľom titulu a pokúsi sa opäť prebojovať na medzinárodné podujatie. V ich ceste bude stáť zostava z
nitrianskej UKF – UKF E-Sports. V druhom semifinále si svoje sily zmeria druhá zostava STU – ESTUBA Fractal proti reprezentantom
Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave – UCM Tedi Bears Kappa.

Zdroj: Y Games

Vyhrať môžeš aj ty

Okrem sledovania e-športových výkonov môžeš zabojovať o skvelé vecné ceny v súťažiach. Vyhrať môžeš špeciálnu stoličku na
dynamické sedenie v hodnote 800 €, ktorú venovala firma Neseda. Stačí, ak vyplníš tento formulár . Okrem toho si môžeš vylepšiť aj
svoju hernú výbavu o konzolu XBOX Series X , ktorú do súťaže venovala spoločnost proHR. Pre zapojenie vyplň formulár, nájdeš ho TU .
Či si vyhral/vyhrala, sa dozvieš počas livestreamu, ktorý bude prebiehať 30. januára.
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Sleduj, kto vyhral

Počas posledného finálového dňa o 14.00 h zavíta do štúdia aj špeciálny hosť – Karol Kučera, splnomocnenec vlády SR pre mládež a
šport, poslanec NR SR a bývalý profesionálny tenista. Pre viac informácií o turnaji sleduj facebookovú fanpage Slovenský univerzitný
ešport alebo web yzone.sk .

Zdroj: Y Games

Generálnym partnerom UNI MSR je spoločnosť TIPOS .

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.

Náhľadový obrázok: Y Games

Elektronické športy (e-športy)

Autor: redakcia
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Vydržala vyše sto rokov, teraz ide dole. Vilu Karola na Alpinke nahradí nová  
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Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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Sestrička prišla o otca, keď obaja bojovali o život.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom
Slovensku.

Storočnú vilu vo švajčiarskom štýle na Alpinke búrajú. Na jej mieste postavia novú V týchto dňoch sa na Alpinke búra. Zrubová vila patrila
v rekreačnej lokalite medzi známe objekty. Majiteľ vraví, že inú cestu, ako jej odstránenie nemal. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. V týchto dňoch je areál Alpinky pri Košiciach pre verejnosť zatvorený. Dôvodom sú búracie práce loveckej Vily Karola, ktorá
susedí s reštauráciou.

Zrub vo švajčiarskom štýle, postavený ešte v roku 1910, bol pre návštevníkov rekreačnej lokality dlhé roky zatvorený. Perla Čermeľského
údolia, ako ju nazývajú mnohí pamätníci, bola z prevádzky vyradená ešte v roku 1986.

Zrubová stavba má 112 rokov, nechráni ju pamiatkový zákon. V zozname kultúrnych pamiatok totiž zapísaná nie je. Prečo sa bude búrať
a čo ju nahradí, zisťovala Katarína Gćziová.

Sestrička bojovala o život, trápili ju nočné mory a netušila, že jej zomrel otec Sestra Ľudmila s fyzioterapeutkou Miroslavou. (zdroj: UNLP
Košice)

KOŠICE. Ľudmila pôsobí ako sestra na Klinike úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Táto 32-ročná zdravotníčka
skončila na umelej pľúcnej ventilácii presne pred rokom. Na svojom vlastnom pracovisku strávila ako pacientka skoro 6 týždňov.

Vírus do jej života kruto zasiahol. Po maminej smrti pred 11 rokmi jej so súrodencami zostal len otec. A toho jej vlani vo februári vzal
covid. Ľudmila však o tom nevedela, v tom čase totiž bojovala o vlastný život. Dozvedela sa to až po tom, čo ju prepustili z nemocnice.

Na toto obdobie si zaspomínala s Annou Novotnou.

Okolie zdroja pitnej vody pre Košice zahlcujú plasty. Vedci skúmajú vplyv na zdravie Košičan natrafil pri zdroji pitnej vody na Bukovci na
kopy najmä plastového odpadu. (zdroj: archív)

HÝĽOV, KOŠICE. Jeden z obyvateľov Košíc nás upozornil na odpad roztrúsený v okolí vodnej nádrže Bukovec. Ide pritom o jeden z
najväčších zdrojov pitnej vody na východnom Slovensku, z ktorého je zásobovaná časť Košíc aj okolité obce.

Podľa sťažovateľa sú niektorí ľudia ešte aj v dnešnej dobe zvyknutí zbavovať sa odpadkov tým najprimitívnejším spôsobom.

„Keď ich nikto nevidí, šupnú igelitku, obal z cukríkov alebo stavebný odpad plný polystyrénu niekam do lesa, k rieke alebo len tak von z
auta,“ napísal sťažovateľ.

Na problém sa bližšie pozrel Michal Lendel.

Najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe majú za rohom. Vodu berú zo studní V decembri 2020 vŕtali v Uličskom Krivom v
okrese Snina. (zdroj: Jana Otriová)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Verejný vodovod či kanalizácia nie sú pre mnohé obce na východe Slovenska samozrejmosťou. Údaje z
vlaňajšieho sčítania obyvateľov, domov a bytov ukázali, že mnohým obciam aj v 21. storočí chýbajú.

Okres Gelnica je na tom z Košického kraja najhoršie. Za ostatnými okresmi zaostáva v napojení na verejný vodovod, aj na kanalizáciu.
Vodu z verejného vodovodu čerpá len čosi vyše 43 percent domov, bez prípojky je 11,6 percenta obydlí.

Viac informácií na túto tému zozbierala Jana Otriová.

Cestujúci sa sťažuje, že vodiči proti opitým asociálom nezasahujú Prešovská mestská hromadná doprava. (zdroj: archív)

PREŠOV. Prešovčan cestoval minulý týždeň do práce z prešovského sídliska Sekčov na Sídlisko III v popoludňajších hodinách. Počas
cesty natrafil v trolejbuse na opitých „asociálov“, po ktorých pravidelne ostáva neporiadok, grafity či nepríjemný zápach. Niekoľkokrát sa
sťažoval na mestskom dopravnom podniku, no obišiel bez odpovede.

Podnik sme preto kontaktovali s otázkami, koľko takýchto sťažností zaregistrovali v prešovskej MHD za posledný polrok, ako často sa
vodiči v MHD stretávajú s týmto typom správania či aké sú možnosti pri riešení opísaných incidentov.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/678396942/a2f0ab8447ff0d8b612b?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDYyMDE1OTAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njc4Mzk2OTQyLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.jBXlf12IfNG_rjsJqUnaj-wW-yk-WFrGxZ6H-f8umCU
https://korzar.sme.sk/c/22829972/vydrzala-vyse-sto-rokov-teraz-ide-dole-vilu-karola-na-alpinke-nahradi-nova.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 20

Odpovede zaznamenala Lenka Haniková.

Covid zdecimoval gastro, skončil takmer každý tretí podnik. Prevádzkar: Sme na kolenách Strana Hlas usporiadala brífing pred jednou z
reštaurácií, ktorú položila pandémia na kolená. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V Košiciach vlani skončila reštaurácia Master Pub v Zuzkinom parku. Ide len o jeden z mnohých gastropodnikov, ktorý
neuniesol obmedzenia spojené s pandémiou. Dnes sídli v jeho priestoroch v objekte nákupného centra na Terase nová reštaurácia.

„Ľudia sa snažia udržať svoje prevádzky pri živote, žiaľ, aj na území Košíc možno 20 až 30 percent covidové opatrenia neprežilo,“
povedal pred reštauráciou predseda Hlasu Peter Pellegrini.

Na akcii bola a všetko podstatné z nej prináša Jana Ogurčáková.

Nemecká statička o páde mosta v Iliašovciach: Moje výpočty boli správne, to zlyhalo podložie Súdna sieň Okresného súdu Spišská Nová
Ves. (zdroj: Michal Ivan)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po dvoch neúspešných pokusoch otvoriť hlavné pojednávanie sa v piatok ráno ten tretí vydaril. Na Okresnom
súde Spišská Nová Ves sa začal pojednávať prípad, ktorý má medzinárodný charakter a okrem médií na Slovensku ho sledujú aj
niektoré nemecké.

Týka sa pádu podpornej mostnej konštrukcie v Iliašovciach, pri ktorom v novembri 2012 štyria ľudia prišli o život a jedenásti sa zranili.

Hlavnou aktérkou a obžalovanou z prečinu všeobecného ohrozenia je diplomovaná statička z Nemecka Sabine H., ktorá naprojektovala
statiku konštrukcie.

Hlavného pojednávania sa zúčastnil aj Michal Ivan.

Zomrel známy Košičan, dlhoročný prezident obľúbeného podujatia Martin Kočiš. (zdroj: archív)

KOŠICE. Prišla ďalšia smutná správa. Zomrel zakladateľ a dlhoročný prezident Košickej streetbalovej ligy Martin Kočiš († 48). V
bratislavskej nemocnici v utorok podľahol covidu-19.

Martin Kočiš začínal s basketbalom v druholigovom klube Slávia UPJŠ Košice, ktorý bol predchodcom BK Tydam UPJŠ. Po škole sa dal
na trénerskú a rozhodcovskú kariéru. Prezývka Sumo mu ostala ešte z hráčskych čias.

Viac o jeho živote prináša Jaroslav Vrábeľ.

Ďalšie správy Spustenie sa o pár mesiacov omeškalo. (zdroj: ZSSK)

Na ozubnicovej železnici zo Štrby bude od februára jazdiť všetkých päť elektrozubačiek. Schvaľovanie na prevádzku ešte prebieha.

Na východe malo pozitívny PCR test 3 906 ľudí, dominujú Košice. Ochoreniu podľahlo ďalších 24 pacientov.

Na bicykel si namontoval motor a jazdil s ním po obci. Nabúral a nafúkal. Kuriózna nehoda sa stala v Smižanoch.

Covid zatvoril v Košickom kraji päť stredných škôl. Z domu sa učia tisíce mladých

Počet pacientov v prešovskej nemocnici klesá. Pre covid však chýba viac personálu. Od septembra chorobe podľahlo 396 ľudí.

Recept (zdroj: pixabay.com)

Varíme s Korzárom: Pita chlieb s kuracím mäsom a zeleninou. Tip na rýchly víkendový obed.

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .

Autor: Robert Bejda
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Z budovy v dezolátnom stave má Medzev nové zdravotné stredisko. Jeho obnovu ukončili  
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Chýba ešte jeden všeobecný lekár.

MEDZEV. Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti (CIZS).

Celkové náklady predstavovali viac ako 950 000 eur.

Na úspešné ukončenie projektu ešte potrebujú zohnať všeobecného lekára.

Prebehla komplexná obnova

Ako povedal primátor Matej Smorada (nezávislý), budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte bývalé vedenie mesta rozhodlo
uchádzať o finančné zdroje na jej obnovu.

V zámere pokračovalo aj to súčasné.

„Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v
istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom
projektu,“ zhrnul Smorada.

Čo sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia.

Budova je tiež bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu
slávnostne otvorili vlani v septembri.

V Medzeve budujú nové ambulancie (4 fotografie) Chýba jeden všeobecný lekár

Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ.

V rámci projektu v ňom pribudla aj ambulancia dennej opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ.

„Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale
takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal Smorada.

Myslí si, že toto CIZS má veľkú perspektívu.

Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15 000 až 18 000 občanov.

„Už ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor.

Okrem ambulancií, ktoré zrekonštruovali v rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú
ďalších lekárov.

O príchode čerstvých absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokV Medzeve začali s rekonštrukciou zdravotného strediska Čítajte Priestor na rozširovanie

V prípade záujmu je podľa jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie.

„Mám aj tú víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový
chirurg by tu robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“

Celkové výdavky na vznik CIZS v Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali 953
000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bol takmer 770 000 eur.

Zvyšných okolo 184 000 eur hradilo mesto z vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.

Medzev v obrazoch (8 fotografií)

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/678907938/72d0699cf750745f2cf5?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDYyMDE1OTAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njc4OTA3OTM4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.UUhlWLUT8NW2PZPCG5z7wXyJUIWkmEaTyUsr-W8fbx0
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22830380/z-budovy-v-dezolatnom-stave-ma-medzev-nove-zdravotne-stredisko-jeho-obnovu-ukoncili.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 22

Cez víkend sa uskutočnia Univerzitné majstrovstvá SR v ešportoch s prizepoolom 2 450 €  
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Spoznajte najlepších univerzitných ešportovcov počas finále UNI MSR, ktoré štartujú už tento piatok 28.1. Počas najbližších troch dní
spoznáte elitu slovenskej univerzitnej scény. Finálové súboje môžete sledovať naživo prostredníctvom streamovacej služby Twitch.

Harmonogram finále UNI MSR:

Piatok 28.1. – 15:00 – 22:00 – Hearthstone

Sobota 29.1. – 12:00 – 22:00 – Deutsche Telekom IT Solutions CS:GO

Nedeľa 30.1. – 12:00 – 22:00 – Accenture League of Legends

Vo finále UNI MSR ide skutočne o veľa! Kvalifikované tímy si zahrajú o celkový prizepool 2 450 €. Navyše najlepší tím v Accenture
League of Legends turnaji postupuje na prestížne podujatie University Esports Masters, kde zabojuje o prizepool vo výške 15 000 €.

Víťazný tím z Deutsche Telekom IT Solutions CS:GO turnaja bude taktiež reprezentovať Slovensko na novom medzinárodnom
univerzitnom ešportovom podujatí – V4 University esport championship s prizepoolom 2 000 €.

yzone

Na divákov čakajú skvelé ceny

Počas finálového víkendu môžete okrem sledovania ešportových výkonov zabojovať o skvelé vecné ceny v súťažiach. Spoločnosť
Neseda si pripravila pre divákov súťaž o špeciálnu stoličku pre dynamické sedenie v hodnote 800 €. Stačí vyplniť krátky formulár.

Okrem toho si môžete vylepšiť aj svoju hernú výbavu o konzolu XBOX Series X, ktorú do súťaže venovala spoločnosť proHR. Pre
zapojenie vyplňte jednoduchý formulár na ich oficiálnej stránke. Víťazi oboch súťaží budú vyžrebovaní počas livestreamu UNI MSR 30.1.

Turnaj štartuje v piatok

Finálový víkend nám už v piatok od 15:00 odštartujú zápasy Hearthstone turnaja. V ňom si zmerajú sily 4 TOP hráči z Univerzitnej ligy.
Svoj minuloročný titul sa pokúsi obhájiť Patriq678. Postavia sa proti nemu neľahkí súperi – HiImJoZo, ktorý má taktiež na konte titul
univerzitného majstra, majsssster a Dmnk0.

Budeme mať staronového majstra alebo pridáme nové meno medzi víťazov? Zistíme už v piatok od 15:00 na Twitchi!

yzone

Sobotné zápasy

Sobota prinesie súboje CS:GO tímov. V semifinálových zápasoch proti sebe nastúpia obhajcovia titulu Comenius esport, ktorí nastúpia
proti tímom UCM TEDI Bears Indigo, Esport UPJŠ a Esport TUKE. Opäť sa naskytá otázka, či budú Comenius esport pokračovať vo
svojej víťaznej šnúre z predchádzajúcich semestrov alebo spoznáme nového univerzitného majstra SR.

yzone

Nedeľný program

Majstrovský víkend zakončia súboje v League of Legends turnaji, kde sa hrá nielen o atraktívny finančný prizepool, ale aj o postup na
UEM. Tím ESTUBA, ktorý reprezentuje Slovenskú technickú univerzitu, je momentálnym držiteľom titulu a pokúsi sa opäť prebojovať na
medzinárodné podujatie. V ich ceste bude stáť zostava z Nitrianskej UKF – UKF E-Sports.

V druhom semifinále si svoje sily zmeria druhá zostava STU – ESTUBA Fractal proti reprezentantom Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave
– UCM Tedi Bears Kappa.

yzone

Počas posledného finálového dňa zavíta do štúdia aj špeciálny hosť – Karol Kučera, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport,
poslanec NR SR a bývalý profesionálny tenista. Sledujte livestream na Twitchi v nedeľu 30.1. od 14:00. Generálnym partnerom UNI MSR
je spoločnosť TIPOS.
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Pre viac info sledujte Facebook fanpage Slovenský univerzitný ešport a web yzone.sk

Tento obsah vznikol v spolupráci s Yvents s.r.o
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Zdravotné stredisko Medzev vynovili za 950.000 eur  
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V stredisku pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia.

Medzev 29. januára (TASR) – Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Celkové náklady predstavovali viac ako 950.000 eur. Na úspešné ukončenie projektu ešte
potrebujú zohnať všeobecného lekára.

Ako pre TASR povedal primátor Matej Smorada, budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte bývalé vedenie mesta rozhodlo
uchádzať o finančné zdroje na jej rekonštrukciu. V zámere pokračovalo aj to súčasné. „Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám
podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo
pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom projektu,“ zhrnul Smorada.

Čo sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia. Budova je tiež
bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu slávnostne
otvorili vlani v septembri.

Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. V rámci projektu v ňom pribudla aj ambulancia dennej
opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ. „Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom
tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal Smorada. Podľa jeho slov
by záujem o ordinovanie v Medzeve mohla zvýšiť aj možnosť využívať mestský byt.

Primátor si myslí, že toto CIZS má veľkú perspektívu. Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15.000 až 18.000 občanov. „Už
ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor. Okrem ambulancií, ktoré
zrekonštruovali v rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú ďalších lekárov. O príchode
čerstvých absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

V prípade záujmu je podľa jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie. „Mám aj tú
víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový chirurg by tu
robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“

Celkové výdavky na vznik CIZS v Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali
953.000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bol vo výške takmer 770.000 eur. Zvyšných okolo 184.000 eur hradilo mesto z
vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.

Autor: TASR
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Gigantická stratégia: 20 megafabrík na batérie posejú Európu. Aj Slovensko môže zohrať kritickú rolu  
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S elektromobilmi sa v posledných rokoch roztrhlo vrece a už teraz vieme, že ich na našich cestách bude jazdiť podstatne viac než dnes.
Ako uvádza portál Euractiv , do roku 2030 by ich mali byť desiatky miliónov, pričom batérie do nich sa budú vyrábať aj na Slovensku.
Európska únia totiž počíta s tým, že na svojom území vybuduje megafabriky na akumulátory, vďaka čomu sa priblíži k produkcii ázijského
a amerického trhu.

Cieľom EÚ je stať sa do roku 2030 druhým najväčším trhom produkujúcim batériové články. Dnes je na treťom mieste za Severnou
Amerikou a lídrom v tomto odvetví zostáva Čína. Predpokladá sa, že do roku 2030 sa zvýši dopyt po batériách približne štrnásťkrát a
Európska únia si chce z tohto „koláča“ odkrojiť aspoň 17 % podiel.

Zobraziť celú galériu (1)

Tesla (úprava redakcie)

Európska komisia má preto už teraz plán na vybudovanie 15 až 20 megatovární, ktoré sa budú zameriavať len na produkciu batérií do
elektromobilov s rôznym výkonom. Vo výsledku by do roku 2025 malo byť k dispozícii dosť akumulátorov, aby každý rok dokázali poháňať
aspoň 6 miliónov nových elektromobilov.

Megafabriky, ktoré budú podobné ako takzvaná Gigafactory od Tesly, majú byť finančne podporované Európskou investičnou bankou. Zo
začiatku budú vznikať v krajinách ako Švédsko, Nemecko, Francúzsko a Maďarsko. Ako však dodáva Euroactiv, odvolávajúci sa na
štúdiu od spoločnosti Deloitte , dve obrovské továrne by mohli vzniknúť aj v susednom Česku. Pri jednej sa počíta s produkčnou
kapacitou na úrovni 40 GWh a viac ako šesťtisíc novými pracovnými miestami.

Továrne na batérie pre elektromobily aj na Slovensku

Aj keď sa vo vyššie uvedených informáciách Slovensko priamo nespomína, vzhľadom na to, aká sme výrobná automobilová veľmoc,
môžeme predpokladať, že je len otázkou času, kým na našom území vyrastú nové fabriky na výrobu batérií. Prevádzkovať ich ale
nemusia len samotní výrobcovia automobilov, ale aj veľké spoločnosti, ktoré sa týmito technológiami zaoberajú.

Spomenúť môžeme napríklad InoBat so sídlom vo Voderadoch neďaleko Trnavy. Práve táto firma v poslednom období napreduje a
získava investície vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur . Na výskum, vývoj a výrobu batérií do nej zainvestovali napríklad
spoločnosti Rio Tinto z Veľkej Británie, Amara Raja z Indie alebo globálna spoločnosť Ideanomics Mobility.

Podľa kórejského testovacieho centra NCT sú slovenské batérie od InoBat vysoko výkonné a bezpečné . Do porovnania sa pritom dostali
s tou najväčšou konkurenciou od Samsungu a LG Chem. Produkty od InoBat excelujú v úrovni energetickej kapacity, dojazdu a
životnosti.

Zobraziť celú galériu (1)

Michal Varga/FonTech

Ako uviedla Andrea Straková Fedorková z Ústavu chemických vied na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, batéria InoBat s
označením NMC622 sa dokáže nabiť na 85 % za 30 minút a takisto má fantastické vlastnosti aj v chladnom počasí. Ak teplota vonku
klesne na -20°C, dokáže poskytnúť až 77 % svojej kapacity. Po stránke životnosti môžu zákazníci počítať s 1300 až 1350 nabíjacími
cyklami, pričom po 600 nabíjacích cykloch batéria stratí približne 9 % zo svojej pôvodnej kapacity.

A rýchla matematika hovorí, že ak by ste s autom 1300 krát prešli vzdialenosť na úrovni 400 kilometrov, vo finále by bola batéria vhodná
na výmenu zhruba po prejazdení 520 000 kilometrov.

Pokiaľ si zrátame servisné náklady na spaľovací motor a takisto pohonné hmoty, zrazu dáva elektromobilita oveľa väčší zmysel. Situáciu
s továrňami budeme aj naďalej sledovať a akonáhle sa dozvieme ničo nové, poskytneme ti čerstvé informácie.

Ďakujeme, že čítaš Fontech. V prípade, že máš postreh alebo si našiel v článku chybu, napíš nám na [email protected] .

Pošli nám TIP na článok

Autor: Robert Hallon
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Zrekonštruované CIZS v Medzeve poskytuje zdravotnú starostlivosť pre približne 18-tisíc ľudí  
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Samospráva hľadá ďalšieho všeobecného lekára na polovičný úväzok.

Zo zdravotného strediska v Medzeve v okrese Košice-okolie po rekonštrukcii za vyše 950-tisíc eur vzniklo Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti (CIZS). Vzhľadom na to, že budova bola v havarijnom stave, samospráva sa rozhodla uchádzať o finančné
zdroje na jej modernizáciu.

„Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v
istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom
projektu,“ vysvetlil primátor Medzeva Matej Smorada.

Súčasťou projektu bola obnova strechy, fasády, rozvodov, stierky, podláh či hygienických zariadení. Budova, ktorá bola slávnostne
otvorená minulý rok v septembri, je zároveň bezbariérová, ambulancie sú klimatizované a vybavené zdravotníckymi zariadeniami a
technikou.

Nie je vylúčené rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli vzniknúť ďalšie ambulancie / TASR

Zdravotnú starostlivosť poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. K dispozícii je aj ambulancia dennej opatrovateľskej služby.
Smorada uviedol, že od januára tu ordinuje aj gynekológ:

„Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale
takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja.“

Všeobecný lekár má možnosť využívať aj mestský byt. Smorada zdôraznil, že spádová oblasť zahŕňa približne 18-tisíc občanov:

„Už ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra.“

Samospráva tiež zrekonštruovala aj iné priestory tejto budovy, v ktorých by mali ordinovať ďalší lekári. Z tohto dôvodu plánuje rokovať s
Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o príchode absolventov. Nie je vylúčené rozšírenie budovy v podobe
prístavby, kde by mohli vzniknúť ďalšie ambulancie.

„Mám aj tú víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový
chirurg by tu robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností,“
dodal Smorada.

Projekt bol vyčíslený na 953-tisíc eur, pričom 770-tisíc eur predstavoval nenávratný finančný príspevok a 184-tisíc eur hradilo mesto z
vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.

Zdroj: TASR
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Medzev 29. januára (TASR) – Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Celkové náklady predstavovali viac ako 950.000 eur. Na úspešné ukončenie projektu ešte
potrebujú zohnať všeobecného lekára. Ako pre TASR povedal primátor Matej Smorada, budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte
bývalé vedenie mesta rozhodlo uchádzať o finančné zdroje na jej rekonštrukciu. V zámere pokračovalo aj to súčasné. „Vo výzve sme boli
úspešní a budovu sa nám podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v istom rozsahu sa nám
do Medzeva podarilo pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom projektu,“ zhrnul Smorada. Čo
sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia. Budova je tiež
bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu slávnostne
otvorili vlani v septembri. Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. V rámci projektu v ňom pribudla
aj ambulancia dennej opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ. „Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na
polovičný úväzok. Cieľom tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal
Smorada. Podľa jeho slov by záujem o ordinovanie v Medzeve mohla zvýšiť aj možnosť využívať mestský byt. Primátor si myslí, že toto
CIZS má veľkú perspektívu. Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15.000 až 18.000 občanov. „Už ani v obci Smolník v
okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor. Okrem ambulancií, ktoré zrekonštruovali v
rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú ďalších lekárov. O príchode čerstvých
absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V prípade záujmu je podľa jeho
slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie. „Mám aj tú víziu, že by v Medzeve mohlo
byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový chirurg by tu robotu na dva dni v týždni
rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“ Celkové výdavky na vznik CIZS v
Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali 953.000 eur, z toho nenávratný
finančný príspevok bol vo výške takmer 770.000 eur. Zvyšných okolo 184.000 eur hradilo mesto z vlastných zdrojov vrátane rezervného
fondu. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam a foto. sem liv

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/678873617/e8777b92daf21caf143b?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDYyMDE1OTAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njc4ODczNjE3LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.G4ZTodGojnB_zqPYfOb5dkHcF17m1ql-cVXTyGG3AWk
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022012900000142


Monitora s. r. o. | monitora.sk 28
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komentár: 1

6 min. čítania

Mala som odhodlanie, chuť pracovať a jasnú víziu, ktorej som sa držala. Šla som si za tým aj napriek prekážkam a šťastné náhody mi
postupne začali prichádzať do cesty.

Nora Petrigalová vyštudovala geografiu na UPJŠ v Košiciach a k svojej súčasnej profesii sa dostala celkom nezvyčajne. Skúsenosti z
herného štúdia v metropole východu sa rozhodla zužitkovať v španielskej Barcelone. Inšpiratívna Košičanka nám porozpráva o živote
ilustrátorky v zahraničí, spolupráci s Desmodom a svojej lukratívnej práci, ktorú sa jej podarilo získať aj bez vysokej školy tohto
zamerania.

Priblížila by si nám, čo mu sa ako 2D herná grafička venuješ?

Mojou úlohou je tvorba vizuálu predovšetkým do mobilných, ale aj počítačových hier. No náplň práce sa u mňa menila spoločne s
krajinami, kde som pracovala. V košickom hernom štúdiu som si počas 3 rokov vyskúšala takmer všetko, čo práca v oblasti tvorby grafiky
do mobilných hier zahŕňa. Bola to pre mňa akási vysoká škola, ktorú som v tomto odbore nikdy nemala. Pomohla mi vylepšiť moje
zručnosti a pripraviť ma na ďalší kariérny rast. Momentálne sa venujem prevažne hernej postprodukcii a marketingu v americkom hernom
štúdiu, ktoré má v Barcelone jednu zo svojich pobočiek.

Príspevok, ktorý zdieľa Nora Petrigalova (@nora_pet)

Ako vyzerali tvoje začiatky?

Odmalička som rada kreslila a jedného dňa mi napadlo, že by som sa v tom chcela zdokonaliť. Študovala som na prírodovedeckej fakulte
UPJŠ, odbor geografia. Vždy ma zaujímalo viac vecí a toto štúdium sa mi páčilo. Po jeho ukončení som sa však rozhodla venovať
svojmu koníčku, a to kresleniu a grafike. Urobila som si pomaturitné štúdium v odbore grafik digitálnych médií a svoju záľubu som týmto
rozhodnutím povýšila na profesionálnu úroveň. Výhodou tohto doplnkového štúdia totiž bolo, že som sa mohla naplno dostať do sveta
grafiky a mať v tomto smere akýsi odrazový mostík. Nasledoval kolobeh hľadania prvých serióznych zákaziek. Otvorila som si živnosť,
začala som sa venovať tvorbe vlastného portfólia a popritom som si dokonca vyskúšala prácu v cestovnom ruchu.

Norin autoportrét

Tvorba charakterov – La casa de papel

Okrem toho si vytvorila kompletný vizuál albumu Molekuly zvuku od skupiny Desmod. Čomu vďačíš za túto úspešnú spoluprácu?

K práci pre Desmod som sa dostala úplnou náhodou vďaka kamarátovi, ktorý sa so skupinou osobne pozná a rovnako ako ja sa venuje
grafike. Moja tvorba kapelu zaujala a rozhodli sa ma osloviť. Ku každej skladbe z albumu som vytvorila ilustrácie v rovnakom štýle.
Kresby do celého bookletu vznikali viac ako rok, súbežne so vznikom albumu.

Kresba k skladbe Čierna skrinka od skupiny Desmod

Čím si ťa Španielsko získalo natoľko, že si odišla žiť za hranice Slovenska?

Cestovanie je mojou dlhoročnou vášňou, od vysokej školy som sa intenzívne venovala spoznávaniu cudzích krajín. Svoje prvé sólo
cestovanie som uskutočnila v rámci programu Work and Travel, keď som odišla žiť a pracovať do Wyomingu. V Amerike som strávila dve
letá a precestovala som západnú aj východnú časť Spojených štátov. Jedno leto som pracovne strávila aj na Gibraltáre a neskôr som sa
vydala spoznávať latinskoamerickú Panamu, Kostariku a Kolumbiu.

Španielsko a krajiny Latinskej Ameriky ma lákali už od detstva. Zbožňujem španielčinu a mojím ďalším snom bolo naučiť sa hovoriť týmto
jazykom, čo sa mi napokon aj splnilo. Slnečná Barcelona, kde žijem už dva roky, je mestom umenia a kultúry, zdrojom mojej inšpirácie.
Získala si ma svojou atmosférou, nádherným horským a prímorským prostredím a pestrou históriou. Okrem toho je tu omnoho viac
možností pracovného uplatnenia. Španielsko ako také ma priťahovalo už od čias môjho študijného pobytu v Girone. Odvtedy som sa sem
veľmi rada vracala, túžila som tu žiť a pracovať.

USA

Kolumbia
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Stretla si sa ako grafička v cudzej krajine s nejakými prekážkami?

Áno, a to hneď na začiatku. Nájsť si prácu v Španielsku bolo ťažšie, ako som si predstavovala. Do Barcelony som prišla žiť po tom, ako
som dala výpoveď v starej práci, preto som si hneď plánovala hľadať robotu a popritom pracovať na zákazkách ako freelancerka. Celú
situáciu však skomplikoval príchod pandémie. Život sa na rok takmer úplne zastavil a mnoho zamestnávateľov nehľadalo nových ľudí do
tímu, keďže potrebovali zmeniť vlastnú organizáciu firmy. Toto obdobie som zatiaľ popri hľadaní práce využila na vylepšovanie svojho
portfólia aj na prácu na ďalších zaujímavých projektoch. Príležitosť si ma napokon konečne našla. Pohovor do firmy, kde momentálne
pracujem, trval dokopy 9 mesiacov a pozostával zo šiestich kôl. Kvôli korone sa skomplikoval celý priebeh týchto výberových konaní.
Tešila som sa, že ma nakoniec vybrali.

A čomu vďačíš za svoj úspech?

Vďačím za to z veľkej časti predovšetkým svojmu portfóliu, na ktorom som dlho pracovala, ale tiež šťastiu. Pomohlo mi aj celkové
odhodlanie, pretože som nikdy nepomyslela na to, že by to mohlo dopadnúť zle. Nepochybovala som, že sa mi to podarí a s týmto
prístupom som sa šťastne dostala tam, kde práve teraz som.

Vyštudovala som odlišný odbor a v porovnaní so skúsenejšími kolegami sa kresleniu nevenujem až tak dlho. Napriek tomu mi proces
učenia šiel rýchlo. Mala som jasnú víziu, ktorej som sa držala. Šla som si za tým a šťastné náhody mi postupne začali prichádzať do
cesty. A za to som veľmi vďačná. Teraz to už vidím trochu inak. Talentovaní grafici majú v Španielsku veľký problém dostať sa do nejakej
firmy a nájsť si v nej prácu, z ktorej sa môžem tešiť ja. Alebo platia veľké peniaze za štúdium na umeleckých školách zameraných na hry,
ktorých je v tejto krajine viac. No neľutujem, že ja som si namiesto takejto vysokej školy vybrala geografiu. Nakoniec som sa postupne
dostala presne k tomu, čo som túžila robiť.

Akí sú v tomto smere tvoji zahraniční kolegovia?

Kolegovia v Španielsku už majú za sebou viac skúseností z práce vo veľkých štúdiách, ako herných, tak aj filmových. Ja za veľa vďačím
svojim predchádzajúcim skúsenostiam z Košíc. Okrem toho mám možnosť napredovať a veľa sa toho naučiť aj tu, v Barcelone. A to
priamo od kolegov aj nadriadených, ktorí nám v rámci rôznych kurzov odovzdávajú svoje bohaté skúsenosti. Vďaka rôznym benefitom a
možnosti spolupracovať so známejšími ilustrátormi a zahraničnými profesionálmi z môjho odboru mám väčšiu šancu napredovať vo svojej
kariére.

Kolektív firmy Tilting Point v Barcelone

No a čo tvoje plány do budúcnosti?

Chcela by som pokračovať vo svojej práci, zdokonaliť sa v tzv. concept arte a viac sa venovať tvorbe charakterov (postáv). S tým súvisí aj
moja záľuba v ilustrovaní kníh. Mojou prioritou je tiež spolupracovať na tvorbe animovaných filmov, a to hlavne celovečerných. Bolo by
pre mňa cťou jedného dňa tvoriť napr. pre Disney. Viem, že stále sa mám v čom zdokonaľovať, no pracovať na sebe budem aj naďalej.
Vo všeobecnosti je pre mňa pri práci dôležitá najmä celková atmosféra v kolektíve. V tomto smere som však zatiaľ vždy mala šťastie.

Ilustrácie pre denník Vedomě

Autor: Radka Kolcunová
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Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
(CIZS). Celkové náklady predstavovali viac ako 950.000 eur. Na úspešné ukončenie projektu ešte potrebujú zohnať všeobecného lekára.

Ako pre TASR povedal primátor Matej Smorada, budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte bývalé vedenie mesta rozhodlo
uchádzať o finančné zdroje na jej rekonštrukciu. V zámere pokračovalo aj to súčasné. „Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám
podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo
pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom projektu,“ zhrnul Smorada.

Čo sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia. Budova je tiež
bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu slávnostne
otvorili vlani v septembri.

Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. V rámci projektu v ňom pribudla aj ambulancia dennej
opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ. „Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom
tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal Smorada. Podľa jeho slov
by záujem o ordinovanie v Medzeve mohla zvýšiť aj možnosť využívať mestský byt.

Primátor si myslí, že toto CIZS má veľkú perspektívu. Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15.000 až 18.000 občanov. „Už
ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor. Okrem ambulancií, ktoré
zrekonštruovali v rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú ďalších lekárov. O príchode
čerstvých absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

V prípade záujmu je podľa jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie. „Mám aj tú
víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový chirurg by tu
robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“

Celkové výdavky na vznik CIZS v Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali
953.000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bol vo výške takmer 770.000 eur. Zvyšných okolo 184.000 eur hradilo mesto z
vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.

Zdroj: TASR
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TASR 29.1.2022 17:30 Pridajte komentár

V Medzeve majú moderné zdravotnícke centrum. ZDROJ: pixabay

MEDZEV – Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti. Celkové náklady predstavovali viac ako 950 000 eur. Na úspešné ukončenie projektu ešte potrebujú zohnať všeobecného
lekára.

Ako povedal primátor Matej Smorada, budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte bývalé vedenie mesta rozhodlo uchádzať o
finančné zdroje na jej rekonštrukciu. V zámere pokračovalo aj to súčasné. „Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám podarilo
komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo pritiahnuť aj
nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom projektu,“ zhrnul Smorada.

Čo sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia. Budova je tiež
bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu slávnostne
otvorili vlani v septembri.

Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. V rámci projektu v ňom pribudla aj ambulancia dennej
opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ. „Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom
tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal Smorada. Podľa jeho slov
by záujem o ordinovanie v Medzeve mohla zvýšiť aj možnosť využívať mestský byt.

Primátor si myslí, že toto zdravozné centrum má veľkú perspektívu. Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15 000 až 18 000
občanov. „Už ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor. Okrem
ambulancií, ktoré zrekonštruovali v rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú ďalších
lekárov. O príchode čerstvých absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V prípade záujmu je podľa jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie. „Mám aj tú
víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový chirurg by tu
robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“

Celkové výdavky na vznik zdravotného centra v Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu,
predstavovali 953 000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bol vo výške takmer 770 000 eur. Zvyšných okolo 184 000 eur hradilo
mesto z vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.
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Univerzitné majstrovstvá SR nám tento víkend od 28. januára do 30. januára odhalia víťazov turnajov CS:GO, League of Legends a
Hearthstone.

Spoznaj najlepších univerzitných e-športových hráčov počas finále UNI MSR, ktoré štartujú už tento piatok 28. januára. Počas najbližších
troch dní spoznáš elitu slovenskej univerzitnej scény. Finálové súboj môžeš sledovať naživo prostredníctvom streamovacej služby Twitch
.

Harmonogram finále UNI MSR:

Vo finále UNI MSR ide skutočne o veľa! Kvalifikované tímy si zahrajú o celkový prizepool 2 450 eur. Navyše, najlepší tím v Accenture
League of Legends turnaji postupuje na prestížne podujatie University Esports Masters, kde zabojuje o prizepool vo výške 15 000 eur.

Víťazný tím z Deutsche Telekom IT Solutions CS:GO turnaja bude taktiež reprezentovať Slovensko na novom medzinárodnom
univerzitnom e-športovom podujatí – V4 University Esport Championship s prizepoolom 2 000 eur.

Počas finálového víkendu môžeš okrem sledovania e-športových výkonov zabojovať o skvelé vecné ceny v súťažiach. Spoločnosť
Neseda si pripravila pre divákov súťaž o špeciálnu stoličku pre dynamické sedenie v hodnote 800 eur. Stačí vyplniť krátky formulár .

Okrem toho si môžeš vylepšiť aj svoju hernú výbavu o konzolu Xbox Series X, ktorú do súťaže venovala spoločnosť proHR . Pre
zapojenie vyplň jednoduchý formulár na ich oficiálnej stránke . Víťazi oboch súťaží budú vyžrebovaní počas livestreamu UNI MSR 30.
januára.

Finálový víkend nám už v piatok od 15.00 odštartujú zápasy Hearthstone turnaja. V ňom si zmeria sily TOP 4 hráčov z univerzitnej ligy.
Svoj minuloročný titul sa pokúsi obhájiť Patriq678. Postavia sa proti nemu neľahkí súperi – HiImJoZo, ktorý má taktiež na konte titul
univerzitného majstra, majsssster a Dmnk0.

Budeme mať staronového majstra alebo pridáme nové meno medzi víťazov ? Zistíme už v piatok od 15.00 na Twitchi .

Sobota prinesie súboje CS:GO tímov. V semifinálových zápasoch proti sebe nastúpia obhajcovia titulu Comenius esport, ktorí nastúpia
proti tímom UCM TEDI Bears Indigo, Esport UPJŠ a Esport TUKE. Opäť sa naskytá otázka, či budú Comenius esport pokračovať vo
svojej víťaznej šnúre z predchádzajúcich semestrov, alebo spoznáme nového univerzitného majstra SR.

Majstrovský víkend zakončia súboje v League of Legends turnaji, kde sa hrá nielen o atraktívny finančný prizepool, ale aj postup na
UEM. Tím ESTUBA, ktorý reprezentuje Slovenskú technickú univerzitu, je momentálnym držiteľom titulu a pokúsi sa opäť prebojovať na
medzinárodné podujatie.

V jeho ceste bude stáť zostava z Nitrianskej UKF – UKF E-Sports. V druhom semifinále si svoje sily zmeria druhá zostava STU –
ESTUBA Fractal proti reprezentantom Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave – UCM Tedi Bears Kappa.

Počas posledného finálového dňa zavíta do štúdia aj špeciálny hosť – Karol Kučera, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport,
poslanec NR SR a bývalý profesionálny tenista. Sleduj livestream na Twitchi v nedeľu 30. januára od 14.00.

Tweetni

Kopíruj link

Autor: Mediálne partnerstvo
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Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
(CIZS). Celkové náklady predstavovali viac ako 950.000 eur. Na úspešné ukončenie projektu ešte potrebujú zohnať všeobecného lekára.

Ako pre TASR povedal primátor Matej Smorada, budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte bývalé vedenie mesta rozhodlo
uchádzať o finančné zdroje na jej rekonštrukciu. V zámere pokračovalo aj to súčasné. „Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám
podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo
pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom projektu,“ zhrnul Smorada.

Čo sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia. Budova je tiež
bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu slávnostne
otvorili vlani v septembri.

Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. V rámci projektu v ňom pribudla aj ambulancia dennej
opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ. „Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom
tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal Smorada. Podľa jeho slov
by záujem o ordinovanie v Medzeve mohla zvýšiť aj možnosť využívať mestský byt.

Primátor si myslí, že toto CIZS má veľkú perspektívu. Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15.000 až 18.000 občanov. „Už
ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor. Okrem ambulancií, ktoré
zrekonštruovali v rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú ďalších lekárov. O príchode
čerstvých absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

V prípade záujmu je podľa jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie. „Mám aj tú
víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový chirurg by tu
robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“

Celkové výdavky na vznik CIZS v Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali
953.000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bol vo výške takmer 770.000 eur. Zvyšných okolo 184.000 eur hradilo mesto z
vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.

Zdroj: TASR
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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:

Prvý Slovák, ktorý sa dostal medzi svetovú špičku v paleontológii. Jeho doménou sú dinosaury. Práve on nedávno v Nemecku rozlúštil
záhadu pravekého lietajúceho fantóma. Vedecký pracovník Martin Kundrát.

Ľubica HARGAŠOVÁ, redaktorka:

Už od detstva ho fascinovali knihy, ilustrácie a filmy o dinosauroch. Chcel sa venovať paleontológii, ale Praha, kde sa dal odbor študovať,
bola preňho veľmi vzdialená. Zostal v Košiciach a vyštudoval biológiu a chémiu, ale v pátraní po stopách praveku, pokračoval.

Martin KUNDRÁT, paleobiológ, Centrum interdiscipl. biovied PF UPJŠ:

Veda má veľmi vznešený cieľ a to je vlastne napĺňať tú zvedavosť.

Ľubica HARGAŠOVÁ, redaktorka:

4 roky pripravoval svoju prvú expedíciu do oblasti neďaleko obce Hajnáčka. Bola mimoriadne úspešná. Dokonca chce v Rimavskej
Sobote otvoriť jediné paleontologické múzeum na Slovensku. Neuspel.

Martin KUNDRÁT, paleobiológ, Centrum interdiscipl. biovied PF UPJŠ:

Neúspech neznamená koniec, nakoniec som skončil na úrade práce, tak som dostal ponuku z Karlovej Univerzity, tú som využil a to boli
dvere do sveta.

Ľubica HARGAŠOVÁ, redaktorka:

Študoval, robil výskum v mnohých krajinách sveta, prednášal na konferenciách a v roku 2010 sa premiestnil na najstaršiu Škandinávsku
univerzitu do švédskeho mesta Uppsala. Nasledovali expedície do Argentíny, Kanady, Mongolska, Číny aj na Sibír. Sám opakovane
viedol expedíciu do Iránu a po 15 rokoch hľadania sa dostal konečne aj k dinosaurom.

Martin KUNDRÁT, paleobiológ, Centrum interdiscipl. biovied PF UPJŠ:

Popri vlastne tej nosnej téme, ktorú mám, sa podarilo dosiaľ opísať okolo 14 nových druhov živočíchov, ktoré patria do rôznych skupín.
Sú tam pterosaury, to sú lietajúce jaštery, potom máme tam tú skupinu dinasaurov. Tam ich je dohromady už asi viac než 10.

Ľubica HARGAŠOVÁ, redaktorka:

Spolupracuje s Európskym synchrotrónovým centrom v Grenobli, kde vyvíjajú nové metódy neinvazívneho spôsobu štúdia fosílií.

Martin KUNDRÁT, paleobiológ, Centrum interdiscipl. biovied PF UPJŠ:

Sa podarilo zostrojiť prístroje, ja to často prirovnávam, že sú nejaké mega alebo giga cétečka, ktoré vám dovolia neinvazívnym
spôsobom ten objekt virtuálne zobraziť. A zrazu sa vám otvára úplne nový zdroj informácií.

Ľubica HARGAŠOVÁ, redaktorka:

Svetovo uznávaný paleontológ je už 5 rokov na Slovensku a v Košiciach postupne buduje centrum interdisciplinárnych biovied. Z
paleontológa sa postupne stáva paleobiológ.

Martin KUNDRÁT, paleobiológ, Centrum interdiscipl. biovied PF UPJŠ:

Tá výskumná skupina, ktorú sa mi podarilo za tých 5 rokov vybudovať, vlastne pozostáva zo 4 zahraničných doktorandov a v januári sme
prijali postdoka zo Sorbonskej univerzity. Som cítil potrebu prísť domov a zdieľať tie skúsenosti, tým maličkým prispieť vlastne k
dotváraniu tej slovenskej akademickej identity v rámci sveta.

Ľubica HARGAŠOVÁ, redaktorka:

Ľubica Hargašová, RTVS.
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Medzev: Zdravotné stredisko vynovili za 950.000 eur, hľadajú ešte jedného lekára  
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Medzev 29. januára (TASR) – Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Celkové náklady predstavovali viac ako 950.000 eur. Na úspešné ukončenie projektu ešte
potrebujú zohnať všeobecného lekára.

Ako pre TASR povedal primátor Matej Smorada, budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte bývalé vedenie mesta rozhodlo
uchádzať o finančné zdroje na jej rekonštrukciu. V zámere pokračovalo aj to súčasné. „Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám
podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo
pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom projektu,“ zhrnul Smorada.

Čo sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia. Budova je tiež
bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu slávnostne
otvorili vlani v septembri.

Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. V rámci projektu v ňom pribudla aj ambulancia dennej
opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ. „Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom
tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal Smorada. Podľa jeho slov
by záujem o ordinovanie v Medzeve mohla zvýšiť aj možnosť využívať mestský byt.

Primátor si myslí, že toto CIZS má veľkú perspektívu. Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15.000 až 18.000 občanov. „Už
ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor. Okrem ambulancií, ktoré
zrekonštruovali v rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú ďalších lekárov. O príchode
čerstvých absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

V prípade záujmu je podľa jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie. „Mám aj tú
víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový chirurg by tu
robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“

Celkové výdavky na vznik CIZS v Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali
953.000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bol vo výške takmer 770.000 eur. Zvyšných okolo 184.000 eur hradilo mesto z
vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam a foto.

sem liv

Autor: SEM
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Máte vypnuté reklamy

Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe.
Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.

BRATISLAVA / Na zvládnutie štvrtej vlny pandémie povoláva ministerstvo zdravotníctva do nemocníc študentov piateho ročníka
všeobecného lekárstva a študentov tretieho ročníka v odbore ošetrovateľstvo. Pomáhať s pacientmi začnú v našich nemocniciach už od
1. februára. Ministerstvo počíta, že takto zapojených študentov bude viac ako 3 500. Ponúka im 10 eur na hodinu.

Lekárske fakulty zareagovali na výzvu ministerstva a do nemocníc posielajú svojich študentov. "Podľa našich odhadov by sme mohli
získať cez 2 100 študentov lekárstva a 1 500 študentov ošetrovateľstva. Pomáhať budú podľa toho, čo už sa počas štúdia naučili a
absolvovali," povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Prešovská univerzita študentom ošetrovateľstva ani nedáva na výber. V treťom ročníka je pre študentov klinická prax povinná. Za
normálnych okolností by ale pracovali zadarmo teraz za odpracované hodiny dostanú zaplatené. "Dostanú 10 eur na hodinu a podpíše sa
s nimi pracovná zmluva," povedala Eliášová.

"Študenti tretieho ročníka majú absolvovať klinickú prax tak aby ukončili štúdium. Odporučili sme im, povinne, zaregistrovať sa na
stránkach MZ SR," uviedla dekanka fakulty zdravotných odborov Prešovskej univerzity Štefánia Andraščíková.

"Lekárska univerzita P.J. Šafárika v Košiciach reagovala na výzvu ministerstva zdravotníctva a rozhodla sa aktívne pripojiť ku zvládnutiu
ťažkej pandemickej situácie. Študentom uznáme časť praxe, ktorá je nahraditeľná niektorými predmetmi," uviedol dekan Univerzity P.J.
Šafárika v Košiciach Daniel Pella.

Podľa šéfa lekárskych odborov v našich nemocniciach chýba cez 3 000 lekárov a viac ako 10-tisíc zdravotných sestier. "Pomoc je vítaná,
určite. Len potrebujeme pacientom pomôcť odborníkmi. Skúsenými áristami, infektológmi, internistami, pediatrami. V našej nemocnici
máme voľné pľúcne ventilácie, lebo sa o nich nemá kto starať. Lekári majú nevyčerpaných 30 dní dovolenky," povedal Peter Visolajský.

Situácia v našich nemocniciach je personálne poddimenzovaná dokazuje aj požiadavka najväčšej nemocnice v Bratislave, ktorá si žiada
študentské posily. "V ideálnom prípade by sa nám hodila pomoc približne 100 takýchto pracovných síl," uverejnilo stanovisko Fakultná
nemocnica Bratislava.

Autor: Eva Bariová
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Chýba ešte jeden všeobecný lekár.

MEDZEV. Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti (CIZS).

Celkové náklady predstavovali viac ako 950 000 eur.

Na úspešné ukončenie projektu ešte potrebujú zohnať všeobecného lekára.

Prebehla komplexná obnova

Ako povedal primátor Matej Smorada (nezávislý), budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte bývalé vedenie mesta rozhodlo
uchádzať o finančné zdroje na jej obnovu.

V zámere pokračovalo aj to súčasné.

„Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v
istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom
projektu,“ zhrnul Smorada.

Čo sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia.

Budova je tiež bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu
slávnostne otvorili vlani v septembri.

V Medzeve budujú nové ambulancie (4 fotografie) Chýba jeden všeobecný lekár

Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ.

V rámci projektu v ňom pribudla aj ambulancia dennej opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ.

„Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale
takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal Smorada.

Myslí si, že toto CIZS má veľkú perspektívu.

Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15 000 až 18 000 občanov.

„Už ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor.

Okrem ambulancií, ktoré zrekonštruovali v rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú
ďalších lekárov.

O príchode čerstvých absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokV Medzeve začali s rekonštrukciou zdravotného strediska Čítajte Priestor na rozširovanie

V prípade záujmu je podľa jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie.

„Mám aj tú víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový
chirurg by tu robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“

Celkové výdavky na vznik CIZS v Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali 953
000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bol takmer 770 000 eur.

Zvyšných okolo 184 000 eur hradilo mesto z vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.

Medzev v obrazoch (8 fotografií)

Autor: TASR
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VIDEO: Covidkon: Internista a diabetológ MUDr. Andrej Janco: Princípy propagovanej prevencie, profylaxie a liečby covid-19

30.01.2022 | 15:15

0

1. Česko-Slovenská konference Covid-19. Špičkoví vědci, kliničtí lékaři a právníci z ČR a Slovenska se scházejí, aby sdíleli aktuální
poznatky o Covid-19 a jeho medicínských a společenských dopadech.

Internista a diabetológ MUDr. Andrej Janco v prednáške na 1. ČS konferencii covid-19 popisuje mechanizmus účinku očkovacích látok a
therapeutik propagovaných ako lieky proti covid-19 vo svetle ich skutočnej bezpečnosti a účinnosti.

MUDr. Andrej Janco:

Absolvent Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach.

Po štúdiu LF UPJŠ začal pracovať na Klinike anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici Trieda SNP v
Košiciach. Počas základnej vojenskej služby pracoval ako lekár – anesteziológ v armádnej nemocnici Klatovy na Šumave v Čechách.
November 1983 – máj 1996 pôsobil na 1. oddelení metabolickej intenzívnej starostlivosti (ktoré založil) vo Fakultnej nemocnici v
Košiciach.

Od roku 1994 pôsobil ako riaditeľ Polikliniky KVP v Košiciach. Jeden z prvých lekárov – špecialistov založil 1. obezitologickú ambulanciuu
v Slovenskej republike. V súčasnosti sa špecializuje na liečbu obezity, cukrovky, ochorení tráviaceho systému, metabolických a
výživových porúch. Pracuje v súkromnej Internej- diabetologickej- metabolickej ambulancii JAAT Style, s.r.o. na Poliklinike KVP v
Košiciach.

Vedecko-výskumná činnosť: Spoluautor 1. československej učebnice o obezite, niekoľko medzinárodne publikovaných carentovaných
diel, autor a spoluautor desiatok publikácií a stovky prezentácií a populárnych vedeckých prednášok v médiách. Autor medzinárodného
patentu pre prístroj na automatické dávkovanie inzulínu. Odborné pobyty v zahraničí v Nemecku (Düsseldorf), Dánsku (Kodaň), Grécku
(Githio), Taliansku (Neapol), Španielsku (Valencia), Českej republike (Zlín) a aktívnej účasti na desiatkach odborných podujatí v
zahraničí.

Člen Asociácie pre štúdium diabetu (EASD) a obezity. V rokoch 2002-2006 viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie.

Od roku 1998 je prezidentom Slovenskej lekárskej únie špecialistov, jej spoluzakladateľom. Prostredníctvom profesnej organizácie sa
snaží aktívne vplývať na právne vedomie kolegov a iných zdravotníckych pracovníkov, poukazovať na deformity v legislatíve a zmeniť
smerovanie zdravotníctva v SR.
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V stredisku pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia.

Medzev 29. januára (TASR) – Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Celkové náklady predstavovali viac ako 950.000 eur. Na úspešné ukončenie projektu ešte
potrebujú zohnať všeobecného lekára.

Ako pre TASR povedal primátor Matej Smorada, budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte bývalé vedenie mesta rozhodlo
uchádzať o finančné zdroje na jej rekonštrukciu. V zámere pokračovalo aj to súčasné. „Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám
podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo
pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom projektu,“ zhrnul Smorada.

Čo sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia. Budova je tiež
bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu slávnostne
otvorili vlani v septembri.

Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. V rámci projektu v ňom pribudla aj ambulancia dennej
opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ. „Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom
tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal Smorada. Podľa jeho slov
by záujem o ordinovanie v Medzeve mohla zvýšiť aj možnosť využívať mestský byt.

Primátor si myslí, že toto CIZS má veľkú perspektívu. Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15.000 až 18.000 občanov. „Už
ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor. Okrem ambulancií, ktoré
zrekonštruovali v rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú ďalších lekárov. O príchode
čerstvých absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

V prípade záujmu je podľa jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie. „Mám aj tú
víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový chirurg by tu
robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“

Celkové výdavky na vznik CIZS v Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali
953.000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bol vo výške takmer 770.000 eur. Zvyšných okolo 184.000 eur hradilo mesto z
vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.

Autor: TASR
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Medzev 29. januára (TASR) – Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Celkové náklady predstavovali viac ako 950.000 eur. Na úspešné ukončenie projektu ešte
potrebujú zohnať všeobecného lekára. Ako pre TASR povedal primátor Matej Smorada, budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte
bývalé vedenie mesta rozhodlo uchádzať o finančné zdroje na jej rekonštrukciu. V zámere pokračovalo aj to súčasné. „Vo výzve sme boli
úspešní a budovu sa nám podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v istom rozsahu sa nám
do Medzeva podarilo pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom projektu,“ zhrnul Smorada. Čo
sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia. Budova je tiež
bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu slávnostne
otvorili vlani v septembri. Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. V rámci projektu v ňom pribudla
aj ambulancia dennej opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ. „Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na
polovičný úväzok. Cieľom tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal
Smorada. Podľa jeho slov by záujem o ordinovanie v Medzeve mohla zvýšiť aj možnosť využívať mestský byt. Primátor si myslí, že toto
CIZS má veľkú perspektívu. Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15.000 až 18.000 občanov. „Už ani v obci Smolník v
okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor. Okrem ambulancií, ktoré zrekonštruovali v
rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú ďalších lekárov. O príchode čerstvých
absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V prípade záujmu je podľa
jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie. „Mám aj tú víziu, že by v Medzeve
mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový chirurg by tu robotu na dva dni v týždni
rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“ Celkové výdavky na vznik CIZS v
Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali 953.000 eur, z toho nenávratný
finančný príspevok bol vo výške takmer 770.000 eur. Zvyšných okolo 184.000 eur hradilo mesto z vlastných zdrojov vrátane rezervného
fondu. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam a foto. sem liv
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6 min. čítania

Mala som odhodlanie, chuť pracovať a jasnú víziu, ktorej som sa držala. Šla som si za tým aj napriek prekážkam a šťastné náhody mi
postupne začali prichádzať do cesty.

Nora Petrigalová vyštudovala geografiu na UPJŠ v Košiciach a k svojej súčasnej profesii sa dostala celkom nezvyčajne. Skúsenosti z
herného štúdia v metropole východu sa rozhodla zužitkovať v španielskej Barcelone. Inšpiratívna Košičanka nám porozpráva o živote
ilustrátorky v zahraničí, spolupráci s Desmodom a svojej lukratívnej práci, ktorú sa jej podarilo získať aj bez vysokej školy tohto
zamerania.

Priblížila by si nám, čo mu sa ako 2D herná grafička venuješ?

Mojou úlohou je tvorba vizuálu predovšetkým do mobilných, ale aj počítačových hier. No náplň práce sa u mňa menila spoločne s
krajinami, kde som pracovala. V košickom hernom štúdiu som si počas 3 rokov vyskúšala takmer všetko, čo práca v oblasti tvorby grafiky
do mobilných hier zahŕňa. Bola to pre mňa akási vysoká škola, ktorú som v tomto odbore nikdy nemala. Pomohla mi vylepšiť moje
zručnosti a pripraviť ma na ďalší kariérny rast. Momentálne sa venujem prevažne hernej postprodukcii a marketingu v americkom hernom
štúdiu, ktoré má v Barcelone jednu zo svojich pobočiek.

Príspevok, ktorý zdieľa Nora Petrigalova (@nora_pet)

Ako vyzerali tvoje začiatky?

Odmalička som rada kreslila a jedného dňa mi napadlo, že by som sa v tom chcela zdokonaliť. Študovala som na prírodovedeckej
fakulte UPJŠ, odbor geografia. Vždy ma zaujímalo viac vecí a toto štúdium sa mi páčilo. Po jeho ukončení som sa však rozhodla
venovať svojmu koníčku, a to kresleniu a grafike. Urobila som si pomaturitné štúdium v odbore grafik digitálnych médií a svoju záľubu
som týmto rozhodnutím povýšila na profesionálnu úroveň. Výhodou tohto doplnkového štúdia totiž bolo, že som sa mohla naplno dostať
do sveta grafiky a mať v tomto smere akýsi odrazový mostík. Nasledoval kolobeh hľadania prvých serióznych zákaziek. Otvorila som si
živnosť, začala som sa venovať tvorbe vlastného portfólia a popritom som si dokonca vyskúšala prácu v cestovnom ruchu.

Norin autoportrét

Tvorba charakterov – La casa de papel

Okrem toho si vytvorila kompletný vizuál albumu Molekuly zvuku od skupiny Desmod. Čomu vďačíš za túto úspešnú spoluprácu?

K práci pre Desmod som sa dostala úplnou náhodou vďaka kamarátovi, ktorý sa so skupinou osobne pozná a rovnako ako ja sa venuje
grafike. Moja tvorba kapelu zaujala a rozhodli sa ma osloviť. Ku každej skladbe z albumu som vytvorila ilustrácie v rovnakom štýle.
Kresby do celého bookletu vznikali viac ako rok, súbežne so vznikom albumu.

Kresba k skladbe Čierna skrinka od skupiny Desmod

Čím si ťa Španielsko získalo natoľko, že si odišla žiť za hranice Slovenska?

Cestovanie je mojou dlhoročnou vášňou, od vysokej školy som sa intenzívne venovala spoznávaniu cudzích krajín. Svoje prvé sólo
cestovanie som uskutočnila v rámci programu Work and Travel, keď som odišla žiť a pracovať do Wyomingu. V Amerike som strávila dve
letá a precestovala som západnú aj východnú časť Spojených štátov. Jedno leto som pracovne strávila aj na Gibraltáre a neskôr som sa
vydala spoznávať latinskoamerickú Panamu, Kostariku a Kolumbiu.

Španielsko a krajiny Latinskej Ameriky ma lákali už od detstva. Zbožňujem španielčinu a mojím ďalším snom bolo naučiť sa hovoriť týmto
jazykom, čo sa mi napokon aj splnilo. Slnečná Barcelona, kde žijem už dva roky, je mestom umenia a kultúry, zdrojom mojej inšpirácie.
Získala si ma svojou atmosférou, nádherným horským a prímorským prostredím a pestrou históriou. Okrem toho je tu omnoho viac
možností pracovného uplatnenia. Španielsko ako také ma priťahovalo už od čias môjho študijného pobytu v Girone. Odvtedy som sa sem
veľmi rada vracala, túžila som tu žiť a pracovať.

USA

Kolumbia
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Stretla si sa ako grafička v cudzej krajine s nejakými prekážkami?

Áno, a to hneď na začiatku. Nájsť si prácu v Španielsku bolo ťažšie, ako som si predstavovala. Do Barcelony som prišla žiť po tom, ako
som dala výpoveď v starej práci, preto som si hneď plánovala hľadať robotu a popritom pracovať na zákazkách ako freelancerka. Celú
situáciu však skomplikoval príchod pandémie. Život sa na rok takmer úplne zastavil a mnoho zamestnávateľov nehľadalo nových ľudí do
tímu, keďže potrebovali zmeniť vlastnú organizáciu firmy. Toto obdobie som zatiaľ popri hľadaní práce využila na vylepšovanie svojho
portfólia aj na prácu na ďalších zaujímavých projektoch. Príležitosť si ma napokon konečne našla. Pohovor do firmy, kde momentálne
pracujem, trval dokopy 9 mesiacov a pozostával zo šiestich kôl. Kvôli korone sa skomplikoval celý priebeh týchto výberových konaní.
Tešila som sa, že ma nakoniec vybrali.

A čomu vďačíš za svoj úspech?

Vďačím za to z veľkej časti predovšetkým svojmu portfóliu, na ktorom som dlho pracovala, ale tiež šťastiu. Pomohlo mi aj celkové
odhodlanie, pretože som nikdy nepomyslela na to, že by to mohlo dopadnúť zle. Nepochybovala som, že sa mi to podarí a s týmto
prístupom som sa šťastne dostala tam, kde práve teraz som.

Vyštudovala som odlišný odbor a v porovnaní so skúsenejšími kolegami sa kresleniu nevenujem až tak dlho. Napriek tomu mi proces
učenia šiel rýchlo. Mala som jasnú víziu, ktorej som sa držala. Šla som si za tým a šťastné náhody mi postupne začali prichádzať do
cesty. A za to som veľmi vďačná. Teraz to už vidím trochu inak. Talentovaní grafici majú v Španielsku veľký problém dostať sa do nejakej
firmy a nájsť si v nej prácu, z ktorej sa môžem tešiť ja. Alebo platia veľké peniaze za štúdium na umeleckých školách zameraných na hry,
ktorých je v tejto krajine viac. No neľutujem, že ja som si namiesto takejto vysokej školy vybrala geografiu. Nakoniec som sa postupne
dostala presne k tomu, čo som túžila robiť.

Akí sú v tomto smere tvoji zahraniční kolegovia?

Kolegovia v Španielsku už majú za sebou viac skúseností z práce vo veľkých štúdiách, ako herných, tak aj filmových. Ja za veľa vďačím
svojim predchádzajúcim skúsenostiam z Košíc. Okrem toho mám možnosť napredovať a veľa sa toho naučiť aj tu, v Barcelone. A to
priamo od kolegov aj nadriadených, ktorí nám v rámci rôznych kurzov odovzdávajú svoje bohaté skúsenosti. Vďaka rôznym benefitom a
možnosti spolupracovať so známejšími ilustrátormi a zahraničnými profesionálmi z môjho odboru mám väčšiu šancu napredovať vo svojej
kariére.

Kolektív firmy Tilting Point v Barcelone

No a čo tvoje plány do budúcnosti?

Chcela by som pokračovať vo svojej práci, zdokonaliť sa v tzv. concept arte a viac sa venovať tvorbe charakterov (postáv). S tým súvisí aj
moja záľuba v ilustrovaní kníh. Mojou prioritou je tiež spolupracovať na tvorbe animovaných filmov, a to hlavne celovečerných. Bolo by
pre mňa cťou jedného dňa tvoriť napr. pre Disney. Viem, že stále sa mám v čom zdokonaľovať, no pracovať na sebe budem aj naďalej.
Vo všeobecnosti je pre mňa pri práci dôležitá najmä celková atmosféra v kolektíve. V tomto smere som však zatiaľ vždy mala šťastie.

Ilustrácie pre denník Vedomě

Autor: Radka Kolcunová
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Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
(CIZS). Celkové náklady predstavovali viac ako 950.000 eur. Na úspešné ukončenie projektu ešte potrebujú zohnať všeobecného lekára.

Ako pre TASR povedal primátor Matej Smorada, budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte bývalé vedenie mesta rozhodlo
uchádzať o finančné zdroje na jej rekonštrukciu. V zámere pokračovalo aj to súčasné. „Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám
podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo
pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom projektu,“ zhrnul Smorada.

Čo sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia. Budova je tiež
bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu slávnostne
otvorili vlani v septembri.

Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. V rámci projektu v ňom pribudla aj ambulancia dennej
opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ. „Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom
tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal Smorada. Podľa jeho slov
by záujem o ordinovanie v Medzeve mohla zvýšiť aj možnosť využívať mestský byt.

Primátor si myslí, že toto CIZS má veľkú perspektívu. Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15.000 až 18.000 občanov. „Už
ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor. Okrem ambulancií, ktoré
zrekonštruovali v rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú ďalších lekárov. O príchode
čerstvých absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

V prípade záujmu je podľa jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie. „Mám aj tú
víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový chirurg by tu
robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“

Celkové výdavky na vznik CIZS v Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali
953.000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bol vo výške takmer 770.000 eur. Zvyšných okolo 184.000 eur hradilo mesto z
vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.

Zdroj: TASR
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Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
(CIZS). Celkové náklady predstavovali viac ako 950.000 eur. Na úspešné ukončenie projektu ešte potrebujú zohnať všeobecného lekára.

Ako pre TASR povedal primátor Matej Smorada, budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte bývalé vedenie mesta rozhodlo
uchádzať o finančné zdroje na jej rekonštrukciu. V zámere pokračovalo aj to súčasné. „Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám
podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo
pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom projektu,“ zhrnul Smorada.

Čo sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia. Budova je tiež
bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu slávnostne
otvorili vlani v septembri.

Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. V rámci projektu v ňom pribudla aj ambulancia dennej
opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ. „Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom
tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal Smorada. Podľa jeho slov
by záujem o ordinovanie v Medzeve mohla zvýšiť aj možnosť využívať mestský byt.

Primátor si myslí, že toto CIZS má veľkú perspektívu. Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15.000 až 18.000 občanov. „Už
ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor. Okrem ambulancií, ktoré
zrekonštruovali v rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú ďalších lekárov. O príchode
čerstvých absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

V prípade záujmu je podľa jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie. „Mám aj tú
víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový chirurg by tu
robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“

Celkové výdavky na vznik CIZS v Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali
953.000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bol vo výške takmer 770.000 eur. Zvyšných okolo 184.000 eur hradilo mesto z
vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.

Zdroj: TASR
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Sestrička prišla o otca, keď obaja bojovali o život.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom
Slovensku.

Storočnú vilu vo švajčiarskom štýle na Alpinke búrajú. Na jej mieste postavia novú V týchto dňoch sa na Alpinke búra. Zrubová vila patrila
v rekreačnej lokalite medzi známe objekty. Majiteľ vraví, že inú cestu, ako jej odstránenie nemal. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. V týchto dňoch je areál Alpinky pri Košiciach pre verejnosť zatvorený. Dôvodom sú búracie práce loveckej Vily Karola, ktorá
susedí s reštauráciou.

Zrub vo švajčiarskom štýle, postavený ešte v roku 1910, bol pre návštevníkov rekreačnej lokality dlhé roky zatvorený. Perla Čermeľského
údolia, ako ju nazývajú mnohí pamätníci, bola z prevádzky vyradená ešte v roku 1986.

Zrubová stavba má 112 rokov, nechráni ju pamiatkový zákon. V zozname kultúrnych pamiatok totiž zapísaná nie je. Prečo sa bude búrať
a čo ju nahradí, zisťovala Katarína Gćziová.

Sestrička bojovala o život, trápili ju nočné mory a netušila, že jej zomrel otec Sestra Ľudmila s fyzioterapeutkou Miroslavou. (zdroj: UNLP
Košice)

KOŠICE. Ľudmila pôsobí ako sestra na Klinike úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Táto 32-ročná zdravotníčka
skončila na umelej pľúcnej ventilácii presne pred rokom. Na svojom vlastnom pracovisku strávila ako pacientka skoro 6 týždňov.

Vírus do jej života kruto zasiahol. Po maminej smrti pred 11 rokmi jej so súrodencami zostal len otec. A toho jej vlani vo februári vzal
covid. Ľudmila však o tom nevedela, v tom čase totiž bojovala o vlastný život. Dozvedela sa to až po tom, čo ju prepustili z nemocnice.

Na toto obdobie si zaspomínala s Annou Novotnou.

Okolie zdroja pitnej vody pre Košice zahlcujú plasty. Vedci skúmajú vplyv na zdravie Košičan natrafil pri zdroji pitnej vody na Bukovci na
kopy najmä plastového odpadu. (zdroj: archív)

HÝĽOV, KOŠICE. Jeden z obyvateľov Košíc nás upozornil na odpad roztrúsený v okolí vodnej nádrže Bukovec. Ide pritom o jeden z
najväčších zdrojov pitnej vody na východnom Slovensku, z ktorého je zásobovaná časť Košíc aj okolité obce.

Podľa sťažovateľa sú niektorí ľudia ešte aj v dnešnej dobe zvyknutí zbavovať sa odpadkov tým najprimitívnejším spôsobom.

„Keď ich nikto nevidí, šupnú igelitku, obal z cukríkov alebo stavebný odpad plný polystyrénu niekam do lesa, k rieke alebo len tak von z
auta,“ napísal sťažovateľ.

Na problém sa bližšie pozrel Michal Lendel.

Najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe majú za rohom. Vodu berú zo studní V decembri 2020 vŕtali v Uličskom Krivom v
okrese Snina. (zdroj: Jana Otriová)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Verejný vodovod či kanalizácia nie sú pre mnohé obce na východe Slovenska samozrejmosťou. Údaje z
vlaňajšieho sčítania obyvateľov, domov a bytov ukázali, že mnohým obciam aj v 21. storočí chýbajú.

Okres Gelnica je na tom z Košického kraja najhoršie. Za ostatnými okresmi zaostáva v napojení na verejný vodovod, aj na kanalizáciu.
Vodu z verejného vodovodu čerpá len čosi vyše 43 percent domov, bez prípojky je 11,6 percenta obydlí.

Viac informácií na túto tému zozbierala Jana Otriová.

Cestujúci sa sťažuje, že vodiči proti opitým asociálom nezasahujú Prešovská mestská hromadná doprava. (zdroj: archív)

PREŠOV. Prešovčan cestoval minulý týždeň do práce z prešovského sídliska Sekčov na Sídlisko III v popoludňajších hodinách. Počas
cesty natrafil v trolejbuse na opitých „asociálov“, po ktorých pravidelne ostáva neporiadok, grafity či nepríjemný zápach. Niekoľkokrát sa
sťažoval na mestskom dopravnom podniku, no obišiel bez odpovede.

Podnik sme preto kontaktovali s otázkami, koľko takýchto sťažností zaregistrovali v prešovskej MHD za posledný polrok, ako často sa
vodiči v MHD stretávajú s týmto typom správania či aké sú možnosti pri riešení opísaných incidentov.
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Odpovede zaznamenala Lenka Haniková.

Covid zdecimoval gastro, skončil takmer každý tretí podnik. Prevádzkar: Sme na kolenách Strana Hlas usporiadala brífing pred jednou z
reštaurácií, ktorú položila pandémia na kolená. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V Košiciach vlani skončila reštaurácia Master Pub v Zuzkinom parku. Ide len o jeden z mnohých gastropodnikov, ktorý
neuniesol obmedzenia spojené s pandémiou. Dnes sídli v jeho priestoroch v objekte nákupného centra na Terase nová reštaurácia.

„Ľudia sa snažia udržať svoje prevádzky pri živote, žiaľ, aj na území Košíc možno 20 až 30 percent covidové opatrenia neprežilo,“
povedal pred reštauráciou predseda Hlasu Peter Pellegrini.

Na akcii bola a všetko podstatné z nej prináša Jana Ogurčáková.

Nemecká statička o páde mosta v Iliašovciach: Moje výpočty boli správne, to zlyhalo podložie Súdna sieň Okresného súdu Spišská Nová
Ves. (zdroj: Michal Ivan)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po dvoch neúspešných pokusoch otvoriť hlavné pojednávanie sa v piatok ráno ten tretí vydaril. Na Okresnom
súde Spišská Nová Ves sa začal pojednávať prípad, ktorý má medzinárodný charakter a okrem médií na Slovensku ho sledujú aj
niektoré nemecké.

Týka sa pádu podpornej mostnej konštrukcie v Iliašovciach, pri ktorom v novembri 2012 štyria ľudia prišli o život a jedenásti sa zranili.

Hlavnou aktérkou a obžalovanou z prečinu všeobecného ohrozenia je diplomovaná statička z Nemecka Sabine H., ktorá naprojektovala
statiku konštrukcie.

Hlavného pojednávania sa zúčastnil aj Michal Ivan.

Zomrel známy Košičan, dlhoročný prezident obľúbeného podujatia Martin Kočiš. (zdroj: archív)

KOŠICE. Prišla ďalšia smutná správa. Zomrel zakladateľ a dlhoročný prezident Košickej streetbalovej ligy Martin Kočiš († 48). V
bratislavskej nemocnici v utorok podľahol covidu-19.

Martin Kočiš začínal s basketbalom v druholigovom klube Slávia UPJŠ Košice, ktorý bol predchodcom BK Tydam UPJŠ. Po škole sa dal
na trénerskú a rozhodcovskú kariéru. Prezývka Sumo mu ostala ešte z hráčskych čias.

Viac o jeho živote prináša Jaroslav Vrábeľ.

Ďalšie správy Spustenie sa o pár mesiacov omeškalo. (zdroj: ZSSK)

Na ozubnicovej železnici zo Štrby bude od februára jazdiť všetkých päť elektrozubačiek. Schvaľovanie na prevádzku ešte prebieha.

Na východe malo pozitívny PCR test 3 906 ľudí, dominujú Košice. Ochoreniu podľahlo ďalších 24 pacientov.

Na bicykel si namontoval motor a jazdil s ním po obci. Nabúral a nafúkal. Kuriózna nehoda sa stala v Smižanoch.

Covid zatvoril v Košickom kraji päť stredných škôl. Z domu sa učia tisíce mladých

Počet pacientov v prešovskej nemocnici klesá. Pre covid však chýba viac personálu. Od septembra chorobe podľahlo 396 ľudí.

Recept (zdroj: pixabay.com)

Varíme s Korzárom: Pita chlieb s kuracím mäsom a zeleninou. Tip na rýchly víkendový obed.

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .

Autor: Robert Bejda
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