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1. Ivermektín mešká. Rozbieha sa aj ilegálny predaj
[05.02.2021; Pravda; Slovensko; s. 4,5; Peter Madro;Jana Vargová]
Peter Madro, Jana Vargová
Bratislava, Košice
Pred vyše týždňom po tlaku lekárov i pacientov ministerstvo zdravotníctva povolilo mimoriadny dovoz lieku
ivermektín na Slovensko. Ten však ešte neprišiel. Preto sa ho pacienti snažia zohnať sami. Liek nie je na
Slovensku registrovaný, preto ho lekár môže podať pacientom len v prípade, ak na seba zoberie všetku
zodpovednosť. „Lekári na Slovensku dostali do rúk nové liečivo na boj proti ochoreniu COViD-19," uviedol rezort
zdravotníctva minulý týždeň v tlačovej správe. No ani po deviatich dňoch sa nič nezmenilo, pričom po schválení
malo trvať asi týždeň, kým na Slovensko prídu prvé balenia. Podobne to videl aj jeden z iniciátorov žiadosti o
mimoriadny dovoz docent Jozef Firment z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Odhadujem, že v
nemocničných lekárňach by mohol byť o týždeň," mienil pred siedmimi dňami, no liek na Slovensku stále nie je.
„V najbližších dňoch by mali byť dovezené prvé balenia lieku ivermektín. Ide o nemocničné balenie, z ktorého
jedno podľa dávkovania bude postačovať na liečbu 6 až 10 pacientov," informovala vo štvrtok Zuzana Eliášova,
hovorkyňa ministerstva zdravotníctva. K dispozícii bude v prvej fáze päťtisíc balení lieku. To by malo pokryť
približne dvetisíc pacientov. Avšak celá zásielka bude limitovaná na použitie len v nemocniciach, takže
ambulancie ich svojim pacientom predpisovať nemôžu a zároveň liek nenájdete ani v lekárni. „Aktuálne schválené
balenie nieje vhodné na použitie mimo nemocničného sektora, keďže ide o stokusové balenie," dodala Eliášová.
Colníci zhabané nevrátia
Lieky s aktívnou látkou ivermektín si po ich prvých úspešných výsledkoch vo svete ešte začiatkom roka
objednala lekárka Michaela Tašárová, ktorá pracuje na oddelení Klinickej mikrobiológie a centrálnej sterilizácie v
Kysuckej nemocnici v Čadci. Liek si objednala od indických farmaceutických dodávateľov. Práve India je
celosvetovým exportérom liečiv. Dovoz mal trvať dvadsať dní. Aby sa uistila, že ivermektín príde, pre istotu si ho
objednala od dvoch rôznych dodávateľov. Zásielku zadržali colníci, odvolávajú sa pritom na Štátny úrad pre
kontrolu liečiv. „Keď som volala na Štátny úrad pre kontrolu liečiv, odbili ma, že mám kontaktovať ministerstvo.
Tam som sa nedovolala ani na jedno číslo, ktoré je uvedené na internetovej stránke," hovorí Tašárová. Nakoniec
sa dozvedela, že zákon obísť nemôžu. Tašárová si pritom objednala liek približne za 150 eur a chcela vyskúšať
jeho účinky pri liečbe ochorenia COVID-19. „je núdzový stav, vláda a jej členovia si udeľujú výnimky zo zákonov
na počkanie. Celú zodpovednosť za podanie lieku nechali na pleciach lekárov. Ja sa tejto zodpovednosti nebojím,
a preto vrúcne prosím o rovnaké udelenie povolenia, aby som si mnou objednaný ivermektín mohla prevziať a
použiť v prípade potreby pre moju vlastnú potrebu," trvá na svojom lekárka. Liek, ktorý ministerstvo zdravotníctva
povolilo použiť a mal by prísť v najbližších dňoch, je takisto od indického výrobcu. Hoci mal byť aj pre použitie v
ambulanciách, zdá sa, že dostať sa k tomuto lieku oficiálnou cestou je prakticky nemožné. Infektológ z
bratislavskej univerzitnej nemocnice Peter Sabaka napriek tomu upozorňuje, že ešte sa neskončila štúdia, ktorá
ma potvrdiť účinky lieku na boj s COVID-19 a treba byť zhovievavý. Tašárová však apeluje na rezort
zdravotníctva, aby sa rozhýbal. „Podľa môjho názoru nemáme čas čakať. Denne zomiera takmer sto ľudí na
COVID-19 a v tejto chvíli viesť polemiky a debaty, či použiť bezpečný a overený liek, mi príde ako bohapusté
mrhanie časom a ľudskými životmi," vysvetľuje lekárka. Dodáva, že lieky si objednala od certifikovaných
farmaceutických firiem, ich použitie je overené viac ako 40-ročnou praxou, v mnohých krajinách sú voľnopredajné
a prístupné. Svetová zdravotnícka organizácia ho vedie aj na zozname bezpečných liekov vhodných aj pre deti.
Potrebné je začať čím skôr
O ivermektín mali už minulý týždeň záujem aj v zariadení sociálnych služieb Arcus v Košiciach.
V tomto zariadení je viac ako polovica klientov a tretina personálu infikovaná koronavírusom. Aj preto sa
novovymenovaný riaditeľ Arcusu Vojtech Hintoš pokúša prostredníctvom nemocnice zabezpečiť liek ivermektín,
ktorý by mal pomôcť zmierniť príznaky ochorenia pacientov s ťažšími stavmi. „Na liečbu COVID-19 používajú
lekári najmä antivirotiká, predovšetkým remdesivir alebo favipiravir. Z imunologickej liečby používajú
dexametazón, prípadne ostatné kortikoidné preparáty ako sú isoprinosin, polyoxidonium a z biologickej liečby
baricitinib. Indikácia týchto liečiv závisí od závažnosti a stavu pacienta," spresnila hovorkyňa Univerzitnej
nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Monika Krišková, pričom uvádza, že liek zatiaľ ešte nebol dovezený na
Slovensko. „Len čo dovozca lieku zabezpečí jeho dovoz na Slovensko, bude používaný na liečbu, aj v Arcuse,"
dodala Krišková a preto klientov liečia zatiaľ dostupnými liekmi.

Liečba pacientov z domova sociálnych služieb Arcus bola nastavená v spolupráci s ich obvodným lekárom.
„Klienti sú liečení predovšetkým antibiotikami, kortikoidmi a nízkomolekulárnou antikolaguačnou liečbou, kedže
ivermektín bol schválený len minulý týždeň a doteraz nebol na humánnu liečbu dovezený na Slovensko,"
spresnila Krišková.
Zároveň nemocnica upozorňuje, že s liečbou ochorenia COVID-19 je potrebné začať čím najskôr a
nepodceniť situáciu. „Pokiaľsa s liečbou začne v skorých štádiách, je väčšia šanca na úspešné zvládnutie
ochorenia," dodáva na záver hovorkyňa.
Pozor na nákupy na internete
Na Slovensku sa objavili aj podpultové predaje liekov, ktorých aktívna zložka je ivermektín. Na stránke medbratislava.com si možno objednať liek stromectol, ktorého cena sa pohybuje od 31 eur do 132 eur. Stránka však
nemá žiadnu adresu, je plná pravopisných chýb, telefónne číslo neexistuje a firmu Med Bratislava RX Ltd, ktorá
internetový obchod prevádzkuje, nemožno nájsť ani v obchodnom registri.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje, že táto stránka vykazuje znaky nelegálnej internetovej lekárne,
kedže nemá povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a predáva lieky viazané na predpis. „Na
Slovensku je povolený internetový predaj len voľnopredajných liekov, pričom subjekt musí mať príslušné
povolenie," ozrejmila Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a pripomína, že
ivermektín môže predpísať jedine lekár.
„Podnet na danú stránku sme už postúpili orgánom činným v trestnom konaní," dodala Jurkemíková. Aj na
ďalších bazárových portáloch sa objavili inzeráty na tento liek. Za iverzine, ktorý obsahuje ivermektín, pýtajú 95
eur, pričom napríklad v Egypteje liek voľne dostupný a stojí 0,80 eura.
Denne zomiera takmer sto ľudí na COVID-19 a v tejto chvíli viesť polemiky a debaty, či použiť bezpečný a
overený liek, mi príde ako bohapusté mrhanie časom a ľudskými životmi.
Michaela Tašárová lekárka
[Späť na obsah]

Fakulty a ústavy UPJŠ
1. Krajčí odvolal riaditeľa VÚSCH. Profesora medicíny vymenil za hutníka
[04.02.2021; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda]
Odvolanému Františkovi Sabolovi vyjadrilo podporu niekoľko zamestnancov VÚSCH, odborári, Lekárska
fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj vedenie mesta. 4.2.2021 Autor: Jana Vargová, Pravda
Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) na miesto riaditeľa ústavu srdcových chorôb v Košiacich
vymenoval hutníka. Odborníka odvolal.
Desiatky zamestnancov Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach v oknách
budovy. Obrovský transparent „Nášho GR si nedáme“. Aj niekoľko zapálených sviečok dotváralo kulisu
večerného protestu. Zamestnanci ústavu sa takto zastali vo štvrtok odvolaného profesora Františka Sabola z
postu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva.
Odvolal ho minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Pre TASR to potvrdil sám Sabol so slovami: „Dnes
ma pán minister odvolal, osobne som bol v Bratislave. Dôvody som nepočul žiadne. Bolo to veľmi krátke, strohé.“
Pred zhromaždených sa ako prvý postavil riaditeľ úseku zdravotnej starostlivosti a člen dozornej rady volený
zamestnancami stopercentnej štátnej akciovky Ján Luczy. „Dnes sme sa dozvedeli, že s účinnosťou k piatku pán
minister zdravotníctva Marek Krajčí bez udania akéhokoľvek dôvodu odvolal nášho generálneho riaditeľa a
predsedu predstavenstva pána profesora Františka Sabola. Táto informácia nás šokovala a hlboko sa nás ľudsky
a profesionálne dotkla. Preto sme sa tu stretli, aby sme mu prejavili svoju plnú podporu. Nevieme a ani nechceme
si predstaviť, že v čase, keď ohrozujeme svoje zdravie a životy, v čase pandémie, kedy bojujeme za životy našich
pacientov, by vystriedal pri kormidle tohto špičkového ústavu profesora kardiochirurgie študovaný hutník bez
akejkoľvek skúsenosti v zdravotníctve," povedal.
Nový riaditeľ Anton Jura bol manažérom, ktorý okrem iného riadil stratégiu rozvoja americkej spoločnosti U. S.
Steel na európskych trhoch. Bol na vrcholových postoch tejto korporácie v USA a Kanade a začínal v závode
VSŽ Keramika. Neskôr pracoval aj ako manažér spoločnosti Biatec Laser Technology.
„Podľa nám dostupných informácií dvaja z troch novovymenovaných členov predstavenstva nespĺňajú kritériá,
ktoré sú stanovené ministerstvom ako podmienka členstva v predstavenstve akciovej spoločnosti,“ dodal Luczy.
Minister zdravotníctva vymenoval za podpredsedu predstavenstva Martina Studenčana a za člena
predstavenstva Štefana Lukačina.
Ján Luczy ďalej povedal, že generálny riaditeľ bol odvolaný ku dňu, keď pochováva svoju vlastnú mamku.
„Preto okrem našej profesionálnej podpory sme mu prišli prejaviť aj svoju ľudskú spoluúčasť a úprimnú sústrasť,“
dodal. Na záver prisľúbil, že v blízkej budúcnosti sa ku všetkému detailne vyjadria.
Na protestné stretnutie prišiel aj primátor Košíc Jaroslav Polaček. „S prekvapením a ľútosťou som prijal
oznámenie o odvolaní pána riaditeľa. Dovoľte mi v mene mojom a v mene všetkých Košičanov, ktorým pán doktor
zachránil život a rozprávame o tisíckach ľudí v tomto meste, aby som mu vyjadril podporu a poprial silu na všetko
to, čo sa tu udialo. Chcem sa poďakovať všetkým týmto ľuďom v oknách, že prejavujú vďaku, solidaritu a
ľudskosť pánovi doktorovi, ktorý zachránil vlastnými rukami tisícky životov v tomto meste," vyhlásil Polaček.
Dekan Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Daniel Pella zdôraznil, že VÚSCH je známy aj
tým, že zabezpečil pre študentov nielen atraktívnu ale aj vysokokvalitnú výučbu. Podporu profesorovi Sabolovi

prišiel vyjadriť aj emeritný prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH Pavol Tőrők a
zástupkyňa odborov v kardioústave Bibiána Kafková.
Na odvolanie riaditeľa reagoval na sociálnej sieti aj bývalý košický primátor a terajší poslanec parlamentu
Richard Raši (nezar., Hlas). „Odvolanie profesora Františka Sabola z postu generálneho riaditeľa
Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb je veľkou ranou pre Košice a celý východoslovenský
región. Je to rozhodnutie neodôvodniteľné, nesprávne a skutočne politicky hlúpe. Profesor Sabol bol
zakladateľom ústavu, viedol ho od jeho vzniku a vybudoval z neho zdravotnícke zariadenie európskej úrovne, v
ktorom zachránili životy desaťtisícom ľudí,“ pripomenul Raši.
Raši zdôraznil, že Sabola do funkcie riaditeľa vymenoval pravicový minister Rudolf Zajac a ako špičkový
kardiochirurg a manažér ním zostal počas pôsobenia vsetkých dalších ministrov. „Ani dnes na jeho odvolanie nie
sú žiadne racionálne dôvody… Bol odvolaný na politický pokyn napriek tomu, že nová vládna koalícia sa pred
voľbami zakrývala transparentnosťou pri výberových konaniach. A teraz plošne dosadzuje na vedúce miesta
svojich nominantov. Aj v tomto prípade musím konštatovať, že riadenie špičkového zdravotníckeho zariadenia sa
zásadne líši od riadenia hoc i veľkej firmy. Veď ide o životy a zdravie nás všetkých,“ dodal Raši.
Agentúrnu správu sme vymenili za autorský článok.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/576910-krajci-odvolal-riaditela-vusch-v-kosiciachsabola/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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2. Odvolanému riaditeľovi VÚSCH vyjadrili podporu zamestnanci, LF UPJŠ aj
mesto
[04.02.2021; lekari.sk; Denné správy; 00:00; TASR]
Košice 4. februára (TASR) - Podporu odvolanému riaditeľovi a predsedovi predstavenstva
Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) Františkovi Sabolovi na štvrtkovom brífingu
vyjadrilo podporu niekoľko zamestnancov VÚSCH, odborári, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(LF UPJŠ) v Košiciach aj vedenie mesta. Ako povedal člen dozornej rady volený zamestnancami Ján Luczy,
informácia o odvolaní Sabola bez udania dôvodu ich šokovala a dotkla sa ich ľudsky aj profesionálne.“Stretli sme
sa tu, aby sme prejavili svoju plnú podporu nášmu generálnemu riaditeľovi. Nevieme a nechceme si predstaviť,
žeby v časoch pandémie, keď ohrozujeme svoje zdravie a životy, keď bojujeme za život našich pacientov,
vystriedal pri kormidle tohto špičkového ústavu profesora kardiochirurgie študovaný hutník bez akejkoľvek
skúsenosti v zdravotníctve,” skonštatoval Luczy. Podľa jeho slov dvaja z troch novovymenovaných členov
predstavenstva VÚSCH, ako akciovej spoločnosti, na tieto funkcie nespĺňajú podmienky stanovené Ministerstvom
zdravotníctva (MZ) SR.Vedenie LF UPJŠ vyzdvihlo doterajšiu spoluprácu s VÚSCH a pripomenulo, že je dôležité,
ako budú pripravení budúci lekári. “VÚSCH je známy tým, že vždy zabezpečil študentom nielen atraktívnu
výučbu, ale aj vysoko kvalitnú. Z tohto pohľadu vyjadrujem smútok nad touto skutočnosťou. Zostáva len dúfať, že
sa tento stav nezhorší,” uviedol dekan fakulty Daniel Pella.Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček podľa
vlastných slov prijal oznámenie o odvolaní Sabola s prekvapením a ľútosťou. “Dovoľte mi, aby som vo svojom
mene, a v mene všetkých Košičanov, ktorým pán doktor zachránil život - a rozprávame o tisíckach ľudí v tomto
meste - vyjadril podporu,” povedal.Vyjadriť podporu pred VÚSCH prišli vo štvrtok večer aj emeritný prednosta
Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH Pavol Török či zástupkyňa odborárskej organizácie VÚSCH
Bibiána Kafková. Na priečelí budovy boli umiestnené aj transparenty s nápisom “Nášho GR (generálneho
riaditeľa, pozn. TASR) si nedáme!”.Sabola vo štvrtok odvolal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Do
funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VÚSCH vymenoval Antona Juru, za podpredsedu
predstavenstva Martina Studenčana a za člena predstavenstva Štefana Lukačina. Inštitúciu majú viesť do
ukončenia výberového konania, ktoré rezort plánuje vyhlásiť v blízkej dobe.Jura je podľa Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR skúseným manažérom v oblasti krízového manažmentu, ekonomického riadenia a v
projektovom riadení zmien. “Má dlhoročnú prax v špičkovom riadení v prevažne priemyselných spoločnostiach na
Slovensku, ale aj v USA a Kanade,” uviedlo MZ SR s tým, že nové vedenie má okrem iného zvýšiť kvalitu
pracovného prostredia a motivovať k návratu špičkových odborníkov. Sabol pre TASR povedal, že jeho odvolanie
bolo krátke a dôvody mu neboli oznámené.
https://lekari.sk/denna-sprava/Odvolanemu-riaditelovi-VUSCH-vyjadrili-podporu-zamestnanci-LF-UPJS-ajmesto-39774.html
[Späť na obsah]

3. Testy slovenskej firmy využívajú už aj v Košiciach: Výstižná reakcia vedca
Čekana
[04.02.2021; cas.sk; Čas.sk; 09:50; pkr]

0
Otvoriť galériu
Majú už aj testovacie kity na britskú verziu nového koronavírusu! Lekárska fakulta UPJŠ získala od
slovenskej firmy MultiplexDX, za ktorou stojí výskumník Pavol Čekan, tisícku vyšetrovacích testov detegujúcich
britskú verziu vírusu SARS-CoV-2.
Fotogaléria
7
fotiek v galérii
Ako ďalej informujú na Facebooku, s testovacími kitmi už pracujú zamestnanci Ústavu epidemiológie a Ústavu
lekárskej a klinickej biochémie v akreditovanom laboratóriu na diagnostiku SARS-CoV-2 na Lekárskej fakulte
UPJŠ. Vedie ich prednostka Ústavu epidemiológie prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. a prodekanka pre granty,
rozvoj a medzinárodné vzťahy.
“Testy poslúžia jednak na mapovanie prítomnosti rýchlo sa šíriacej britskej mutácie koronavírusu u obyvateľov
Košíc, ktoré bolo odobraté počas nedávneho celoplošného testovania v rôznych mestských častiach metropoly
východu a prioritne na diagnostiku britskej mutácie koronavírusu u pacientov z Univerzitnej nemocnice L.
Pasteura Košice,” vysvetľujú v príspevku.
pokračovanie
‹12 ›
0
Foto:
Na spoluprácu reagoval aj Pavol Čekan. Zdroj: TASR
https://www.cas.sk/clanok/1083840/testy-slovenskej-firmy-vyuzivaju-uz-aj-v-kosiciach-vystizna-reakciavedca-cekana/
[Späť na obsah]

4. Magazín
[04.02.2021; dnes24.sk; Kosice; 10:23; redakcia]
Deň otvorených dverí na košických univerzitách sa tento rok presunul do online priestoru. Čo všetko majú pre
záujemcov pripravené?
Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj tradičné dni otvorených dverí na vysokých školách, na ktoré prichádzajú
stovky budúcich študentov. Situácii sa museli prispôsobiť aj košické univerzity.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach pripravila pre záujemcov o štúdium na
piatok 5. februára virtuálny deň otvorených dverí. Prostredníctvom on-line vysielania na sociálnej sieti sa
dozvedia informácie, ktoré v minulých rokoch získali pri osobnej návšteve na univerzite.
Všetko online
Škola predstaví študijné programy, organizáciu štúdia, život študentov aj možnosti mimoškolských aktivít.
UVLF informovala, že opatrenia proti šíreniu pandémie nového koronavírusu zmenili tohtoročnú formu dňa
otvorených dverí podobne, ako sa zmenila prezenčná forma výučby na dištančnú. Záujemcovia sa dozvedia aj to,
kedy treba podávať prihlášky na štúdium, kto musí robiť prijímacie pohovory a kto nie, čo je ich obsahom, alebo
čo treba urobiť, aby mali uchádzači dostatok vedomostí.
„Verím, že na začiatku nového akademického roka už bude môcť náš areál skutočne ožiť a naplniť sa
študentmi. Bez nich je to veľmi zložité aj pre nás, pedagógov,“ uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová. Na UVLF
sa v novom akademickom roku bude dať študovať v siedmich študijných programoch – všeobecné veterinárske
lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii,
bezpečnosť krmív a potravín, a trh a kvalita potravín.
UPJŠ na Facebooku
Online dni otvorených dverí, prostredníctvom živého vysielania na sociálnej sieti, pripravili aj fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Prírodovedecká fakulta (PF) a Lekárska fakulta (LF) si program
pripravili na štvrtok (4. 2.).
„So záujemcami o štúdium na LF UPJŠ sa takouto formou stretneme prvýkrát. Pre súčasnú situáciu sa s nimi
nemôžeme stretnúť osobne, no snažili sme sa pre nich pripraviť zaujímavý program vo forme videí,“ spresnila
hovorkyňa lekárskej fakulty Jaroslava Oravcová. V online priestore im priblížia napríklad priestory fakulty,
ponúkané študijné programy, študentský život, či informácie k prijímacím skúškam.
V piatok 5. februára otvorí záujemcom virtuálne dvere Ústav telesnej výchovy a športu. Na 12. februára si
online program pripravila Filozofická fakulta a 17. februára sa budúcim študentom predstaví Fakulta verejnej
správy 17. februára. Ako posledná bude záujemcov o štúdium informovať Právnická fakulta, ktorá pripravila
program na 2. marca.
https://kosice.dnes24.sk/univerzity-lakaju-buducich-studentov-skoly-si-vsak-pozru-iba-online-381746
[Späť na obsah]

5. Personál protestuje, nechce za šéfa ústavu srdcových chorôb namiesto
lekára hutníka
[04.02.2021; aktuality.sk; Regióny; 22:00; Robo Hakl]
Protestný transparent vyvesili zamestnanci špičkového medicínskeho zariadenia v Košiciach. Nesúhlasia s
odvolaním generálneho riaditeľa ministrom zdravotníctva.
KOŠICE: Odvolanie generálneho riaditeľa Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v
Košiciach Františka Sabola ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím vyvolalo okamžitú reakciu. Už vo štvrtok
večer zamestnanci medicínskeho zariadenia vyvesili protestný transparent.
Minister vymenoval do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Východoslovenského ústavu
srdcových a cievnych chorôb Antona Juru, za podpredsedu predstavenstva Martina Studenčana a za člena
predstavenstva Štefana Lukačina.
„Dnes ma pán minister odvolal, osobne som bol v Bratislave. Dôvody som nepočul žiadne. Bolo to veľmi
krátke, strohé,“ potvrdil informáciu odvolaný generálny riaditeľ Sabol, ktorý šéfoval ústavu 17 rokov.
Personál v oknách
Protestný transparent visel večer pred vstupom do budovy Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych
chorôb a v otvorených oknách stáli jeho pracovníci.
„Dnes sme sa dozvedeli, že s účinnosťou k dnešnému dňu minister zdravotníctva bez udania akéhokoľvek
dôvodu odvolal nášho generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Františka Sabola. Táto informácia nás
šokovala a hlboko ľudsky a profesionálne sa nás dotkla. Preto sme sa tu stretli, aby sme mu prejavili svoju plnú
podporu,“ reagoval člen dozornej rady, volený zamestnancami Ján Luczy.
Vo vedení špičkového ústavu v časoch ohrozenia života a zdravia a v čase pandémie, keď sa bojuje za životy
pacientov, sa podľa Luczyho strieda profesor kardiochirurgie za študovaného hutníka bez akejkoľvek skúsenosti v
zdravotníctve.
„Podľa nám dostupných informácií dvaja z troch novovymenovaných členov predstavenstva nespĺňajú kritéria,
ktoré sú stanovené ministerstvom ako podmienka členstva v predstavenstve akciovej spoločnosti,“ upozornil.
Primátora Košíc Jaroslava Polačeka odvolanie prekvapilo a prijal ho s ľútosťou.
„V mene mojom a v mene všetkých Košičanov, ktorým doktor Sabol zachránil životy, aby som mu vyjadrujil
podporu a doprial silu k všetkému, čo sa v týchto chvíľach udialo,“ povedal Polaček.
Podporu vyjadril aj dekan Lekárskej Fakulty Univerzity P. J. Šafárika Daniel Pella.
„Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb je známy tým, že zabezpečil pre študentov nielen
atraktívnu ale aj vysokokvalitnú výučbu. Vyjadrujem za fakultu smútok nad touto skutočnosťou. Ostáva len dúfať,
že sa tento stav nezhorší,“ uviedol.
Zostalo iba jedno meno
Minister odvolal okrem generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Sabola aj podpredsedu
predstavenstva Mariána Alberta. Vo svojej stoličke ostáva Martin Studenčan, ktorý sa ale z člena stal
podpredsedom predstavenstva. Tretím členom je Štefan Lukačin.
Anton Jura a Štefan Lukačin sa uchádzali vlani v júni vo výberovom konaní na obsadenie funkcie člena –
zástupcu štátu štatutárneho orgánu spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. Spolu s
ďalšími trom uchádzačmi splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa, ministerstva zdravotníctva.
Minister z predloženého zoznamu nevybral vtedy zástupcu štátu do štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti.
Dôvody rezort neuviedol
Ministerstvo zdravotníctva neuviedlo dôvody odvolania predstavenstva. Nové vedenie má inštitúciu viesť do
ukončenia výberového konania, ktoré rezort plánuje vyhlásiť v blízkej dobe.
Hlavnými prioritami nového vedenia má byť rozšírenie spektra medicínskych výkonov a zvýšenie kvality
poskytovaných služieb.
„Verím, že aj vďaka tomu sa podarí manažmentu pritiahnuť naspäť do nemocnice špičkových odborníkov,
ktorí v uplynulých rokoch z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb odišli. Na konci dňa majú
pozitívne zmeny pocítiť najmä pacienti, pre ktorých bude kvalitná zdravotná starostlivosť dostupná aj v ich regióne
a nebudú nútení cestovať do zvyšných dvoch špecializovaných ústavov v Banskej Bystrici alebo Bratislave,"
uviedol minister Krajčí.
Pôsobil v hutníctve
František Sabol bol od začiatku pritom, ako vznikal delimitáciou kardiocentra vtedajšej Fakultnej nemocnice
nový srdcovo cievny ústav. Pôsobí aj ako prednosta kliniky srdcovej chirurgie. Je jediný slovenský profesor
kardiochirurgie.
Nahradí ho Anton Jura, ktorý je podľa ministerstva skúseným manažérom v oblasti krízového manažmentu,
ekonomického riadenia a v projektovom riadení zmien.
Má dlhoročnú prax v špičkovom riadení v prevažne priemyselných spoločnostiach na Slovensku, ale aj v USA
a Kanade. Pôsobil aj ako viceprezident pre ľudské zdroje v spoločnosti U. S. Steel Košice.
Podpredseda predstavenstva Martin Studenčan patrí k najskúsenejším klinickým kardiológom a
zdravotníckym manažérom na Slovensku. V roku 2003 bol zakladajúcim riaditeľom Východoslovenského ústavu
srdcových a cievnych chorôb a v súčasnosti pracuje ako prednosta kardiologickej kliniky Kardiocentra FNsP J. A.
Reimana v Prešove.
Nový člen predstavenstva Štefan Lukačin patrí medzi najskúsenejších kardiochirurgov na Slovensku a už v
roku 1997 bol spoluzakladateľom kardiochirurgického programu v Košiciach, z ktorého neskôr vznikol práve
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb.

https://www.aktuality.sk/clanok/862437/personal-protestuje-nechce-za-sefa-ustavu-srdcovych-chorobnamiesto-lekara-hutnika/
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6. Odvolanému riaditeľovi VÚSCH vyjadrili podporu zamestnanci, LF UPJŠ aj
mesto
[04.02.2021; dnes24.sk; RÝCHLE SPRÁVY; 22:25; redakcia]
Košice 4. februára (TASR) - Podporu odvolanému riaditeľovi a predsedovi predstavenstva
Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) Františkovi Sabolovi na štvrtkovom brífingu
vyjadrilo podporu niekoľko zamestnancov VÚSCH, odborári, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(LF UPJŠ) v Košiciach aj vedenie mesta. Ako povedal člen dozornej rady volený zamestnancami Ján Luczy,
informácia o odvolaní Sabola bez udania dôvodu ich šokovala a dotkla sa ich ľudsky aj profesionálne.
“Stretli sme sa tu, aby sme prejavili svoju plnú podporu nášmu generálnemu riaditeľovi. Nevieme a nechceme
si predstaviť, žeby v časoch pandémie, keď ohrozujeme svoje zdravie a životy, keď bojujeme za život našich
pacientov, vystriedal pri kormidle tohto špičkového ústavu profesora kardiochirurgie študovaný hutník bez
akejkoľvek skúsenosti v zdravotníctve,” skonštatoval Luczy. Podľa jeho slov dvaja z troch novovymenovaných
členov predstavenstva VÚSCH, ako akciovej spoločnosti, na tieto funkcie nespĺňajú podmienky stanovené
Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR.
Vedenie LF UPJŠ vyzdvihlo doterajšiu spoluprácu s VÚSCH a pripomenulo, že je dôležité, ako budú
pripravení budúci lekári. “VÚSCH je známy tým, že vždy zabezpečil študentom nielen atraktívnu výučbu, ale aj
vysoko kvalitnú. Z tohto pohľadu vyjadrujem smútok nad touto skutočnosťou. Zostáva len dúfať, že sa tento stav
nezhorší,” uviedol dekan fakulty Daniel Pella.
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček podľa vlastných slov prijal oznámenie o odvolaní Sabola s
prekvapením a ľútosťou. “Dovoľte mi, aby som vo svojom mene, a v mene všetkých Košičanov, ktorým pán
doktor zachránil život - a rozprávame o tisíckach ľudí v tomto meste - vyjadril podporu,” povedal.
Vyjadriť podporu pred VÚSCH prišli vo štvrtok večer aj emeritný prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej
medicíny VÚSCH Pavol Török či zástupkyňa odborárskej organizácie VÚSCH Bibiána Kafková. Na priečelí
budovy boli umiestnené aj transparenty s nápisom “Nášho GR (generálneho riaditeľa, pozn. TASR) si nedáme!”.
Sabola vo štvrtok odvolal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Do funkcie predsedu predstavenstva
a generálneho riaditeľa VÚSCH vymenoval Antona Juru, za podpredsedu predstavenstva Martina Studenčana a
za člena predstavenstva Štefana Lukačina. Inštitúciu majú viesť do ukončenia výberového konania, ktoré rezort
plánuje vyhlásiť v blízkej dobe.
Jura je podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR skúseným manažérom v oblasti krízového manažmentu,
ekonomického riadenia a v projektovom riadení zmien. “Má dlhoročnú prax v špičkovom riadení v prevažne
priemyselných spoločnostiach na Slovensku, ale aj v USA a Kanade,” uviedlo MZ SR s tým, že nové vedenie má
okrem iného zvýšiť kvalitu pracovného prostredia a motivovať k návratu špičkových odborníkov. Sabol pre TASR
povedal, že jeho odvolanie bolo krátke a dôvody mu neboli oznámené.
UPOZORNENIE:
TASR sa pokúsi získať reakciu MZ SR.
TASR ponúka k správe zvukový záznam a foto.
sem erk
https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/odvolanemu-riaditelovi-vusch-vyjadrili-podporu-zamestnanci-lfupjs-aj-mesto-171407
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7. Odvolanému riaditeľovi VÚSCH Sabolovi vyjadrili podporu zamestnanci, LF
UPJŠ aj mesto
[04.02.2021; etrend.sk; Správy; 22:29; TASR]
Primátor Košíc J. Polaček podľa vlastných slov prijal oznámenie o odvolaní Sabola s prekvapením a ľútosťou
Podporu odvolanému riaditeľovi a predsedovi predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH) Františkovi Sabolovi na štvrtkovom brífingu vyjadrilo podporu niekoľko zamestnancov
VÚSCH, odborári, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach aj vedenie mesta.
Ako povedal člen dozornej rady volený zamestnancami Ján Luczy, informácia o odvolaní Sabola bez udania
dôvodu ich šokovala a dotkla sa ich ľudsky aj profesionálne.
„Stretli sme sa tu, aby sme prejavili svoju plnú podporu nášmu generálnemu riaditeľovi. Nevieme a nechceme
si predstaviť, žeby v časoch pandémie, keď ohrozujeme svoje zdravie a životy, keď bojujeme za život našich
pacientov, vystriedal pri kormidle tohto špičkového ústavu profesora kardiochirurgie študovaný hutník bez
akejkoľvek skúsenosti v zdravotníctve,“ skonštatoval Luczy. Podľa jeho slov dvaja z troch novovymenovaných

členov predstavenstva VÚSCH, ako akciovej spoločnosti, na tieto funkcie nespĺňajú podmienky stanovené
Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR.
Vedenie LF UPJŠ vyzdvihlo doterajšiu spoluprácu s VÚSCH a pripomenulo, že je dôležité, ako budú
pripravení budúci lekári. „VÚSCH je známy tým, že vždy zabezpečil študentom nielen atraktívnu výučbu, ale aj
vysoko kvalitnú. Z tohto pohľadu vyjadrujem smútok nad touto skutočnosťou. Zostáva len dúfať, že sa tento stav
nezhorší,“ uviedol dekan fakulty Daniel Pella.
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček podľa vlastných slov prijal oznámenie o odvolaní Sabola s
prekvapením a ľútosťou. „Dovoľte mi, aby som vo svojom mene, a v mene všetkých Košičanov, ktorým pán
doktor zachránil život - a rozprávame o tisíckach ľudí v tomto meste - vyjadril podporu,“ povedal.
Vyjadriť podporu pred VÚSCH prišli vo štvrtok večer aj emeritný prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej
medicíny VÚSCH Pavol Török či zástupkyňa odborárskej organizácie VÚSCH Bibiána Kafková. Na priečelí
budovy boli umiestnené aj transparenty s nápisom „Nášho GR si nedáme!“.
Sabola vo štvrtok odvolal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Do funkcie predsedu predstavenstva
a generálneho riaditeľa VÚSCH vymenoval Antona Juru, za podpredsedu predstavenstva Martina Studenčana a
za člena predstavenstva Štefana Lukačina. Inštitúciu majú viesť do ukončenia výberového konania, ktoré rezort
plánuje vyhlásiť v blízkej dobe.
Jura je podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR skúseným manažérom v oblasti krízového manažmentu,
ekonomického riadenia a v projektovom riadení zmien. „Má dlhoročnú prax v špičkovom riadení v prevažne
priemyselných spoločnostiach na Slovensku, ale aj v USA a Kanade,“ uviedlo MZ SR s tým, že nové vedenie má
okrem iného zvýšiť kvalitu pracovného prostredia a motivovať k návratu špičkových odborníkov. Sabol pre TASR
povedal, že jeho odvolanie bolo krátke a dôvody mu neboli oznámené.
https://www.trend.sk/spravy/odvolanemu-riaditelovi-vusch-sabolovi-vyjadrili-podporu-zamestnanci-lfupjs-aj-mesto
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8. Nenechali ho v štichu: Odvolanému riaditeľovi Sabolovi vyjadrili podporu
nielen zamestnanci
[04.02.2021; cas.sk; Čas.sk; 22:39; TASR]
0
Otvoriť galériu
Podporu odvolanému riaditeľovi a predsedovi predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH) Františkovi Sabolovi na štvrtkovom brífingu vyjadrilo podporu niekoľko zamestnancov
VÚSCH, odborári, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach aj vedenie mesta.
Ako povedal člen dozornej rady volený zamestnancami Ján Luczy, informácia o odvolaní Sabola bez udania
dôvodu ich šokovala a dotkla sa ich ľudsky aj profesionálne. “Stretli sme sa tu, aby sme prejavili svoju plnú
podporu nášmu generálnemu riaditeľovi. Nevieme a nechceme si predstaviť, žeby v časoch pandémie, keď
ohrozujeme svoje zdravie a životy, keď bojujeme za život našich pacientov, vystriedal pri kormidle tohto
špičkového ústavu profesora kardiochirurgie študovaný hutník bez akejkoľvek skúsenosti v zdravotníctve,”
skonštatoval Luczy. Podľa jeho slov dvaja z troch novovymenovaných členov predstavenstva VÚSCH, ako
akciovej spoločnosti, na tieto funkcie nespĺňajú podmienky stanovené Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR.
Vedenie LF UPJŠ vyzdvihlo doterajšiu spoluprácu s VÚSCH a pripomenulo, že je dôležité, ako budú
pripravení budúci lekári. “VÚSCH je známy tým, že vždy zabezpečil študentom nielen atraktívnu výučbu, ale aj
vysoko kvalitnú. Z tohto pohľadu vyjadrujem smútok nad touto skutočnosťou. Zostáva len dúfať, že sa tento stav
nezhorší,” uviedol dekan fakulty Daniel Pella. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček podľa vlastných slov prijal
oznámenie o odvolaní Sabola s prekvapením a ľútosťou. “Dovoľte mi, aby som vo svojom mene, a v mene
všetkých Košičanov, ktorým pán doktor zachránil život - a rozprávame o tisíckach ľudí v tomto meste - vyjadril
podporu,” povedal. Vyjadriť podporu pred VÚSCH prišli vo štvrtok večer aj emeritný prednosta Kliniky
anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH Pavol Török či zástupkyňa odborárskej organizácie VÚSCH
Bibiána Kafková. Na priečelí budovy boli umiestnené aj transparenty s nápisom “Nášho GR (generálneho
riaditeľa, pozn. TASR) si nedáme!”.
Sabola vo štvrtok odvolal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Do funkcie predsedu predstavenstva
a generálneho riaditeľa VÚSCH vymenoval Antona Juru, za podpredsedu predstavenstva Martina Studenčana a
za člena predstavenstva Štefana Lukačina. Inštitúciu majú viesť do ukončenia výberového konania, ktoré rezort
plánuje vyhlásiť v blízkej dobe. Jura je podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR skúseným manažérom v oblasti
krízového manažmentu, ekonomického riadenia a v projektovom riadení zmien. “Má dlhoročnú prax v špičkovom
riadení v prevažne priemyselných spoločnostiach na Slovensku, ale aj v USA a Kanade,” uviedlo MZ SR s tým,
že nové vedenie má okrem iného zvýšiť kvalitu pracovného prostredia a motivovať k návratu špičkových
odborníkov. Sabol pre TASR povedal, že jeho odvolanie bolo krátke a dôvody mu neboli oznámené.
0
Foto:
Bývalého riaditeľa VÚSCH Františka Sabola podržali hneď viacerí. Zdroj: Peter Lázár

https://www.cas.sk/clanok/1084284/nenechali-ho-v-stichu-odvolanemu-riaditelovi-sabolovi-vyjadrilipodporu-nielen-zamestnanci/
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9. Protest zamestnancov ústavu srdcových chorôb: Nechcú za šéfa hutníka!
[04.02.2021; dnes24.sk; Kosice; 22:42; redakcia]
Iba niekoľko hodín po odvolaní generálneho riaditeľa Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych
chorôb (VÚSCH) sa pred budovou kardioústavu uskutočnil protest.
Podporu odvolanému riaditeľovi a predsedovi predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH) Františkovi Sabolovi na štvrtkovom brífingu vyjadrili zamestnanci VÚSCH, odborári,
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) aj mesto Košice.
Riaditeľa si nedáme
Ako povedal člen dozornej rady volený zamestnancami Ján Luczy, informácia o odvolaní Sabola bez udania
dôvodu ich šokovala a dotkla sa ich ľudsky aj profesionálne.
„Stretli sme sa tu, aby sme prejavili svoju plnú podporu nášmu generálnemu riaditeľovi. Nevieme a nechceme
si predstaviť, žeby v časoch pandémie, keď ohrozujeme svoje zdravie a životy, keď bojujeme za život našich
pacientov, vystriedal pri kormidle tohto špičkového ústavu profesora kardiochirurgie študovaný hutník bez
akejkoľvek skúsenosti v zdravotníctve,“ skonštatoval Luczy.
Podľa jeho slov dvaja z troch novovymenovaných členov predstavenstva VÚSCH, ako akciovej spoločnosti,
na tieto funkcie nespĺňajú podmienky stanovené Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR.
Podpora Vedenie LF UPJŠ vyzdvihlo doterajšiu spoluprácu s VÚSCH a pripomenulo, že je dôležité, ako budú
pripravení budúci lekári. „VÚSCH je známy tým, že vždy zabezpečil študentom nielen atraktívnu výučbu, ale aj
vysoko kvalitnú. Z tohto pohľadu vyjadrujem smútok nad touto skutočnosťou. Zostáva len dúfať, že sa tento stav
nezhorší,“ uviedol dekan fakulty Daniel Pella.
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček podľa vlastných slov prijal oznámenie o odvolaní Sabola
s prekvapením a ľútosťou. „Dovoľte mi, aby som vo svojom mene, a v mene všetkých Košičanov, ktorým pán
doktor zachránil život – a rozprávame o tisíckach ľudí v tomto meste – vyjadril podporu,“ povedal.
Vyjadriť podporu pred VÚSCH prišli vo štvrtok večer aj emeritný prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej
medicíny VÚSCH Pavol Török či zástupkyňa odborárskej organizácie VÚSCH Bibiána Kafková. Na priečelí
budovy boli umiestnené aj transparenty s nápisom „Nášho GR (generálneho riaditeľa) si nedáme!“.
Namiesto profesora hutník
Sabola vo štvrtok odvolal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Sabol povedal, že jeho odvolanie
bolo krátke a dôvody mu neboli oznámené.
Do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VÚSCH Krajčí vymenoval Antona Juru,
niekdajšieho viceprezidenta pre ľudské zdroje v košickom U. S. Steele.
Za podpredsedu predstavenstva vymneoval Martina Studenčana a za člena predstavenstva Štefana Lukačina.
Inštitúciu majú viesť do ukončenia výberového konania, ktoré rezort plánuje vyhlásiť v blízkej dobe.
Jura je podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR skúseným manažérom v oblasti krízového manažmentu,
ekonomického riadenia a v projektovom riadení zmien. „Má dlhoročnú prax v špičkovom riadení v prevažne
priemyselných spoločnostiach na Slovensku, ale aj v USA a Kanade,“ uviedlo MZ SR s tým, že nové vedenie má
okrem iného zvýšiť kvalitu pracovného prostredia a motivovať k návratu špičkových odborníkov.
Raši: Je to politicky hlúpe
Na odvolanie Franriška Sabola reagoval na sociálnej sieti aj exminister zdravotníctva, bývalý primátor Košíc a
súčasný poslanec Richard Raši (Hlas). Ide podľa neho o veľkú ranu pre Košice a celý región.
„Je to rozhodnutie neodôvodniteľné, nesprávne a skutočne politicky hlúpe. Profesor Sabol bol zakladateľom
ústavu, viedol ho od jeho vzniku a vybudoval z neho zdravotnícke zariadenie európskej úrovne, v ktorom
zachránili životy desaťtisícom ľudí. Do pozície riaditeľa ho vymenoval pravicový minister Zajac a ako špičkový
kardiochirurg a manažér ním zostal počas pôsobenia vsetkých dalších ministrov. Ani dnes na jeho odvolanie nie
sú žiadne racionálne dôvody,“ uviedol Raši s tým, že kardioústav poskytuje špičkovú starostlivosť, je pacientami
vysoko hodnotený a dosahuje mimoriadne dobré hospodárske výsledky
„Profesor Sabol bol odvolaný na politický pokyn napriek tomu, že nová vládna koalícia sa pred voľbami
zakrývala transparentnosťou pri výberových konaniach. A teraz plošne dosadzuje na vedúce miesta svojich
nominantov,“ dodal.
Riadenie špičkového zdravotníckeho zariadenia sa podľa jeho slov zásadne líši od riadenia hoc i veľkej firmy.
„Veď ide o životy a zdravie nás všetkých,“ uzavrel Raši.
https://kosice.dnes24.sk/protest-zamestnancov-ustavu-srdcovych-chorob-nechcu-za-sefa-hutnika-381847
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10. Odvolanému šéfovi Východoslovenského ústavu srdcových chorôb
vyjadrili podporu zamestnanci aj mesto
[04.02.2021; hnonline.sk; Slovensko; 23:01; TASR]
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček podľa vlastných slov prijal oznámenie o odvolaní Františka Sabola s
prekvapením a ľútosťou.
Podporu odvolanému riaditeľovi a predsedovi predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH) Františkovi Sabolovi na štvrtkovom brífingu vyjadrilo podporu niekoľko zamestnancov
VÚSCH, odborári, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj vedenie mesta.
Ako povedal člen dozornej rady volený zamestnancami Ján Luczy, informácia o odvolaní Sabola bez udania
dôvodu ich šokovala a dotkla sa ich ľudsky aj profesionálne.
“Stretli sme sa tu, aby sme prejavili svoju plnú podporu nášmu generálnemu riaditeľovi. Nevieme a nechceme
si predstaviť, žeby v časoch pandémie, keď ohrozujeme svoje zdravie a životy, keď bojujeme za život našich
pacientov, vystriedal pri kormidle tohto špičkového ústavu profesora kardiochirurgie študovaný hutník bez
akejkoľvek skúsenosti v zdravotníctve,” skonštatoval Luczy.
Podľa jeho slov dvaja z troch novovymenovaných členov predstavenstva VÚSCH, ako akciovej spoločnosti,
na tieto funkcie nespĺňajú podmienky stanovené Ministerstvom zdravotníctva.
Vedenie LF UPJŠ vyzdvihlo doterajšiu spoluprácu s VÚSCH a pripomenulo, že je dôležité, ako budú
pripravení budúci lekári.
“VÚSCH je známy tým, že vždy zabezpečil študentom nielen atraktívnu výučbu, ale aj vysoko kvalitnú. Z tohto
pohľadu vyjadrujem smútok nad touto skutočnosťou. Zostáva len dúfať, že sa tento stav nezhorší,” uviedol dekan
fakulty Daniel Pella.
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček podľa vlastných slov prijal oznámenie o odvolaní Sabola s
prekvapením a ľútosťou. “Dovoľte mi, aby som vo svojom mene, a v mene všetkých Košičanov, ktorým pán
doktor zachránil život - a rozprávame o tisíckach ľudí v tomto meste - vyjadril podporu,” povedal.
Vyjadriť podporu pred VÚSCH prišli vo štvrtok večer aj emeritný prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej
medicíny VÚSCH Pavol Török či zástupkyňa odborárskej organizácie VÚSCH Bibiána Kafková. Na priečelí
budovy boli umiestnené aj transparenty s nápisom “Nášho GR (generálneho riaditeľa, pozn. TASR) si nedáme!”.
Sabola vo štvrtok odvolal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Do funkcie predsedu predstavenstva
a generálneho riaditeľa VÚSCH vymenoval Antona Juru, za podpredsedu predstavenstva Martina Studenčana a
za člena predstavenstva Štefana Lukačina. Inštitúciu majú viesť do ukončenia výberového konania, ktoré rezort
plánuje vyhlásiť v blízkej dobe.
Jura je podľa Ministerstva zdravotníctva skúseným manažérom v oblasti krízového manažmentu,
ekonomického riadenia a v projektovom riadení zmien.
“Má dlhoročnú prax v špičkovom riadení v prevažne priemyselných spoločnostiach na Slovensku, ale aj v USA
a Kanade,” uviedlo ministerstvo s tým, že nové vedenie má okrem iného zvýšiť kvalitu pracovného prostredia a
motivovať k návratu špičkových odborníkov. Sabol povedal, že jeho odvolanie bolo krátke a dôvody mu neboli
oznámené.
https://slovensko.hnonline.sk/2293821-odvolanemu-sefovi-vychodoslovenskeho-ustav-srdcovychchorob-vyjadrili-podporu-zamestnanci-aj-mesto
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11. Protest zamestnancov ústavu srdcových chorôb: Nechcú za šéfa hutníka!
[04.02.2021; dnes24.sk; Regióny; 23:44; redakcia]
Iba niekoľko hodín po odvolaní generálneho riaditeľa Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych
chorôb (VÚSCH) sa pred budovou kardioústavu uskutočnil protest.
Podporu odvolanému riaditeľovi a predsedovi predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových a
cievnych chorôb (VÚSCH) Františkovi Sabolovi na štvrtkovom brífingu vyjadrili zamestnanci VÚSCH, odborári,
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) aj mesto Košice.
Riaditeľa si nedáme
Ako povedal člen dozornej rady volený zamestnancami Ján Luczy, informácia o odvolaní Sabola bez udania
dôvodu ich šokovala a dotkla sa ich ľudsky aj profesionálne.
„Stretli sme sa tu, aby sme prejavili svoju plnú podporu nášmu generálnemu riaditeľovi. Nevieme a nechceme
si predstaviť, žeby v časoch pandémie, keď ohrozujeme svoje zdravie a životy, keď bojujeme za život našich
pacientov, vystriedal pri kormidle tohto špičkového ústavu profesora kardiochirurgie študovaný hutník bez
akejkoľvek skúsenosti v zdravotníctve,“ skonštatoval Luczy.
Podľa jeho slov dvaja z troch novovymenovaných členov predstavenstva VÚSCH, ako akciovej spoločnosti,
na tieto funkcie nespĺňajú podmienky stanovené Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR.
Podpora Vedenie LF UPJŠ vyzdvihlo doterajšiu spoluprácu s VÚSCH a pripomenulo, že je dôležité, ako budú
pripravení budúci lekári. „VÚSCH je známy tým, že vždy zabezpečil študentom nielen atraktívnu výučbu, ale aj
vysoko kvalitnú. Z tohto pohľadu vyjadrujem smútok nad touto skutočnosťou. Zostáva len dúfať, že sa tento stav
nezhorší,“ uviedol dekan fakulty Daniel Pella.

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček podľa vlastných slov prijal oznámenie o odvolaní Sabola
s prekvapením a ľútosťou. „Dovoľte mi, aby som vo svojom mene, a v mene všetkých Košičanov, ktorým pán
doktor zachránil život – a rozprávame o tisíckach ľudí v tomto meste – vyjadril podporu,“ povedal.
Vyjadriť podporu pred VÚSCH prišli vo štvrtok večer aj emeritný prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej
medicíny VÚSCH Pavol Török či zástupkyňa odborárskej organizácie VÚSCH Bibiána Kafková. Na priečelí
budovy boli umiestnené aj transparenty s nápisom „Nášho GR (generálneho riaditeľa) si nedáme!“.
Namiesto profesora hutník
Sabola vo štvrtok odvolal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Sabol povedal, že jeho odvolanie
bolo krátke a dôvody mu neboli oznámené.
Do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VÚSCH Krajčí vymenoval Antona Juru,
niekdajšieho viceprezidenta pre ľudské zdroje v košickom U. S. Steele.
Za podpredsedu predstavenstva vymneoval Martina Studenčana a za člena predstavenstva Štefana Lukačina.
Inštitúciu majú viesť do ukončenia výberového konania, ktoré rezort plánuje vyhlásiť v blízkej dobe.
Jura je podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR skúseným manažérom v oblasti krízového manažmentu,
ekonomického riadenia a v projektovom riadení zmien. „Má dlhoročnú prax v špičkovom riadení v prevažne
priemyselných spoločnostiach na Slovensku, ale aj v USA a Kanade,“ uviedlo MZ SR s tým, že nové vedenie má
okrem iného zvýšiť kvalitu pracovného prostredia a motivovať k návratu špičkových odborníkov.
Raši: Je to politicky hlúpe
Na odvolanie Franriška Sabola reagoval na sociálnej sieti aj exminister zdravotníctva, bývalý primátor Košíc a
súčasný poslanec Richard Raši (Hlas). Ide podľa neho o veľkú ranu pre Košice a celý región.
„Je to rozhodnutie neodôvodniteľné, nesprávne a skutočne politicky hlúpe. Profesor Sabol bol zakladateľom
ústavu, viedol ho od jeho vzniku a vybudoval z neho zdravotnícke zariadenie európskej úrovne, v ktorom
zachránili životy desaťtisícom ľudí. Do pozície riaditeľa ho vymenoval pravicový minister Zajac a ako špičkový
kardiochirurg a manažér ním zostal počas pôsobenia vsetkých dalších ministrov. Ani dnes na jeho odvolanie nie
sú žiadne racionálne dôvody,“ uviedol Raši s tým, že kardioústav poskytuje špičkovú starostlivosť, je pacientami
vysoko hodnotený a dosahuje mimoriadne dobré hospodárske výsledky
„Profesor Sabol bol odvolaný na politický pokyn napriek tomu, že nová vládna koalícia sa pred voľbami
zakrývala transparentnosťou pri výberových konaniach. A teraz plošne dosadzuje na vedúce miesta svojich
nominantov,“ dodal.
Riadenie špičkového zdravotníckeho zariadenia sa podľa jeho slov zásadne líši od riadenia hoc i veľkej firmy.
„Veď ide o životy a zdravie nás všetkých,“ uzavrel Raši.
https://www.dnes24.sk/protest-zamestnancov-ustavu-srdcovych-chorob-nechcu-za-sefa-hutnika-381847
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12. Odvolanému riaditeľovi VÚSCH vyjadrili podporu zamestnanci
[05.02.2021; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]
Na snímke zľava emeritný prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského
ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) Pavol Török, zástupkyňa odborárskej organizácie VÚSCH Bibiána
Kafková, člen dozornej rady volený zamestnancami Ján Luczy, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Daniel Pella a primátor Košíc Jaroslav Polaček. Foto: EASYFOTO TASR - Diana Semanová
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček podľa vlastných slov prijal oznámenie o odvolaní Sabola s
prekvapením a ľútosťou.
Košice 5. februára (TASR) - Podporu odvolanému riaditeľovi a predsedovi predstavenstva
Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) Františkovi Sabolovi na štvrtkovom brífingu
vyjadrilo podporu niekoľko zamestnancov VÚSCH, odborári, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(LF UPJŠ) v Košiciach aj vedenie mesta. Ako povedal člen dozornej rady volený zamestnancami Ján Luczy,
informácia o odvolaní Sabola bez udania dôvodu ich šokovala a dotkla sa ich ľudsky aj profesionálne. “Stretli sme
sa tu, aby sme prejavili svoju plnú podporu nášmu generálnemu riaditeľovi. Nevieme a nechceme si predstaviť,
žeby v časoch pandémie, keď ohrozujeme svoje zdravie a životy, keď bojujeme za život našich pacientov,
vystriedal pri kormidle tohto špičkového ústavu profesora kardiochirurgie študovaný hutník bez akejkoľvek
skúsenosti v zdravotníctve,” skonštatoval Luczy. Podľa jeho slov dvaja z troch novovymenovaných členov
predstavenstva VÚSCH, ako akciovej spoločnosti, na tieto funkcie nespĺňajú podmienky stanovené Ministerstvom
zdravotníctva (MZ) SR. Vedenie LF UPJŠ vyzdvihlo doterajšiu spoluprácu s VÚSCH a pripomenulo, že je
dôležité, ako budú pripravení budúci lekári. “VÚSCH je známy tým, že vždy zabezpečil študentom nielen
atraktívnu výučbu, ale aj vysoko kvalitnú. Z tohto pohľadu vyjadrujem smútok nad touto skutočnosťou. Zostáva
len dúfať, že sa tento stav nezhorší,” uviedol dekan fakulty Daniel Pella. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček
podľa vlastných slov prijal oznámenie o odvolaní Sabola s prekvapením a ľútosťou. “Dovoľte mi, aby som vo
svojom mene, a v mene všetkých Košičanov, ktorým pán doktor zachránil život - a rozprávame o tisíckach ľudí v
tomto meste - vyjadril podporu,” povedal. Vyjadriť podporu pred VÚSCH prišli vo štvrtok večer aj emeritný
prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH Pavol Török či zástupkyňa odborárskej
organizácie VÚSCH Bibiána Kafková. Na priečelí budovy boli umiestnené aj transparenty s nápisom “Nášho GR
(generálneho riaditeľa, pozn. TASR) si nedáme!”. Sabola vo štvrtok odvolal minister zdravotníctva Marek Krajčí
(OĽANO). Do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VÚSCH vymenoval Antona Juru, za

podpredsedu predstavenstva Martina Studenčana a za člena predstavenstva Štefana Lukačina. Inštitúciu majú
viesť do ukončenia výberového konania, ktoré rezort plánuje vyhlásiť v blízkej dobe. Jura je podľa Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR skúseným manažérom v oblasti krízového manažmentu, ekonomického riadenia a v
projektovom riadení zmien. “Má dlhoročnú prax v špičkovom riadení v prevažne priemyselných spoločnostiach na
Slovensku, ale aj v USA a Kanade,” uviedlo MZ SR s tým, že nové vedenie má okrem iného zvýšiť kvalitu
pracovného prostredia a motivovať k návratu špičkových odborníkov. Sabol pre TASR povedal, že jeho odvolanie
bolo krátke a dôvody mu neboli oznámené.
https://www.teraz.sk/regiony/odvolanemu-riaditelovi-vusch-vyjadril/525650-clanok.html
[Späť na obsah]

Top informácie z rezortu školstva
1. Najdôležitejšie správy dňa: Koalícia sa zhodla na otváraní škôl, Matovič sa
dištancoval
[04.02.2021; domov.sme.sk; Domov; 00:00; Patrik Sopóci]
Pozrite si prehľad dnešného dňa.
Premiér Matovič by školy neotváral, minister Gröhling chce ísť podľa plánu.
Šiestu dávku vakcíny vytiahne z ampulky len špeciálna ihla, nemocniciam dochádzajú zásoby.
Súd potvrdil zablokovanie majetku, ktorý Bašternák prepísal na blízkych.
V Tirolsku sa šíri juhoafrická mutácia koronavírusu, odborníčka vyzýva na mesačnú izoláciu.
Bývalý riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch sa dostal na slobobu.
Ľudia si budú môcť vybrať medzi gastrolístkami a peniazmi, poslanci schválili novelu Zákonníka práce.
Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:
Koalícia sa na školách zhodla, Matovič chce byť v úzadí
Premiér Igor Matovič by školy v súčasnej situácii neotváral. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii Braňo Závodský
Naživo na Rádiu Expres. Na rokovaní vlády k tejto téme sa nezúčastňoval ani to neplánuje.
“Naschvál nebudem toho súčasťou ani dnes. Chcem, aby to bolo rozhodnutie SaS a Za ľudí, ktorí chcú viac
uvoľňovať. Chcem, aby populistické strany, ktoré chcú viac otvárať v čase, keď pribúda britská mutácia, sa pod to
podpísali,” povedal Matovič.
Vicepremiérka Veronika Remišová jeho prístupu nerozumie. “Keby som bola na jeho mieste, sústredila by
som sa na celkovú koordináciu procesov,” dodala. Nedostatky vidí aj v zabezpečení spolupráce so
zamestnávateľmi a samosprávou.
Minister hospodárstva Richar Sulík si zo slov premiéra ťažkú hlavu nerobil. “Ako obvykle, budeme spoločne s
koaličnými partnermi konštruktívne hľadať riešenia, bez ohľadu na to, ktoré osoby sa na týchto rokovaniach
zúčastnia,” skonštatoval Sulík.
Minister školstva Branislav Gröhling zareagoval na Matovičove vyjadrenie tak, že školy sa budú otvárať
podľa dohodnutého plánu. Dodal, že sa na tom dohodli zástupcovia všetkých koaličných strán.
Od pondelka sa tak otvoria materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do lavíc sa vrátia
aj študenti končiacich ročníkov stredných škôl.
Nemocniciam dochádzajú špeciálne injekcie((piano))
Využiť aj šiestu dávku z jednej ampulky vakcíny Comirnaty od Pfizeru je z rozhodnutia Európskej komisie
možné od 8. januára. Vytiahnuť ju však dokáže len špeciálna ihla s tzv. malým mŕtvym priestorom.
Porovnanie klasickej striekačky (vpravo) so striekačkou s malým mŕtvym priestorom (vľavo). (zdroj: Archív
ŠÚKL)
Minister Krajčí približne pred mesiacom tvrdil, že problém so zásobami týchto špeciálnych striekačiek nie je.
Niektoré nemocnice však hlásia, že aktuálne množstvo injekcií im vystačí už len na pár týždňov.
Nemocnice v Martine a Trnave si ich zháňali samé a mohli tak začať využívať aj šiestu dávku len v uplynulých
dňoch. Znamená to, že sa za takmer mesiac vyhodili stovky dávok.
Dopyt po týchto ihlách sa zvyšuje, s ním stúpa aj cena a dostupnosť začína byť obmedzená. Ministerstvo
zdravotníctva neodpovedalo na otázku, či aktuálne prebieha nejaké verejné obstarávanie na ich nákup.
Krajčí v stredu povedal, že ak by bol problém s nedostatkom týchto injekcií, štát zadá požiadavku ich
výrobcovi Chirane T. Injecta. Mediálny zástupca spoločnosti Karol Wolf pripomenul, že na zvýšený dopyt
upozorňovali štát ešte v lete. Medzitým si už však viaceré krajiny Únie zarezervovali veľké objednávky.
"S ministerstvom sme prvýkrát rokovali tento pondelok a následne aj so Štátnymi hmotnými rezervami, ktoré
majú nákup organizovať," dodal Wolf. Firma je však podľa neho pripravená naplniť slovenské potreby, “ale
potrebuje objednávku”.
Súd zablokoval Bašternákovi aj darovaný majetok
Odsúdený podnikateľ Ladislav Bašternák môže definitívne prísť aj o majetok, ktorý sa tesne pred konkurzom
snažil zachrániť. Na svoju rodinu a ďalšie osoby vtedy prepísal nehnuteľnosti na Donovaloch, byty, rôzne podiely
ale aj štvorkolky a motocykle.
Súvisiaci článokBašternákov majetok nie je “v bezpečí”. Súd uznal nároky štátu Čítajte

Krajský súd v Bratislave však potvrdil zablokovanie tohto majetku a súčasní majitelia s ním tak nemôžu nijako
nakladať. Informoval o tom minister vnútra Roman Mikulec na sociálnej sieti.
Teraz bude podľa Mikulca súd rozhodovať o tom, či tento majetok prepadne štátu. “Je to potvrdenie
správnosti nášho rozhodnutia napriek nejednoznačnej legislatíve ísť s celou záležitosťou na súd a presvedčiť ho,
že štát má v konkurznom konaní postavenie veriteľa, a teda aj právo odporu voči špekulatívnym krokom úpadcu,”
skonštatoval Mikulec.
Bašternákov majetok v súčasnosti spravuje Martin Sečanský, ktorý nahradil Lenku Ivanovú. Tú odvolali,
pretože proti prevádzaniu majetku na iné osoby nepodávala odporovacie žaloby. Za tento prístup dostala pokutu
a prípad vyšetruje NAKA.
Post by RomanMikulec13.Tirolsko sa stáva ohniskom novej mutácie
V rakúskej spolkovej krajine Tirolsko sa šíri takzvaná juhoafrická mutácia koronavírusu. Virologička a
poradkyňa vlády Dorothee von Laerová vyzvala, aby sa oblasť na mesiac úplne izolovala.
Ak sa podľa odborníčky okamžite nezavedú príslušné opatrenia hrozí, že sa zopakuje situácia z minuloročnej
jari. Tamojšie lyžiarske stredisko Ischgl sa vtedy stalo jedným z hlavných ohnísk nákazy koronavírusom v Európe.
Tirolsko totiž susedí s Nemeckom, Švajčiarskom a Talianskom. Juhoafrický variant sa podľa von Laerovej v
regióne vyskytuje v desatine prípadov.
Štátny tajomník britského ministerstva zdravotníctva Nadhim Zahawi uviedol, že na celom svete sa objavilo
už približne 4000 variantov koronavírusu. Najväčšie obavy vyvoláva práve britská, juhoafrická a brazílska
mutácia, ktoré sa šíria rýchlejšie.
Vakcíny, ktorými sa aktuálne vo svete očkuje, by mali podľa Zahawiho zaberať aj na nové kmene. Výrobcovia
však napriek tomu pracujú na vylepšeniach, aby boli látky účinné voči akejkoľvek mutácii.
Kožuch bude stíhaný na slobode
Bývalý riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch sa po takmer desiatich mesiacoch dostal
na slobodu.
Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu z 11. januára, ktorý väzbu nahradil
obmedzeniami. Kožuch musel podľa portálu aktuality.sk zložiť finančnú záruku 50-tisíc eur a monitorovaný bude
sledovacím náramkom. Taktiež nesmie prekročiť hranice krajiny.
Kožuch je spolu s finančníkom Martinom Kvietikom obvinený v kauze Dobytkár. Dvojicu polícia zadržala
koncom apríla minulého roka. NAKA v kauze obvinila celkovo 21 fyzických a sedem právnických osôb z korupcie
a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
Výška úplatkov mala dosiahnuť až 10,5 milióna eur. Vo väzbe je aktuálne sedem obvinených. Medzi nimi aj
nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.
Ľudia si budú môcť vybrať medzi gastrolístkami a peniazmi
Parlament dnes schválil novelu Zákonníka práce, ktorá upravuje aj používanie stravných poukážok. Ľudia si
budú môcť po novom vybrať či chcú gastrolístky alebo finančný príspevok.
Zamestnanci by mali byť viazaný svojím výberom na jeden rok. Poslanci schválili aj zavedenie elektronickej
formy gastrolístkov. Tá bude povinná od 1. januára 2023. Zníži sa aj výška poplatku zamestnávateľa za
sprostredkovanie stravovania z 3 % na maximálne 2 %.
Novela zákona upravila aj podmienky domácej práce a telepráce. Zamestnanec by mal mať počas práce z
domu právo odpojiť sa. Toto právo by malo zabezpečiť, aby aj človek na home office nemusel po určitej dobe
regovať na požiadavky zamestnávateľa, vzhľadom na jeho právo na odpočinok.
Osobám starším ako 15 rokov úprava zákona umožní vykonávať aj iné ľahké práce, ktoré neohrozujú ich
zdravie či školskú dochádzku. Rozhodnutie o povahe vykonávanej práce bude na príslušnom inšpektorát práce.
https://domov.sme.sk/c/22589261/najdolezitejsie-spravy-dna-svrtok-4-februar-2021.html
[Späť na obsah]

2. Matovič by školy ešte neotváral, Gröhling od zámeru neustúpi
[04.02.2021; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR]
Premiér Igor Matovič a minister školstva Branislav Gröhling (v pozadí) počas brífingu s novinármi. Autor:
TASR
Školy sa od pondelka budú otvárať tak, ako to bolo dohodnuté s epidemiológmi i ministrom zdravotníctva
Marekom Krajčím (OĽaNO). Vyhlásil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS) počas Hodiny otázok v
Národnej rade.
Dodal, že sa na tom dohodli zástupcovia všetkých koaličných strán. Uviedol to v reakcii na premiéra Igora
Matoviča (OĽaNO), ktorý hovorí, že by školy a škôlky v tejto pandemickej situácii neotváral.
„Rozhodnutie týkajúce sa otvorenia škôl je reálne rozhodnutie ministerstva školstva cez moju osobu,“
vyhlásil minister v pléne Národnej rady. Povedal, že postupné otváranie škôl sa dohodlo na mimoriadnom
zasadnutí vlády v utorok večer, kde boli zástupcovia všetkých strán.
„Bolo dohodnuté, že školstvo, zamestnanie a ekonomika budú priority tejto vlády. Takže od pondelka
budeme otvárať celý proces vzdelávania, tak ako to bolo dohodnuté, odsúhlasené s epidemiológmi s tým, že
súčasne budeme púšťať aj školský semafor, takže naozaj sa môže stať, že v pondelok, utorok alebo nasledujúce
dni budú niektoré okresy, niektoré školy zatvorené. To je presne to, čo sme chceli, aby sme išli konečne aspoň v
školstve na regionálne otváranie jednotlivých škôl a jednotlivých sektorov,“ pripomenul Gröhling.

Premiér k otváraniu škôl v relácii rádia Expres uviedol, že sa spolieha na rozumnú dohodu v rámci koalície.
„Keby to malo byť o mne, ja by som to v tejto situácii nerobil. Ja by som sa obával v čase, keď nám výrazne
naberá britská mutácia, čokoľvek uvoľňovať,“ uviedol predseda vlády.
Matovič tvrdí, že na rokovaní o tejto téme sa nezúčastňoval ani to neplánuje. „Naschvál nebudem toho
súčasťou ani dnes. Chcem, aby to bolo rozhodnutie SaS a Za ľudí, ktorí chcú viac uvoľňovať. Chcem, aby
populistické strany, ktoré chcú viac otvárať v čase, keď pribúda britská mutácia, sa pod to podpísali,“ doplnil šéf
vládneho kabinetu.
Od pondelka 8. februára sa majú otvoriť materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do
škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl.
Otvorené majú byť aj základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich
internáty. Informovali o tom v stredu minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) aj
minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).
Testovanie mladších žiakov nebude povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a učitelia.
Stredoškoláci sa pri návrate do školských lavíc budú rovnako musieť preukázať negatívnym testom, platí to aj pre
personál stredných škôl.
Covid automat - ako to vyzerá v okresoch
Ministerstvo zdravotníctva, 3. 2. 2021
Fotogaléria 9 fotiek
+6
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/576878-matovic-by-skoly-este-neotvaral-obava-sa-britskejmutacie/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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3. Matovič o rokovaniach o nových opatreniach: Sledujem to z úzadia
[04.02.2021; dennikn.sk; Slovensko; 12:48; Veronika Folentová]
Premiér Matovič by neotváral školy ani škôlky. Vláda sa stále nedohodla na definitívnych pravidlách, ktoré by
mali platiť od pondelka.
Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) sa nechce zapájať do koaličných rokovaní o tom, aké opatrenia proti
koronavírusu budú platiť od pondelka na Slovensku. Zatiaľ čo verejnosť, samosprávy, podniky a živnostníci
čakajú na definitívnu verziu nového režimu v čase pandémie, premiér v Rádiu Expres odkázal, že dohodovanie
podmienok v koalícii bude sledovať z úzadia. Ministri to podľa neho musia uzavrieť ešte vo štvrtok, ale on
necháva na nich, akú to bude mať podobu.
Vládne strany SaS a Za ľudí podľa neho chcú čoraz viac otvárať, on to však nepovažuje za zodpovedné.
Okrem toho zároveň spochybnil otváranie škôlok a tried prvého stupňa základných škôl a koncových ročníkov
stredných škôl.
„Spolieham sa na rozumnú dohodu v koalícii. Ak by to malo byť o mne, v žiadnom prípade by som to za tejto
situácie nerobil,“ povedal Igor Matovič k otváraniu škôl. Konkrétny zámer otvoriť školy pritom minister školstva
Branislav Gröhling (SaS) predstavil už v stredu spolu s povinnosťou rodičov detí testovať sa.
Predseda vlády sa však teraz obáva uvoľňovania opatrení, pretože sa na Slovensku rýchlo šíri mutácia vírusu,
ktorá sa objavila vo Veľkej Británii. Myslí si, že Slovensko nie je v komfortnej situácii a čísla o výskyte britskej
mutácie podľa neho vyzerajú zle.
Školy sa majú otvoriť v pondelok
Pôjdu teda deti v pondelok do školy? „Platí všetko, čo bolo povedané, ale aby to bolo v súlade so zákonom,
musí byť prijaté uznesenie vlády a to prijaté nie je,“ povedal Matovič.
Denník N oslovil lídrov ostatných koaličných strán. Vicepremiérka Remišová (Za ľudí) nevie, prečo premiér
Matovič odmieta byť pri rokovaniach o ďalších opatreniach proti pandémii. „Neviem, prečo takto pán premiér
postupuje. Keby som bola na jeho mieste, sústredila by som sa na celkovú koordináciu procesov, čo samotný
minister zdravotníctva nemá kompetenciu robiť,“ povedala.
„Riešenie súčasnej krízy je v celej Európe najväčšou výzvou za dlhé desaťročia a najdôležitejšou úlohou
vlády. Stále napríklad nie je dostatočne zabezpečená spolupráca so zamestnávateľmi a samosprávou ani
predvídateľné prijímanie rozhodnutí. Rovnako je dôležité očkovanie, vďaka ktorému by sme mali do konca marca
zabezpečiť ochranu najzraniteľnejších obyvateľov.“
Minister školstva Branislav Gröhling z SaS reaguje, že postupné otváranie škôl tak, ako ho prezentovali na
tlačovej konferencii v stredu, bolo odsúhlasené tímom epidemiológov a odborníkov, ministrom zdravotníctva
a následne aj všetkými koaličnými stranami vrátane strany OĽaNO. „Rokovala o tom aj mimoriadna vláda, ktorá
bola presunutá na utorok večer. To, že sa na nej pán premiér nezúčastnil, ma mrzí, svoj postoj mohol
prezentovať už vtedy,“ povedal Denníku N.
Premiér väčšinu včerajšieho dňa strávil vo Francúzsku, kde ho prijal prezident Emmanuel Macron. O uznesení
vlády, ktoré malo riešiť aj zákaz vychádzania a výnimky z neho, mala vláda rokovať už v stredu večer. Na stránke
úradu vlády sa objavila informácia, že rokovanie bude online o 21.30. Neskôr ju zo stránky stiahli a ani vo štvrtok
popoludní nie je jasné, kedy rokovania prebehnú.
Matovič bol v stredu v Paríži na stretnutí s prezidentom Macronom. Foto – TASR

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že nemá informácie, kedy by mala vláda rokovať. Odkazujú na Úrad vlády.
Ten o termíne rokovania nemá informácie.
„Predpokladal som, že včera (v stredu, poznámka redakcie) sa koalícia dohodne, ale sú tam politické strany,
ktoré by chceli viac a viac uvoľňovať,“ povedal Matovič v Exprese. Vláda to však podľa neho nedokázala uzavrieť.
„Nebol som toho súčasťou a naschvál toho nebudem súčasťou ani dnes, lebo chcem aby to bolo rozhodnutie
strany SaS a Za ľudí, ktorí by chceli čo najviac uvoľňovať a nepovažujem to za zodpovedné,“ povedal premiér.
SaS a Za ľudí nazval v tejto veci populistickými stranami.
Ak sa na tom napriek jeho nesúhlasu dohodnú, majú sa za to podľa Matoviča vedieť postaviť.
Do otvorenia škôl ostáva jeden a pol pracovného dňa. Aby deti do škôl mohli ísť, rodičia alebo žiaci budú
potrebovať test. Na otázku, kedy o tom bude rokovať vláda, premiér zareagoval, že sa treba opýtať ministra
zdravotníctva Mareka Krajčího, na ktorého presunul rokovania o opatreniach. „Nechal som to tak, aby to išlo
mimo mňa,“ povedal Matovič. Dohoda o školách však podľa neho musí byť uzavretá ešte vo štvrtok.
Nie je jasný ani režim v práci
Uznesenie vlády malo určiť aj to, kto bude potrebovať test na cestu do práce. Nie je totiž jasné, v ktorých
okresoch má mať zamestnanec test a kde už nie. Podľa covid automatu by mali platiť pravidlá pre celé
Slovensko, minister Krajčí však v stredu večer pripustil, že koalícia dohodla výnimku, že pri potrebe testu do
práce sa dohodli na výnimke. Tú by malo popisovať uznesenie, o ktorom však vláda ešte nerokovala.
Dnes je negatívny test potrebný aj na cestu do práce. To sa od pondelka zmení: Test nebudú potrebovať na
cestu do práce obyvatelia okresov, kde je lepšia situácia a nepracujú v službách.
„Toto bola požiadavka pána ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Chcel, aby pre toto jedno kritérium
podnikov pre zamestnávateľov v lepších okresoch, to znamená červené a ružové, sa postupovalo regionálne
podľa covid automatu. V tomto prípade je podmienka testu pre všetkých, ktorí poskytujú služby (…),“ povedal
minister Krajčí v stredu večer.
„Bude odzrkadlený v uznesení vlády,“ povedal ešte minister zdravotníctva. V stredu večer však avizované
zasadnutie vlády nebolo, vo štvrtok ho ešte neoznámili.
Naopak, test budú musieť mať na cestu do práce všetci obyvatelia čiernych okresov a aj obyvatelia lepších
okresov pracujúci v službách. Zároveň však vláda prikazuje home office všade tam, kde to je možné.
Napríklad: najlepší okres je Veľký Krtíš. Predavač v potravinách potrebuje od pondelka test každý týždeň, aj
keď pracuje v najlepšom okrese. Mzdár vo firme ho mať nemusí.
Naďalej však platí, že na celom Slovensku budeme potrebovať negatívny test na cestu do prírody.
Čiernych okresov je nateraz deväť. Momentálne nie je jasné, či bude treba test na cestu do práce aj
v tmavočervených (bordových) okresoch.
https://dennikn.sk/2256227/matovic-o-rokovaniach-o-novych-opatreniach-sledujem-to-z-uzadia/
[Späť na obsah]

4. Konečne aspoň v školstve to bude fungovať regionálne, to sme presne
chceli, tvrdí Gröhling
[04.02.2021; hnonline.sk; Slovensko; 15:54; TASR]
Premiér chce, aby sa pod otváranie škôl podpísali SaS a Za ľudí, ktoré označil za populistické strany.
Školy sa od pondelka 8. februára budú otvárať tak, ako to bolo dohodnuté s epidemiológmi i ministrom
zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO). Vyhlásil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS) počas
Hodiny otázok v Národnej rade. Dodal, že sa na tom dohodli zástupcovia všetkých koaličných strán. Uviedol to v
reakcii na premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorý hovorí, že by školy a škôlky v tejto pandemickej situácii
neotváral.
Premiér chce, aby sa pod to podpísali SaS a Za ľudí, ktoré označil za populistické strany. Minister zároveň
skonštatoval, že sa spustí školský semafor, teda otváranie škôl podľa situácie v okresoch.
AKTUALIZOVANÉ
Slovensko
Matovič naznačil, že situácia s mutáciou je veľmi zlá: Za týchto okolností by som školy neotváral
"Rozhodnutie týkajúce sa otvorenia škôl je reálne rozhodnutie ministerstva školstva cez moju osobu,"
vyhlásil minister v pléne Národnej rady. Povedal, že postupné otváranie škôl sa dohodlo na mimoriadnom
zasadnutí vlády v utorok 2. februára večer, kde boli zástupcovia všetkých strán.
"Bolo dohodnuté, že školstvo, zamestnanie a ekonomika budú priority tejto vlády. Takže od pondelka
budeme otvárať celý proces vzdelávania, tak ako to bolo dohodnuté, odsúhlasené s epidemiológmi s tým, že
súčasne budeme púšťať aj školský semafor, takže naozaj sa môže stať, že v pondelok, utorok alebo nasledujúce
dni budú niektoré okresy, niektoré školy zatvorené. To je presne to, čo sme chceli, aby sme išli konečne aspoň v
školstve na regionálne otváranie jednotlivých škôl a jednotlivých sektorov," pripomenul Gröhling.
Matovič v relácii Rádia Expres povedal, že na rokovaní o otváraní škôl sa nezúčastňoval ani to neplánuje.
“Naschvál nebudem toho súčasťou ani dnes. Chcem, aby to bolo rozhodnutie SaS a Za ľudí, ktorí chcú viac
uvoľňovať. Chcem, aby populistické strany, ktoré chcú viac otvárať v čase, keď pribúda britská mutácia, sa pod to
podpísali,” doplnil šéf vládneho kabinetu.
AKTUALIZOVANÉ
Slovensko

Podrobnosti o otváraní škôl: Čo, ak rodič odmieta test?
Od pondelka sa majú otvoriť materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od
tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Otvorené majú byť aj základné
umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty.
https://slovensko.hnonline.sk/2293574-konecne-aspon-v-skolstve-to-bude-fungovat-regionalne-to-smepresne-chceli-tvrdi-grohling
[Späť na obsah]

5. Premiér by s otváraním škôl počkal
[04.02.2021; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Dagmar Schmucková / Natália Fónod Babincová]
Natália Fónod Babincová, moderátorka: „Premiér Igor Matovič školy a škôlky otvárať nechce. Uviedol to v
rádiu Expres. Prezenčná výučba sa má pritom obnoviť vo vybraných ročníkoch už od budúceho týždňa. Predseda
vlády chce zostať v tejto otázke v úzadí. Rozhodnutie nechá na podľa jeho slov populistické strany koaličných
partnerov zo SaS a Za ľudí.“
Dagmar Schmucková, redaktorka: „Časť detí a žiakov sa má na budúci týždeň vrátiť naspäť do škôl. Ide o
všetky deti z materských škôl, žiakov prvého ročníka základných škôl a maturantov. V stredu o tom informoval
minister školstva. No a vo štvrtok vyšlo najavo, že premiér by s tým najradšej počkal.“
Igor Matovič, predseda vlády (OĽaNO): „Spolieham sa na rozumnú dohodu v rámci koalície. Ak by to malo byť
o mne, ja by som to v žiadnom prípade za tejto situácie nerobil.“
Dagmar Schmucková: „Snahy o uvoľňovanie opatrení pripisuje svojim koaličným partnerom – liberálom a
strane Za ľudí.“
Igor Matovič: „Chcem, aby sa aj tie by som povedal v tejto veci populistické strany, ktoré by chceli čo najviac
otvárať, otvárať, otvárať v čase, keď nám tu výrazne pribúda britská mutácia, aby sa pod to podpísali.“
Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu (SaS): „Nebudem komentovať označenie
populistické strany, ale postupné otváranie škôl bolo odsúhlasené epidemiologickým tímom a odborníkmi,
následne pánom ministrom zdravotníctva, ostatnými koaličnými stranami, aj stranou OĽaNO.“
Dagmar Schmucková: „Pustiť časť detí do škôl vníma ako riziko aj minister školstva, no operuje aj
mimoriadne nepriaznivou štatistikou. Počet detí s depresiami sa prudko zvýšil.“
Svetlana Síthová, riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania: „Máme tridsaťtripercentný nárast detí, u ktorých
sa prejavujú depresívne syndrómy, do osemnásť rokov. Stopercentne sa nám zhoršilo v školách duševné zdravie
detí.“
Dagmar Schmucková: „Dohoda o otváraní škôl, na ktoré sa už samosprávy pripravujú, sa ešte musí dostať do
vládneho uznesenia. Rokovať o ňom mala vláda už včera, no napokon z toho nič nebolo.“
Igor Matovič: „Platí všetko, čo bolo povedané, ale aby to platilo, aj aby to bolo v súlade so zákonom, musí byť
prijaté uznesenie.“
Dagmar Schmucková: „Premiér avizoval, že na koaličné rokovania o opatreniach, ktoré budú platiť od
budúceho pondelka, nepríde. Šéf liberálov Richard Sulík na to reagoval slovami, že budú ako obvykle s
koaličnými partnermi konštruktívne hľadať riešenia bez ohľadu na to, ktoré osoby sa rokovania zúčastnia.“
[Späť na obsah]

6. Výnimky zo zákazu vychádzania sú nejasné
[04.02.2021; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Barbora Bodáková / Janete Štefánková]
Janette Štefánková, moderátorka: „Výnimky zo zákazu vychádzania, ktorý by sa mal od pondelka opäť
predĺžiť, nie sú stále známe. Vláda o ich mala rozhodnúť včera. Premiér Igor Matovič v Rádiu Expres povedal, že
dohoda viazne na stranách Za ľudí a SaS. Koaličné strany chcú presadiť uvoľnenie niektorých opatrení, to je v
rozpore s odporúčaniami pandemickej komisie.“
Barbora Bodáková, redaktorka: „Núdzový stav sa končí už v nedeľu. Vláda ho potrebuje predĺžiť, aby od
pondelka opäť mohol platiť zákaz vychádzania. Rokovania stagnujú. Premiér tvrdí, že problém je v koalícii, sám
však na rokovaniach nebol.“
Igor Matovič, predseda vlády SR (OĽaNO): „Naschvál nebudem toho súčasťou ani dnes, lebo chcem, aby to
bolo rozhodnutie strany SaS a Za ľudí, ktorí by chceli čo najviac uvoľňovať. Chcem, aby sa aj tie, by som povedal,
v tejto veci, populistické strany, ktoré by chceli čo najviac otvárať, otvárať, otvárať v čase, keď nám tu výrazne
pribúda britská mutácia, aby sa pod to podpísali. Či chcú Richard Sulík a Veronika Remišová zvoľniť súčasné
opatrenia, ani jeden z nich nepotvrdil. Reagovali iba na premiérovu neprítomnosť na rokovaniach vlády.“
Veronika Remišová, predsedníčka vlády a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR
(Za ľudí): „Na jeho mieste by som sa sústredila na celkovú koordináciu procesov, čo samotný minister
zdravotníctva nemá kompetenciu robiť.“
Katarína Matejková, hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR: „Minister hospodárstva Richard Sulík bude
ako obvykle spoločne s koaličnými partnermi konštruktívne hľadať riešenia, bez ohľadu na to, ktoré osoby sa na
týchto rokovaniach zúčastnia.“

Barbora Bodáková: „Minister obrany Jaroslav Naď potvrdil, že koalícia na niektorých veciach dohodnutá nie
je, konkrétnejší byť nechcel.“
Jaroslav Naď, minister obrany SR (OĽaNO): „Keď sa stanovisko odborníkov nepáči koaličným partnerom, tak
je to o dohode a v tomto prípade je to tak, to znamená, oni chcú voľnejšie opatrenia, Marek Krajčí presadzuje
prísnejšie opatrenia.“
Barbora Bodáková: „Minister školstva Branislav Gröhling zas hovorí, že vláda doťahuje detaily.“
Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (SaS): „Sú to vyslovene iba drobnosti,
aby sa zadefinovali správne jednotlivé veci, aby tam nevzniklo také pochybenie, ako bolo v minulom uznesení.“
Barbora Bodáková: „Ministri však o dnešnom rokovaní vlády nemali veľa informácií.“
Jaroslav Naď: „Verím tomu, že dnes sa dohodnú. A keď, tak bude zvolaná vláda, či už fyzicky alebo online.“
Branislav Gröhling: „Neviem vám teraz odpoveď presný čas, ale budeme mať online zasadnutie, pretože
uznesenie vlády sa pripomienkuje už len mailami alebo cez telefón.“
Barbora Bodáková: „Vláda sa dnes zrejme ani nezíde. Podľa našich informácií majú tri koaličné strany
problém s ďalším masívnym testovaním, ktoré čaká ľudí od pondelka.“
[Späť na obsah]

7. Premiér kritizoval plánované otváranie škôl
[04.02.2021; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; Marián Kukelka / Jana Belovičová]
Jana Belovičová, moderátorka: „Premiér Igor Matovič v rádiu Expres kritizoval plánované otváranie
materských a časti základných a stredných škôl. Upozornil, že stále chýba platné uznesenie vlády, ktorá o ňom
mala rokovať dnes. Zároveň avizuje, že sa na tomto rozhodovaní nechce podieľať a zodpovednosť presúva na
strany SaS a Za ľudí. Minister školstva Branislav Gröhling však reaguje, že na budúci týždeň sa začnú školy
otvárať tak, ako sa na tom dohodli s epidemiológmi aj ministrom zdravotníctva a súhlasili s tým zástupcovia
všetkých koaličných strán. Podľa politológa môže ísť zo strany premiéra o taktiku.“
Marián Kukelka, redaktor: „Posielať žiakov do školských lavíc v čase, keď sa Slovenskom šíri zmutovaný
infekčnejší typ koronavírusu, považuje Igor Matovič za nešťastné.“
Igor Matovič, predseda vlády SR (OĽaNO): „Ja by som to v žiadnom prípade za tejto situácie nerobil. Vláda to
nedokázala uzavrieť. Naschvál nebudem toho súčasťou ani dnes, lebo chcem, aby to bolo rozhodnutie strany
SaS a Za ľudí, ktorí by chceli čo najviac uvoľňovať. A jednoducho ja to dnes nepovažujem za zodpovedné, ale
keď už to prijmú, tak nech sa za to vedia postaviť.“
Marián Kukelka: „Premiéra sa zastal minister obrany Jaroslav Naď.“
Jaroslav Naď, minister obrany SR (OĽaNO): „Naozaj neurobme nejaké chybné kroky a chybné opatrenia. Ja
naozaj chcem počúvať odborníkov. Odborníci hovoria, aby sme príliš neotvárali veci.“
Marián Kukelka: „Tieto opatrenia však opäť zneistili samosprávy, ktoré začali s prípravami na návrat žiakov na
prezenčné vyučovanie. Minister školstva za SaS Branislav Gröhling upokojuje, rozhodnutie nebude na úkor
epidemickej situácie. Starostov a primátorov ubezpečuje, že zelená na otvorenie škôl od pondelka platí.“
Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (SaS): „S tým, že súčasne budeme
púšťať aj školský semafor. Takže naozaj sa môže stať, že v pondelok, utorok alebo nasledujúce dni budú niektoré
okresy a niektoré školy zatvorené. To je presne to, čo sme chceli, aby sme išli konečne aspoň v školstve na
regionálne otváranie.“
Marián Kukelka: „Strana Sloboda a Solidarita zároveň informovala, že bude s koaličnými partnermi
konštruktívne hľadať riešenia bez ohľadu na to, ktoré osoby sa na týchto rokovaniach zúčastnia. Vicepremiérka a
predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová nevie, prečo sa premiér odmieta zúčastniť na rokovaniach o
ďalších opatreniach proti pandémii. Politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Řádek si
myslí, že zo strany Igora Matoviča môže ísť o taktiku.“
Miroslav Řádek, politológ, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka: „Je možné, že chce, aby za prípadné
zhoršenie epidemiologickej situácie boli zodpovední ostatní vo vládnej koalícii. Poznáme Igora Matoviča ako
veľmi horlivého politika a o pár týždňov na to je to človek, ktorý ako keby nechcel mať s politikou nič spoločné.“
Marián Kukelka: „Vládna koalícia avizuje zapnutie covidového automatu, ktorý by mal opatrenia uvoľňovať a
sprísňovať podľa aktuálnej epidemickej situácie.“
[Späť na obsah]

8. Matovič: vládu sledujem z úzadia
[05.02.2021; Denník N; SPRAVODAJSTVO; s. 2,3; DUŠAN MIKUŠOVIČ;VERONIKA FOLENTOVÁ]
Znenie protipandemických pravidiel, ktoré by mali platiť od pondelka, nebolo známe ešte ani vo štvrtok
poobede, predseda vlády oznámil, že do toho nezasahuje
Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) sa nechce zapájať do koaličných rokovaní o tom, aké opatrenia proti
koronavírusu budú platiť od pondelka na Slovensku. Zatiaľ čo verejnosť, samosprávy, podniky a živnostníci
čakajú na definitívnu verziu nového režimu v čase pandémie, premiér v Rádiu Expres odkázal, že dohodovanie
podmienok v koalícii bude sledovať z úzadia. Ministri to podľa neho musia uzavrieť ešte vo štvrtok, ale on
necháva na nich, akú to bude mať podobu.

OPATRNÝ PREMIÉR
Vládne strany SaS a Za ľudí podľa neho chcú čoraz viac otvárať, on to však nepovažuje za zodpovedné.
Okrem toho zároveň spochybnil otváranie škôlok a tried prvého stupňa základných škôl a koncových ročníkov
stredných škôl. „Spolieham sa na rozumnú dohodu v koalícii. Ak by to malo byť o mne, v žiadnom prípade by som
to za tejto situácie nerobil,“ povedal Igor Matovič k otváraniu škôl. Konkrétny zámer otvoriť školy pritom minister
školstva Branislav Gröhling (SaS) predstavil už v stredu spolu s povinnosťou rodičov detí testovať sa.
Predseda vlády sa však teraz obáva uvoľňovania opatrení, pretože sa na Slovensku rýchlo šíri mutácia vírusu,
ktorá sa objavila vo Veľkej Británii. Myslí si, že Slovensko nie je v komfortnej situácii a čísla o výskyte britskej
mutácie podľa neho vyzerajú zle. Pôjdu teda deti v pondelok do školy? „Platí všetko, čo bolo povedané, ale aby to
bolo v súlade so zákonom, musí byť prijaté uznesenie vlády a to prijaté nie je,“ povedal Matovič.
PREKVAPENÍ KOALIČNÍ PARTNERI
Vicepremiérka Remišová (Za ľudí) nevie, prečo premiér odmieta byť pri rokovaniach o ďalších opatreniach
proti pandémii. „Neviem, prečo takto pán premiér postupuje. Keby som bola na jeho mieste, sústredila by som sa
na celkovú koordináciu procesov, čo samotný minister zdravotníctva nemá kompetenciu robiť,“ povedala.
„Riešenie súčasnej krízy je v celej Európe najväčšou výzvou za dlhé desaťročia a najdôležitejšou úlohou vlády.
Stále napríklad nie je dostatočne zabezpečená spolupráca so zamestnávateľmi a samosprávou ani predvídateľné
prijímanie rozhodnutí. Rovnako je dôležité očkovanie, vďaka ktorému by sme mali do konca marca zabezpečiť
ochranu najzraniteľnejších obyvateľov.“
Minister školstva Branislav Gröhling z SaS reaguje, že postupné otváranie škôl tak, ako ho prezentovali na
tlačovej konferencii v stredu, bolo odsúhlasené tímom epidemiológov a odborníkov, ministrom zdravotníctva a
následne aj všetkými koaličnými stranami vrátane strany OĽaNO. „Rokovala o tom aj mimoriadna vláda, ktorá
bola presunutá na utorok večer. To, že sa na nej pán premiér nezúčastnil, ma mrzí, svoj postoj mohol
prezentovať už vtedy,“ povedal Denníku N. Minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík na premiérovo
avízo, že nebude pri rokovaniach o ďalších opatreniach, odpovedal len stručne. „Ako obvykle budeme spoločne s
koaličnými partnermi konštruktívne hľadať riešenia bez ohľadu na to, ktoré osoby sa na týchto rokovaniach
zúčastnia,“ odpísala jeho hovorkyňa Katarína Svrčeková. Premiér väčšinu včerajšieho dňa strávil vo Francúzsku,
kde ho prijal prezident Emmanuel Macron. O uznesení vlády, ktoré malo riešiť aj zákaz vychádzania a výnimky z
neho, mala vláda rokovať už v stredu večer. Na stránke úradu vlády sa objavila informácia, že rokovanie bude
online o 21.30. Neskôr ju zo stránky stiahli a ani vo štvrtok popoludní nie je jasné, kedy rokovania prebehnú.
Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že nemá informácie, kedy by mala vláda rokovať. Odkazujú na úrad vlády. Ten
o termíne rokovania nemá informácie. „Predpokladal som, že včera (v stredu – pozn. red.) sa koalícia dohodne,
ale sú tam politické strany, ktoré by chceli viac a viac uvoľňovať,“ povedal Matovič v Exprese. Vláda to však podľa
neho nedokázala uzavrieť. „Nebol som toho súčasťou a naschvál toho nebudem súčasťou ani dnes, lebo chcem,
aby to bolo rozhodnutie strany SaS a Za ľudí, ktorí by chceli čo najviac uvoľňovať, a nepovažujem to za
zodpovedné,“ povedal premiér. SaS a Za ľudí nazval v tejto veci populistickými stranami. Ak sa na tom napriek
jeho nesúhlasu dohodnú, majú sa za to podľa Matoviča vedieť postaviť. Do otvorenia škôl ostáva jeden a pol
pracovného dňa. Aby deti do škôl mohli ísť, rodičia alebo žiaci budú potrebovať test. Na otázku, kedy o tom bude
rokovať vláda, premiér zareagoval, že sa treba opýtať ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, na ktorého
presunul rokovania o opatreniach. „Nechal som to tak, aby to išlo mimo mňa,“ povedal Matovič. Dohoda o školách
však podľa neho musí byť uzavretá ešte vo štvrtok.
NIE JE JASNÝ ANI REŽIM V PRÁCI
Uznesenie vlády malo určiť aj to, kto bude potrebovať test na cestu do práce. Nie je totiž jasné, v ktorých
okresoch má mať zamestnanec test a kde už nie. Podľa covidového automatu by mali platiť pravidlá pre celé
Slovensko, minister Krajčí však v stredu večer pripustil, že koalícia sa pri potrebe testu do práce dohodla na
výnimke. Tú by malo opisovať uznesenie, o ktorom však vláda ešte nerokovala. Dnes je negatívny test potrebný
aj na cestu do práce. To sa od pondelka zmení: test nebudú na cestu do práce potrebovať obyvatelia okresov s
lepšou situáciou, ktorí nepracujú v službách. „Toto bola požiadavka pána ministra hospodárstva Richarda Sulíka.
Chcel, aby pre toto jedno kritérium podnikov pre zamestnávateľov v lepších okresoch, to znamená červené a
ružové, sa postupovalo regionálne podľa covidového automatu. V tomto prípade je podmienka testu pre všetkých,
ktorí poskytujú služby (…),“ povedal minister Krajčí v stredu večer. „Bude odzrkadlený v uznesení vlády,“
povedal ešte minister zdravotníctva. V stredu večer však avizované zasadnutie vlády nebolo, vo štvrtok ho ešte
neoznámili.
Naopak, test budú musieť mať na cestu do práce všetci obyvatelia čiernych okresov a aj obyvatelia lepších
okresov pracujúci v službách. Zároveň však vláda prikazuje home office všade tam, kde to je možné. Napríklad:
najlepší okres je Veľký Krtíš. Predavač v potravinách potrebuje od pondelka test každý týždeň, aj keď pracuje v
najlepšom okrese. Mzdár vo firme ho mať nemusí. Naďalej však platí, že na celom Slovensku budeme potrebovať
negatívny test na cestu do prírody. Čiernych okresov je nateraz deväť. Momentálne nie je jasné, či bude treba
test na cestu do práce aj v tmavočervených (bordových) okresoch.
VERONIKA FOLENTOVÁ reportérka
DUŠAN MIKUŠOVIČ reportér
Keby som bola na jeho mieste, sústredila by som sa na celkovú koordináciu procesov, čo samotný minister
zdravotníctva nemá kompetenciu robiť. Veronika Remišová vicepremiérka (Za ľudí)
Naschvál toho nebudem súčasťou ani dnes, lebo chcem, aby to bolo rozhodnutie strany SaS a Za ľudí, ktorí
by chceli čo najviac uvoľňovať, a nepovažujem to za zodpovedné. Igor Matovič premiér (OĽaNO)
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