Monitoring médií
22.02.2021
Viac na siacplus.sk

OBSAH
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
1. Prečo sú seniori v starobe nižší než za mlada?
[21.02.2021; pravda.sk; Užitočná pravda; 00:00; Martin Harvan]

Fakulty a ústavy UPJŠ
1. Sudcom sa nechce sťahovať. Ubráni si Kolíková reformu?
[19.02.2021; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda]

2. Má už 40 rokov a stále ju volajú nová. Nemocnica na Terase bola stavbou budúcnosti
[19.02.2021; Košický večer; SPRAVODAJSTVO; s. 5; KATARÍNA GÉCZIOVÁ]

3. Šíria hoaxy, že starkí v Arcuse zomierali po vakcíne
[19.02.2021; Košický večer; SPRAVODAJSTVO; s. 4; KATARÍNA GÉCZIOVÁ]

4. Socialistickí architekti ju ťahali do výšky. Košická nemocnica bola stavbou budúcnosti
[20.02.2021; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Zaujímavosti z Košíc a okolia; 00:00; Katarína Gécziová]

5. Objavili dva nové živočíchy
[20.02.2021; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Marián Ujházy;Marek Vnenčák / Lenka Vavrinčíková;Patrik
Švajda]

Top informácie z rezortu školstva
1. Testovanie kloktaním
[19.02.2021; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Martin Petro / Patrik Švajda;Lenka Vavrinčíková]

2. Žiakov budú testovať aj kloktaním
[19.02.2021; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Emília Lengyelová / Ľubomír Bajaník]

3. Pokračuje očkovanie učiteľov
[20.02.2021; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Jana Obrancová / Janete Štefánková]

4. Slovensko: Učitelia majú o očkovanie záujem
[20.02.2021; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Mirka Štrbáková Urbanovičová / Andrea Pálfy Belányiová;Ľuboš
Sarnovský]

5. Pri vakcíne Sputnik je Gröhling skôr na strane Remišovej
[21.02.2021; domov.sme.sk; Domov; 00:00; SITA;TASR]

6. Vláda schválila kloktacie testy
[21.02.2021; TV TA3; V politike; 11:00; Viktória Némethová / Norbert Dolinský]

7. Vakcína ako liek pre návrat do škôl
[21.02.2021; TV TA3; V politike; 11:00; R / Norbert Dolinský]

8. Záujem o očkovanie je u učiteľov enormný, hovorí Gröhling. Pri Sputniku V je zdržanlivý
[21.02.2021; aktuality.sk; Slovensko; 12:30; Stanislava Harkotová]

9. Bratislava: Spory pre Sputnik pokračujú
[21.02.2021; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Mirka Štrbáková Urbanovičová / Aneta Parišková;Ľuboš
Sarnovský]

TEXTY
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

1. Prečo sú seniori v starobe nižší než za mlada?
[21.02.2021; pravda.sk; Užitočná pravda; 00:00; Martin Harvan]
Pokrivený chrbát často sprevádza nepríjemná bolesť. Autor: SHUTTERSTOCK
Príčinou nesprávneho držania tela vo vyššom veku môže byť aj osteoporóza. Choroba známa pod názvom
„tichý vykrádač kostí“ stojí nielen za slabými a krehkými kosťami, ale aj za tým, že s pribúdajúcimi rokmi máme o
niekoľko centimetrov menej.
Osteoporóza je stav, pri ktorom človeka trápia redšie kosti. Spomínané ochorenie vedie často k zvýšenému
riziku zlomenín a úrazov. Kostrová sústava stráca dôležitý minerál vápnik a proteíny. V súčasnosti poznáme dva
druhy tohto ochorenia. Prvý typ, označovaný tiež ako postmenopauzálna osteoporóza, je bežný u žien po
klimaktériu. Druhý typ pod názvom idiopatická osteoporóza sa vyskytuje najmä u ľudí nad 70 rokov. Okrem
lámavostí kostí sa toto ochorenie podpisuje aj pod nesprávne držanie tela.
Prečo sa hrbíme?
Pokrivený chrbát často sprevádza nepríjemná bolesť. So „stratou“ výšky sa znižuje aj pohyblivosť, a naopak,
zvyšuje sa riziko pádov a úrazov. Ľudia po dosiahnutí štyridsiateho veku života strácajú každé ďalšie desaťročie
asi pol centimetra výšky. Podľa výskumov Harvardskej univerzity tento jav súvisí najmä s hrbením, pre ktoré sa
používa lekársky význam kyfóza. Na to, aby si starší ľudia udržali vo vyššom veku rovný chrbát a vyhli sa tak
bolesti, musia sa zamerať na viacero šikovných preventívnych opatrení.
Pomôžu cviky na svaly
Prvým krokom je zbavenie sa dvoch vážnych zlozvykov, a to fajčenia a popíjania alkoholu. Hustotu kostí
zabezpečí aj pravidelné cvičenie. Ideálne sú cviky na držanie tela a posilňovanie chrbtových svalov. Jedným z
nich je napríklad ležanie na bruchu za súčasného zdvíhania ramien a hlavy, alebo cviky známe pod názvom
„mačací chrbát“, prípadne posilňovanie menšími závažiami. Pomôžu tiež meditačné cvičenia a joga na
zmiernenie napätia kostrových svalov.
Kľúčový vitamín pre seniorov
Seniori však nesmú zabúdať, že základom pre pevné a zdravé kosti je dostatočný príjem vitamínu D a
minerálnej látky vápnika. Spomínaný vitamín, ktorý sa tvorí aj vďaka pôsobeniu slnečných lúčov, zlepšuje
vstrebávanie vápnika do kostí. Podľa výskumu Ústavu lekárskej fyziológie UPJŠ v Košiciach nedostatok
vitamínu D je u dospelej populácie veľmi často prítomný najmä u pacientov nad 50 rokov. V tomto veku sa tiež
pozoruje prudký vzostup kardiovaskulárnych problémov. Netreba zabúdať, že vitamín D nájdeme vo vyššom
množstve v rybom oleji, rybacine, rastlinných olejoch, treščej pečeni, rastlinných olejoch a semenách rastlín.
Najviac vápnika je, prekvapivo, v maku. Ďalej sa jeho obsahom chvália najmä mliečne výrobky, mäso, ovsené
vločky či orechy.
Tento makový koláčik bez múky sa oplatí vyskúšať. Jeho príprava je naozaj jednoduchá, pre začiatok ho
môžete skúsiť upiecť z polovičnej dávky.
Zoznam surovín a textový postup nájdete v recepte Makový biskvit na Varecha.sk
Viac videoreceptov si pozrite v TV Varecha.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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Fakulty a ústavy UPJŠ
1. Sudcom sa nechce sťahovať. Ubráni si Kolíková reformu?
[19.02.2021; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda]
Niektoré zaniknú, iné získajú na prestíži. Už na budúci rok by Slovensko malo prísť o päť krajských súdov a o
vlastný súd príde aj viac ako 20 okresov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) rázne prekresľuje
súdnu mapu.
Tvrdí, že tak by mali súdy pracovať efektívnejšie a spory končiť rýchlejšie. Od novej súdnej mapy si sľubuje aj
väčšiu špecializáciu sudcov na konkrétnu agendu, teda aby sa napríklad trestný sudca nevenoval obchodnému
právu, a očakáva tiež skutočne náhodné prideľovanie spisov. Rozbiť chce aj rodinné klany v justícii. Podarí sa
však ministerke presvedčiť verejnosť, najmä však samotných sudcov, že je nové rozloženie súdov správne?
Kolíkovej plány sa najnovšie snaží krotiť už aj najvyšší samosprávny orgán justície – Súdna rada. Tá sa v
stredu uzniesla – napriek tomu, že až tretinu jej členov nominovala súčasná vládna koalícia – že so zámerom
nového usporiadania súdov sa nemôže plne stotožniť. Odmieta najmä zrušenie krajských súdov v Bratislave a v
Košiciach, a tiež žiada ministerku, aby posunula účinnosť navrhovaných zmien kvôli nedostatočnej pripravenosti.
Ministerka zatiaľ nevidí dôvod, aby od svojho zámeru ustupovala.
(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne)
Ku kritike sa už skôr pridali aj ďalšie inštitúcie, keďže zmena územno-správneho členenia má priamy dosah na
systém prokuratúry, polície či notárov. Reforma môže spôsobiť viac škôd ako osohu, varoval aj predseda
Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas. A s kritikou sudcov sa stotožnila aj Rada prokurátorov.

Ešte v polovici januára tretina sudcov naprieč Slovenskom podpísala otvorený list, v ktorom ministerku
upozorňujú, že nová súdna mapa nerieši zásadné problémy súdnictva. Teda preťaženosť súdov, vymožiteľnosť
práva, dĺžku súdnych konaní či nedostatok zamestnancov. Je to zatiaľ najpočetnejšia iniciatíva sudcov v
novodobej histórii Slovenska – podpis pod list pripojilo 320 sudcov, pričom spolu ich je zhruba 1 100.
„S plnou vážnosťou upozorňujeme na to, že schválením novej súdnej mapy sa vystavuje celá spoločnosť
riziku ďalekosiahlych negatívnych následkov, v dôsledku ktorých sa spomalí súdne konanie a sťaží prístup
občanov k spravodlivosti,“ zdôraznili podpísaní sudcovia.
Ministerka odpor sudcov očakávala.
„Za kľúčovú pre reformu justície považujem reorganizáciu súdnej mapy, ktorá bude ťažká,“ priznala Kolíková
ešte vlani v máji v rozhovore pre denník Pravda. „Uvedomujem si, že bude dôležité robiť túto reformu so sudcami
a je dôležité o tom veľa diskutovať. Do diskusie pôjdem s tým, že svoj návrh považujem za správny, ale budem
pripravená robiť aj zmysluplné ústupky. Určite to nestojí tak, že prídem s návrhom, a ak neprejde, odídem,“
zdôraznila vtedy ministerka.
Krajské súdy v Bratislave a v Košiciach potrebujeme
Súdna rada pripomienkovala viacero vecí v návrhu.
„Zo zásadných pripomienok, ktoré boli prijaté, prichodí spomenúť vypustenie tých ustanovení z návrhu
zákona, ktorými sa zrušujú krajské súdy v Bratislave a v Košiciach. Súdna rada zastáva názor, že v týchto
mestách by krajské súdy mali byť zachované z právno-politického, historického aj praktického hľadiska. Rovnako
by sa mal vytvoriť v Bratislave aj krajský súd v správnom súdnictve,“ priblížila pre Pravdu hovorkyňa Súdnej rady
Veronika Müller.
Ministerka zatiaľ deklaruje, že všetkými pripomienkami sa bude zaoberať. „Som vždy pripravená vypočuť si
pripomienky a návrhy a prípadne ich aj zapracovať do materiálu, ak ide o úpravy, ktoré majú zmysel. Materiál je
stále v medzirezortnom pripomienkovaní, ktoré sme opakovane predlžovali práve preto, aby bol vytvorený čo
možno najväčší priestor na oboznámenie sa s ním. Následne budeme doručené pripomienky vyhodnocovať,“
reagovala Kolíková pre Pravdu.
„V každom prípade som otvorená rôznym formám diskusie a rozhovorov a neodmietam žiadnu požiadavku na
odpoveď, stanovisko či osobné stretnutie, ak to má pomôcť reforme justície a kvalite súdnej mapy ako celku.
Dôležité pre mňa je zachovať cieľ súdnej mapy, teda zväčšiť súdne obvody, čo umožní, aby sa viac sudcov
mohlo venovať jednému typu agendy, mohli sa tak špecializovať, čo zasa prinesie kvalitnejšie rozhodnutia a z
dlhodobejšieho hľadiska aj rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodovanie súdov. Bonusom vyplývajúcim zo
zväčšenia súdnych obvodov má byť aj zníženie rizika existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve,“
vysvetlila Kolíková.
Zásadné pripomienky navrhla členka rady Petra Príbelská. Za najdôležitejší argument považuje práve
špecializáciu sudcov na jednotlivé agendy. „Je efektívne ponechať špecializáciu na súdoch, na ktorých existuje,
ako ju nanovo vytvárať a presúvať tam, kde neexistuje, napríklad do Prešova či Trnavy. Hlavné mesto Bratislava
má aj z historických dôvodov disponovať odvolacím súdom. V prípade Košíc ide o druhé najväčšie mesto v
republike, metropolu východného Slovenska, sú tam aj historické dôvody, Právnická fakulta UPJŠ. Tento súd je
dlhé roky špecializovaný na jednotlivé agendy. Principiálne zotrvávam na tom, že tam, kde je špecializácia, mala
by byť zachovaná, a presúvať tie súdy, kde špecializácia nie je,“ zdôraznila Príbelská. Jej zásadnú pripomienku
podporilo až desať členov rady.
Za rušenie niektorých súdov
Až štyria členovia Súdnej rady, vrátane Marcely Kosovej, ale dlhodobo presadzujú ešte kritickejšiu pozíciu.
Kosová navrhla odmietnuť takmer celú navrhovanú úpravu. „Nesúhlasím vôbec so zmenou súdnej mapy vo
vzťahu ku krajským a správnym súdom,“ zdôraznila. S jej návrhom sa stotožnilo päť členov.
Zároveň si však až 12 členov Súdnej rady myslí, že Kolíkovej návrh je príliš uponáhľaný a účinnosť
navrhovaných zmien by mala byť posunutá na neskôr. Kolíkovú však môže tešiť, že podobne ako aj väčšina
kritikov aj Súdna rada podporila samotný cieľ reformy – zmeny, ktoré budú viesť k špecializácii sudcov a tým aj k
vyššej efektivite súdov.
„Súdna rada odmietla návrh na takú úpravu návrhu zákona, ktorá by vlastne znamenala jeho faktické
stiahnutie z legislatívneho procesu. Rovnako Súdna rada nesúhlasila s tým, aby sa rušil niektorý z existujúcich
krajských súdov. Negatívne stanovisko bolo prijaté aj pri nesúhlase so zlučovaním, resp. rušením niektorých
najmenších okresných súdov,“ doplnila Müller.
Neznamená to však, že Kolíková bude ochotná si dať celú svoju reformu rozbiť. „Zároveň platí, čo som už
niekoľkokrát povedala. Myslím, že celá súdna mapa tak ako je položená stôl, dáva zmysel. Je naozaj potrebné
zväčšiť súdne obvody, či sa to týka okresov alebo krajov, aby sme mali špecializovaných sudcov na hlavné
agendy. Myslím, že každý, kto sa obráti na súd, tak chce, aby o jeho veci bolo rozhodnuté v primeranom čase a
aby o tom rozhodoval sudca, ktorý sa špecializuje na tú oblasť, v ktorej sa sporíme. Toto je mojím cieľom. Nič
viac, nič menej. O tom je aj predložený legislatívny návrh, ktorý zároveň skutočne nie je žiadnou revolúciou.
Vychádza zo súdnej mapy, ktorú sme tu fakticky mali do roku 1996 s nejakými obmenami, ale nevidím teraz
žiaden dôvod, aby som od tohto zámeru ustupovala,“ dodala Kolíková.
Podľa pripravovaného zákona o sídlach a obvodoch súdov má prejsť reformou celé územné členenie
slovenských súdov všetkých úrovní. Z 54 okresných súdov má byť po novom už len 30 všeobecných súdov. V
Bratislave a v Košiciach majú rozhodovať dva mestské súdy. Zaniknú aj krajské súdy, pričom o odvolaniach sa
má rozhodovať už len v Prešove, Banskej Bystrici a v Trnave. Osamostatnená správna agenda sa bude riešiť
zasa len v Nitre, Žiline a v Košiciach, ktorým bude nadriadený nový Najvyšší správny súd v Bratislave.

Ministerka svoj zámer predložila na konci minulého roka na posúdenie ostatným rezortom, ktoré ho môžu
pripomienkovať do 1. marca. Po vyhodnotení by sa mala materiálom zaoberať vláda a ak ho následne schváli aj
Národná rada, podľa aktuálnej podoby by už v lete na budúci rok mali ľudia chodiť na súdy po novom.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/578586-sudcom-sa-nechce-stahovat-ubrani-si-kolikovareformu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Späť na obsah]

2. Má už 40 rokov a stále ju volajú nová. Nemocnica na Terase bola stavbou
budúcnosti
[19.02.2021; Košický večer; SPRAVODAJSTVO; s. 5; KATARÍNA GÉCZIOVÁ]
V JANUÁRI 1981 ZAČALI PRVÍ PACIENTI VYUŽÍVAŤ MONOBLOK
Socialistickí architekti budovu ťahali do výšky, lebo takto to vtedy bolo v móde. Plánovali tam aj pokusný
zverinec, no z toho napokon zišlo.
KOŠICE. Začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia sa spustila výstavba moderného sídliska Nové
mesto, pre Košičanov dodnes známe ako Terasa.
Nová mestská štvrť mala pojať desaťtisíce nových obyvateľov, logickým krokom teda bolo, aby na jej území
vznikla fakultná nemocnica.
Tá sa podľa plánov mala stáť súčasťou väčšieho medicínskeho komplexu vrátane dvoch polikliník, lekárskej
fakulty či vedeckých ústavov.
Tento nápad zrel v hlavách odborníkov od vzniku košickej lekárskej fakulty v roku 1958. Prišli s myšlienkou
postaviť novú mestskú nemocnicu s 860 posteľami.
Autormi projektu z roku 1966 je kolektív v zložení Otakar Steinbach, Vlasta Grguričová, Eman Hanzlík a Pavel
Procházka. O dva roky neskôr sa rozhodlo, že sa do budúcna postaví veľká moderná nemocnica s 1120
posteľami a jej súčasťou budú priestory pre lekársku fakultu.
Moderná po desaťročia
A hoci od otvorenia nemocnice situovanej na Tr. SNP v tomto roku uplynulo presne 40 rokov, aj napriek tomu
je medzi Košičanmi i východniarmi známa pod prívlastkom nová nemocnica.
S výstavbou tohto komplexu sa začalo v januári 1967. O prelomovej výstavbe sa píše i v publikácii vydanej pri
príležitosti 90. výročia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, pod ktorú pracovisko na Tr. SNP patrí.
„Novú Fakultnú nemocnicu a Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach projektovali a stavali tak, aby vyhovovala
modernej nemocničnej prevádzke, vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti nielen v tej dobe, ale aj v budúcich
desaťročiach.“
Najvýraznejší monoblok
Lôžkovú časť nemocnice, teda samotný monoblok, začali prví pacienti využívať koncom januára 1981.
Poliklinika v tom čase fungovala už sedem rokov. „Z polikliniky bolo do nových priestorov presťahované oddelenie
funkčnej diagnostiky, RTG oddelenie a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Medzi prvé oddelenia lôžkovej časti
patrili interné, chirurgické, detské, gynekologické, ORL, kožné, ortopedické, neurologické a urologické,“
dozvedáme sa z histórie uverejnenej na oficiálnej nemocničnej webstránke.
Najvýraznejšou stavbou komplexu je práve lôžková časť nemocnice – monoblok. Ten sa so svojou výškou 83
metrov vysoko týči nad ostatné budovy. „Dominujúcim objektom je nemocničný monoblok s 20 podlažiami (z toho
17 je nadzemných pozn. red.) v tvare písmena H,“ uvádza výročná nemocničná publikácia.
Vysoká budova je chodbami prepojená s nižšou poliklinickou časťou a taktiež s lekárskou fakultou. Vytvoril
sa tým jeden previazaný, kompaktný celok.
Cena by obstála i dnes
Veľkolepá výstavba a otvorenie nemocnice neušla pozornosti médií. Tlačová agentúra TASR vtedy napísala,
že si stavebné práce vyžiadali náklad 450 miliónov vtedajších korún, čo je v prepočte na euro bezmála 15
miliónov.
„Dokončila sa jedna z najväčších stavieb východného Slovenska sedemdesiatych rokov. …poskytne základné
ambulantné služby pre spádové územie 60-tisíc obyvateľov a vyššie odborné služby pre celý Východoslovenský
kraj. Kapacita lôžok v novej nemocnici má byť 1 315 postelí. Vedecko-pedagogická časť poskytne priestor na
výučbu 2 120 poslucháčov medicíny,“ stojí v archívnej správe TASR.
Stavebné práce realizoval štátny podnik Hutné stavby Košice. „Popri pracovníkoch Elektromontážnych
závodov z Bratislavy sa na stavenisku vystriedali i kolektívy brigád socialistickej práce z Oceľových konštrukcií
Žilina, levického Kamenopriemyslu, podniku Chirana a ďalších,“ vymenovala všetkých zainteresovaných TASR.
Potiahnuť čo najvyššie
Nemocničný komplex bol vybudovaný v takzvanom funkcionalistickom štýle, často nazývaný aj ako
socialistický realizmus. „Všetky tieto budovy sú založené na jednoduchom architektonickom princípe, ktorý sa
snažil urobiť kontrast medzi horizontálnym a vertikálnym vzhľadom stavby," povedal pred časom pre Košice:dnes
architekt z Útvaru hlavného architekta v Košiciach Matúš Človieček.
Popísal, že to, ako sa snažili architekti zvýrazniť kontrast medzi výškou a šírkou stavby, je najviac viditeľné
práve na nemocničnom monobloku.

„Výška tejto budovy bola daná už spomínaným socialistickým funkcionalistickým realizmom, keď sa všetky
objekty občianskej vybavenosti či štátnej správy ťahali čo najvyššie. Je tam umiestnených množstvo nízkych
pavilónov, nad ktorými sa týči lôžková časť,“ vysvetlil vtedy architekt.
Pokusný zverinec nevznikol
Nie všetky pôvodné zámery s areálom vyšli. Naprojektovaná a postavená bola napríklad päťpodlažná budova,
ktorá je s komplexom prepojená mostom ponad cestu Tr. SNP.
Malo v nej byť umiestnené pracovisko so zverincom na pokusy s veľkými laboratórnymi zvieratami s
centrálnym operačným traktom, biochemickým, hematologickým, histologickým laboratóriom, RTG pracoviskom,
pitevňou a pracovňami vedeckých pracovníkov.
Tento zámer sa nikdy nezrealizoval, dnes sídli v budove Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Spájali sa, aby sa rozišli a zase spojili
Nová nemocnica dnes patrí do veľkého nemocničného komplexu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.
Jedna jej časť je v historickom areáli na Rastislavovej ulici, nazývanej aj stará nemocnica, druhou je už
spomínaná nová nemocnica.
Obe zdravotnícke zariadenia spoločne fungovali pod jedným názvom od roku 1981, kedy sa zlúčili. „ Stará
Fakultná nemocnica s poliklinikou bola pritom akousi matkou ’novej Fakultnej nemocnice s poliklinikou - postupne
sa z Rastislavovej na Triedu SNP sťahovali rôzne pracoviská i pracovníci,“ popisuje internetová stránka
nemocnice. Spoločne fungovali päť rokov, potom sa odlúčili a vznikli dve samostatné od seba nezávislé špitály.
Obe fakultné nemocnice existovali samostatne bezmála dvadsať rokov, od 1. januára 2005 sa opäť spojili.
Foto:
Projektovaná a stavaná tak, aby vyhovovala modernej nemocničnej prevádzke, výskumu, vedcom a výučbe.
ZDROJ: ARCHÍV UNLP
Výška monobloku bola daná funkcionalistickým socialistickým realizmom.
Pracovali na nej zamestnanci Hutných stavieb Košice.
Náklady na výstavbu predstavovali 450 miliónov Kčs.
[Späť na obsah]

3. Šíria hoaxy, že starkí v Arcuse zomierali po vakcíne
[19.02.2021; Košický večer; SPRAVODAJSTVO; s. 4; KATARÍNA GÉCZIOVÁ]
ŽUPA HOVORÍ O POPLAŠNEJ SPRÁVE
Domov sa stal obeťou konšpiračného webu.
KOŠICE. Kritickú situáciu, počas ktorej v sociálnom domove Arcus na Skladnej ulici v Košiciach vo vysokých
počtoch dôchodcovia zomierali na koronavírus, zneužil konšpiračný a dezinformačný portál aeronet.cz.
V tomto zariadení skonalo za posledné týždne vyše 30 starkých. Aeronet klamlivo napísal, že to spôsobilo
očkovanie, čo nebola pravda.
Vakcinácia v domove sa v tom čase ešte ani nezačala.
Nebezpečné informácie
Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ domova poukazuje na dopady tohto článku.
Upozorňuje, že kvôli dezinformáciám popísaným na konšpiračnom webe viacerí klienti sociálnych domovov
nesúhlasili so zaočkovaním, prípadne ich odhlasovali príbuzní.
Ministerstvo zdravotníctva vo svojom stanovisku prízvukuje, že očkovacie látky sú bezpečné. Zároveň
poukazuje na skutočnosť, že šírenie hoaxov v súčasnej pandémii je veľmi nebezpečné.
Aeronet uverejnil článok v stredu minulý týždeň. Odvoláva sa v ňom na viaceré slovenské médiá, vrátane
denníka Korzár, ktorý situáciu v Arcuse sledoval od začiatku.
Mediálny analytik Marián Gladiš, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, v
rozhovore pre Korzár hovorí, že takýmto spôsobom chcel konšpiračný portál zvýšiť hodnovernosť svojich tvrdení.
Nepodložené správy
Aeronet v texte zavádza, že v domove začali dva dni po začatí očkovania hromadne zomierať klienti, ktorí boli
dovtedy negatívni a v izolácii.
Portál ďalej nepravdivo informoval, že sa v Košiciach medzi ľuďmi otvorene šíri a špekuluje, že seniorov
zabíja práve vakcína.
Aeronet taktiež nepodložene tvrdí, že podmienkou farmaceutických firiem bolo, aby sa vakcíny testovali na
dôchodcoch, pretože sú osamelí a ak zomrú, nikto sa za ich smrť súdiť nebude. Skutočnosť je taká, že sa
očkovanie v domove ani nezačalo, pripomína hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Anna Terezková.
Podľa nej bol pôvodne naplánovaný termín očkovania zrušený, pretože sa medzi dôchodcami rozniesol
koronavírus, čo preukázalo testovanie ešte pred podaním vakcíny.
Neželaný efekt - odhlasujú sa
Terezková pokračuje, že do piatka minulého týždňa nebol zaočkovaný ani jeden klient tohto zariadenia.
„V prípade, ak sa situácia v tomto zariadení stabilizuje, mobilná očkovacia jednotka zaočkuje tých klientov,
ktorí k tomu udelia písomný súhlas, prípadne s očkovaním budú súhlasiť ich opatrovníci.“ Hoaxy, s ktorými prišiel
konšpiračný web, priniesli podľa predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku (nezávislý)
neželaný efekt.

„Po tom, čo sa začali šíriť tieto dezinformácie, sa klienti našich zariadení sociálnych služieb, kde ešte
neprebehla vakcinácia, začali odhlasovať z plánovaného očkovania, prípadne nesúhlas s očkovaním prejavili ich
príbuzní.“
Kraj v snahe zastaviť tieto poplašné správy siahol aj po zriadení infolinky, na ktorú môžu klienti či ich príbuzní
volať a informovať sa o očkovaní. V sociálnych zariadeniach vyššieho územného celku sa do minulého piatka
nechalo zaočkovať 541 z 1 200 zamestnancov a 377 z 1 800 klientov.
Rezort: Očkovanie je bezpečné
Pred podobným typom textov varuje i ministerstvo zdravotníctva. „Očkovanie vakcínou proti Covid-19 je dnes
celosvetovo najdiskutovanejšia téma. Preto je aktuálne aj najsilnejšou témou konšpiračných a antisystémových
platforiem,“ prízvukuje hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Potvrdzuje, že aj Slovensko čelí množstvu dezinformácií predovšetkým v online priestore. „Ministerstvo na
takéto šírenie neprávd reaguje a vysvetľuje, že v daných prípadoch ide o hoaxy, ktorých šírenie je veľmi
nebezpečné.“ Eliášová pripomína, že všetky vakcíny proti Covid-19 dostupné na Slovensku sú bezpečné.
„Všetky prešli viacfázovým klinickým testovaním na veľkom počte dobrovoľníkov. Prešli prísnym schvaľovacím
procesom Európskej liekovej agentúry a agentúr ďalších krajín. Všetky vedľajšie účinky po aplikácii vakcíny sú
prešetrované a monitorované štátnym ústavom na Slovensku a aj na celoeurópskej úrovni.“ Dodáva, že podľa
prieskumov má dôvera v očkovanie na Slovensku stúpajúci trend.
Kontakt na Wall Street
Kto je konkrétnym autorom textu na Aeronete nie je možné zistiť, pretože pod ním nie je uverejnené celé
meno, len skratka VK – šéfredaktor. Skratka podľa doteraz uverejnených informácií odkazuje na prezývku
„vedoucí kolotoče“, ktorou sa Aeronet prezentuje. Aeronet je dlhodobo známy ako konšpiračný a proruský
spravodajský portál. Na svojej webstránke si ako kontaktné údaje uvádza adresu v New Yorku na Wall Street.
Dezinformačný web po vražde novinára Jána Kuciaka uverejnil výmysel, že protesty Za slušné Slovensko sú
riadené z cudziny.
Investigatívec: Štvavý, plný nezmyslov
Jeden z najznámejších investigatívnych českých novinárov, reportér Ondřej Kundra z týždenníka Respekt,
dva roky pátral po pozadí Aeronetu.
V jednom z rozhovorov pre Denník N v roku 2018 povedal, že Aeronet je spomedzi dezinformačných webov
najviac štvavý a objavuje sa na ňom množstvo nezmyslov. Kundra vtedy tiež povedal, že v pozadí tohto
webového portálu stojí český občan Marek Pešl. Ten vraj istý čas žil v USA, neskôr sa zistilo, že býval aj na
Slovensku. Korzár požiadal o stanovisko Aeronet, ale zatiaľ nereagoval.
Foto:
Na situáciu v sociálnom dome Arcus sa zameral konšpiračný web. FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ
[Späť na obsah]

4. Socialistickí architekti ju ťahali do výšky. Košická nemocnica bola stavbou
budúcnosti
[20.02.2021; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Zaujímavosti z Košíc a okolia; 00:00; Katarína Gécziová]
Má už 40 rokov a stále ju volajú nová.
Nová nemocnica kedysi a dnes
(11 fotografií)
KOŠICE. Začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia sa spustila výstavba moderného sídliska Nové
mesto, pre Košičanov dodnes známe ako Terasa.
Nová mestská štvrť mala pojať desaťtisíce nových obyvateľov, logickým krokom teda bolo, aby na jej území
vznikla fakultná nemocnica.
Tá sa podľa plánov mala stáť súčasťou väčšieho medicínskeho komplexu vrátane dvoch polikliník, lekárskej
fakulty či vedeckých ústavov.
Tento nápad zrel v hlavách odborníkov od vzniku košickej lekárskej fakulty v roku 1958. Prišli s myšlienkou
postaviť novú mestskú nemocnicu s 860 posteľami.
Autormi projektu z roku 1966 je kolektív v zložení Otakar Steinbach, Vlasta Grguričová, Eman Hanzlík a Pavel
Procházka.
O dva roky neskôr sa rozhodlo, že sa do budúcna postaví veľká moderná nemocnica s 1120 posteľami a jej
súčasťou budú priestory pre lekársku fakultu.
Moderná po desaťročia
A hoci od otvorenia nemocnice situovanej na Tr. SNP v tomto roku uplynulo presne 40 rokov, aj napriek tomu
je medzi Košičanmi i východniarmi známa pod prívlastkom nová nemocnica.
((piano))
S výstavbou tohto komplexu sa začalo v januári 1967. O prelomovej výstavbe sa píše i v publikácii vydanej pri
príležitosti 90. výročia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, pod ktorú pracovisko na Tr. SNP patrí.
„Novú Fakultnú nemocnicu a Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach projektovali a stavali tak, aby vyhovovala
modernej nemocničnej prevádzke, vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti nielen v tej dobe, ale aj v budúcich
desaťročiach.“
Najvýraznejší monoblok

Lôžkovú časť nemocnice, teda samotný monoblok, začali prví pacienti využívať koncom januára 1981.
Poliklinika v tom čase fungovala už sedem rokov.
„Z polikliniky bolo do nových priestorov presťahované oddelenie funkčnej diagnostiky, RTG oddelenie a
fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Medzi prvé oddelenia lôžkovej časti patrili interné, chirurgické, detské,
gynekologické, ORL, kožné, ortopedické, neurologické a urologické,“ dozvedáme sa z histórie uverejnenej na
oficiálnej nemocničnej webstránke.
Najvýraznejšou stavbou komplexu je práve lôžková časť nemocnice – monoblok. Ten sa so svojou výškou 83
metrov vysoko týči nad ostatné budovy.
„Dominujúcim objektom je nemocničný monoblok s 20 podlažiami (z toho 17 je nadzemných pozn. red.) v
tvare písmena H,“ uvádza výročná nemocničná publikácia.
Vysoká budova je chodbami prepojená s nižšou poliklinickou časťou a taktiež s lekárskou fakultou. Vytvoril
sa tým jeden previazaný, kompaktný celok.
Cena by obstála i dnes
Veľkolepá výstavba a otvorenie nemocnice neušla pozornosti médií.
Tlačová agentúra TASR vtedy napísala, že si stavebné práce vyžiadali náklad 450 miliónov vtedajších korún,
čo je v prepočte na euro bezmála 15 miliónov.
„Dokončila sa jedna z najväčších stavieb východného Slovenska sedemdesiatych rokov. …poskytne základné
ambulantné služby pre spádové územie 60-tisíc obyvateľov a vyššie odborné služby pre celý Východoslovenský
kraj. Kapacita lôžok v novej nemocnici má byť 1 315 postelí. Vedecko-pedagogická časť poskytne priestor na
výučbu 2 120 poslucháčov medicíny,“ stojí v archívnej správe TASR.
Stavebné práce realizoval štátny podnik Hutné stavby Košice.
„Popri pracovníkoch Elektromontážnych závodov z Bratislavy sa na stavenisku vystriedali i kolektívy brigád
socialistickej práce z Oceľových konštrukcií Žilina, levického Kamenopriemyslu, podniku Chirana a ďalších,“
vymenovala všetkých zainteresovaných TASR.
Potiahnuť čo najvyššie
Nemocničný komplex bol vybudovaný v takzvanom funkcionalistickom štýle, často nazývaný aj ako
socialistický realizmus.
„Všetky tieto budovy sú založené na jednoduchom architektonickom princípe, ktorý sa snažil urobiť kontrast
medzi horizontálnym a vertikálnym vzhľadom stavby," povedal pred časom pre Košice:dnes architekt z Útvaru
hlavného architekta v Košiciach Matúš Človieček.
Popísal, že to, ako sa snažili architekti zvýrazniť kontrast medzi výškou a šírkou stavby, je najviac viditeľné
práve na nemocničnom monobloku.
„Výška tejto budovy bola daná už spomínaným socialistickým funkcionalistickým realizmom, keď sa všetky
objekty občianskej vybavenosti či štátnej správy ťahali čo najvyššie. Je tam umiestnených množstvo nízkych
pavilónov, nad ktorými sa týči lôžková časť,“ vysvetlil vtedy architekt.
Pokusný zverinec nevznikol
Nie všetky pôvodné zámery s areálom vyšli. Naprojektovaná a postavená bola napríklad päťpodlažná budova,
ktorá je s komplexom prepojená mostom ponad cestu Tr. SNP.
Malo v nej byť umiestnené pracovisko so zverincom na pokusy s veľkými laboratórnymi zvieratami s
centrálnym operačným traktom, biochemickým, hematologickým, histologickým laboratóriom, RTG pracoviskom,
pitevňou a pracovňami vedeckých pracovníkov.
Tento zámer sa nikdy nezrealizoval, dnes sídli v budove Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Spájali sa, aby sa rozišli a zase spojili
Nová nemocnica dnes patrí do veľkého nemocničného komplexu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.
Jedna jej časť je v historickom areáli na Rastislavovej ulici, nazývanej aj stará nemocnica, druhou je už
spomínaná nová nemocnica.
Obe zdravotnícke zariadenia spoločne fungovali pod jedným názvom od roku 1981, kedy sa zlúčili.
„´Stará´ Fakultná nemocnica s poliklinikou bola pritom akousi matkou ’novej´ Fakultnej nemocnice s
poliklinikou - postupne sa z Rastislavovej na Triedu SNP sťahovali rôzne pracoviská i pracovníci,“ popisuje
internetová stránka nemocnice.
Spoločne fungovali päť rokov, potom sa odlúčili a vznikli dve samostatné od seba nezávislé špitály.
Obe fakultné nemocnice existovali samostatne bezmála dvadsať rokov, od 1. januára 2005 sa opäť spojili.
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22598698/socialisticki-architekti-ju-tahali-do-vysky-nemocnica-v-kosiciachbola-stavbou-buducnosti.html
[Späť na obsah]

5. Objavili dva nové živočíchy
[20.02.2021; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Marián Ujházy;Marek Vnenčák / Lenka Vavrinčíková;Patrik
Švajda]
Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Husársky kúsok našich vedcov. Slovensko opäť zapísali do galérie
objaviteľov dvoch nových druhov živočíchov.“
Patrik Švajda, moderátor: „Doteraz neznáme tvory našli v jaskyniach. Je to miniatúrny hmyz, ktorý sa v
podzemí vyvíjal niekoľko desiatok miliónov rokov.“

Neuvedený: „Treba veľmi opatrne.“
Marek Vnenčák, redaktor: „Podobne kol dokola schádzali do temného podzemia, až odkryli tajomstvo, ktoré
ich ohromilo.“
Ľubomír Kováč, biológ, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice: „Možno toto považovať za naozaj svetový
objav.“
Marek Vnenčák: „Eufória, aj nemý úžas, to boli prvé pocity.“
Ľubomír Kováč: „Ten nález bol úplne nečakaný a vlastne sú to unikátne jaskynné formy života.“
Marek Vnenčák: „Zatiaľ majú len zopár záberov, no vedia, že objavili niečo výnimočné, s čím sa ešte niekde
inde na planéte nestretli.“
Ľubomír Kováč: „Čo je úžasné, obidva tieto druhy sa vyskytujú iba v jaskyniach na Muránskej planine, v
Muránskom krase.“
Ľudovít Gaál, Slovenská správa jaskýň: „Tie jaskyne sú ako ekologické ostrovy, tie živočíchy sú viazané len
na to podzemie určitej krasovej oblasti, oni ďalej nejdú.“
Marek Vnenčák: „Teraz podrobne skúmajú ich život, aj jedálniček.“
Ľubomír Kováč: „Táto skupina živočíchov ako všeobecne sa živí jaskynnými hubami, čiže plesňami, ktoré sa
jaskyniach vyskytujú.“
Marek Vnenčák: „Dostať sa na stránky encyklopédií a učebníc, nájsť doposiaľ nepoznaných obyvateľov Zeme,
podobné objavy prirovnávajú k pokladu, každý o ňom hovorí, no len málokto má v živote to šťastie ho aspoň na
moment vidieť. Natrafiť na živočíchy, ktoré merajú sotva pár milimetrov, tak to už chce mimoriadne vnímavých
odborníkov.“
Ľudovít Gaál: „No my ich nevidíme, darmo tam idem do tej jaskyne, tak ja živočíchy nevidím. Oni majú na to
nos a teraz to pozerajú, pozerajú.“
Marek Vnenčák: „Na celom svete existuje približne 9 miliónov druhov živočíchov a z nich poznáme iba 25 %,
hovorí jeden z odhadov. Žijú v odľahlých častiach sveta, v hlbokých moriach, či rozsiahlych tropických pralesoch.
V dobre preskúmanej Európe však vedci natrafia na nové druhy už len zriedka. Aj preto si Slováci pripísali na
konto mimoriadne cenný objav. Marián Ujházy a Marek Vnenčák, televízia Markíza.“
[Späť na obsah]

Top informácie z rezortu školstva
1. Testovanie kloktaním
[19.02.2021; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Martin Petro / Patrik Švajda;Lenka Vavrinčíková]
Patrik Švajda, moderátor: „V školách sa bude testovať kloktaním. Súčasťou návratu detí do lavíc bude
skupinové testovanie soľným roztokom.“
Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Premiér má však vyhliadnuté úplne iné testy. Viac nám vraj povie zajtra.“
Martin Petro, redaktor: „30 sekúnd kloktať a potom vypľuť do skúmavky. Túto jednoduchú procedúru budú
musieť už čoskoro absolvovať niektorí školáci pred vyučovaním. Vláda schválila testovanie detí kloktacími
testami.“
Peter Lednický, riaditeľ Alpha medical: „Vy vlastne vykloktáte presne v tých istých miestach, kde vlastne ide
odberová tyčinka, to znamená kloktáte v nosohltane. Naviac je tam dodatočný benefit, že keď to vypľúvate, tak
vlastne sa zoberú aj všetky sliny.“
Branislav Gröhling, minister školstva (SaS): „Tieto vzorka sa budú poolovať po 10 v rámci triedy, ale
v rámci tej špecifikácie je to tak, že ak by tá poolovaná vzorka bola pozitívna, vedia sa vrátiť ku každej jednej
vzorke, ktorá je, takže budeme vedieť identifikovať každú jednu osobu.“
Martin Petro: „Prípadného prehltnutia roztoku sa netreba báť, mal by byť sterilný a neškodný. Všetkých,
ktorých sliny budú súčasťou pozitívnych vzoriek, pretestujú PCR testami. Podľa ministra školstva by sme s tým
mohli začať do týždňa.“
Branislav Gröhling: „Teraz nejdeme nakúpiť 1 milión testov, ale budeme postupne nakupovať tak, ako bude
potreba podľa Covid automatu.“
Martin Petro: „Presadiť nákup práve kloktacích testov vraj ale nebolo jednoduché. Premiér údajne chcel radšej
také, ktorými sa robí výter len z konca nosa a fungujú napríklad v Rakúsku.“
Igor Matovič, predseda vlády SR (OĽaNO): „Tie kloktacie testy sú dramaticky drahšie, o 700 % drahšie
a zároveň teda je to tá nevýhoda, že testujete aj vzhľadom možno aj na tú cenu, aj na celú tú logistiku menej krát
často, ale nakoniec tá dohoda znela tak, že sa to bude týkať len približne 20 tisíc detí, ktoré chodia dnes do školy
z marginalizovaných skupín.“
Martin Petro: „A čo zvyšok detí? Zatiaľ nevieme. Vyzerá to ale tak, že nákup krátkych antigénových testov je
stále v hre.“
Branislav Gröhling: „Diskutovali sme o rôznych druhoch testov a áno, diskutovali sme aj o týchto krátkych,
budú sa asi nakupovať v priebehu nasledujúcich dní, alebo týždňov cez štátne hmotné rezervy, aby sme ich
vedeli využívať či už v školstve, alebo potom v iných oblastiach.“
Igor Matovič: „To je otvorené, myslím si, že zajtra o tom budem informovať trošku viac.“
Martin Petro: „Martin Petro, televízia Markíza.“
[Späť na obsah]

2. Žiakov budú testovať aj kloktaním
[19.02.2021; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Emília Lengyelová / Ľubomír Bajaník]
Ľubomír Bajaník, moderátor: „Na školách bude aj testovanie kloktaním. Schválila ho vláda. Testy sú pre
žiakov druhého stupňa základných škôl a učiteľov. Na niektorých školách by sa podľa ministra školstva mohli
používať už na budúci týždeň. Má to však viacero ale.“
Emília Lengyelová, redaktorka: „Kloktanie slaného roztoku pilotne vyskúšali dve bratislavské školy.
Šesťdesiatdva percent detí je za. Osemnásť percent uprednostňuje antigénový ster.“
Dana Jančinová, riaditeľka 1. súkromného gymnázia a ZŠ v Bratislave: „Občas nejaká slzička práve pri tom
antigénovom teste vybehla, ale to kloktanie bolo naozaj úplne bez problémov.“
Emília Lengyelová: „Kloktacie testy sú presnejšie, avšak na výsledok sa čaká niekoľko hodín, pretože vzorka
putuje do laboratória. Testy sú pre žiakov druhého stupňa a učiteľov. Minister školstva hovorí, že testovanie by
vedeli spustiť do týždňa a to v triedach so šiestimi deťmi, ktoré sa nevedia učiť z domu. Spomedzi uchádzačov si
rezort vybral štyri firmy, ktoré zabezpečia testy pre všetky kraje. Plánovaných milión testovacích sád preto
nenakúpia naraz.“
Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (SaS): „Keď budeme potrebovať v
jednotlivých krajoch využívať tieto kloktacie testy, tak sa budú oslovovať tieto spoločnosti a budeme čerpať z toho
balíka, ktorý je rámcovo vyobstaraný.“
Emília Lengyelová: „Schvaľovanie kloktacích testov nešlo ľahko. Premiér Igor Matovič prišiel na rokovanie s
návrhom testovať výterom z nosa, avšak kratšími odberovými tyčinkami a to aj napriek tomu, že testovanie
kloktaním avizoval vlani na sociálnej sieti ako prvý.“
Igor Matovič, predseda vlády SR (OĽaNO): „Vidíme pekný príklad. Myslím si, že v Rakúsku, kde sa deti v
prítomnosti pani učiteľky samé otestujú. Je to veľmi rýchle. V tej chvíli de facto majú presnú odpoveď, v akom sú
zdravotnom stave. Tie kloktacie testy sú dramaticky drahšie. V Rakúsku ten test, ktorým sa deti na prvom stupni
testujú, stojí dve štyridsať. U nás to, čo predstavil pán minister Gröhling, stojí dvadsať eur. To je iba osemkrát
drahšie.“
Branislav Gröhling: „Áno, diskutovali sme aj o týchto krátkych a budú sa asi nakupovať v priebehu
nasledujúcich dní, alebo týždňov cez štátne hmotné rezervy, aby sme ich vedeli využívať.“
Emília Lengyelová: „Premiér avizoval, že bližšie informácie k tomuto spôsobu testovania poskytne zajtra.“
[Späť na obsah]

3. Pokračuje očkovanie učiteľov
[20.02.2021; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Jana Obrancová / Janete Štefánková]
Janette Štefánková, moderátorka: „Druhý víkend pokračuje očkovanie učiteľov. Minulý týždeň podali takmer
dvadsaťdvatisíc vakcín v šestnástich centrách. Od dnes je k dispozícii dvadsaťosemtisíc očkovacích látok v
tridsiatich šiestich vakcinačných centrách. Záujem neklesá ani po skúsenostiach z uplynulých dní, keď mnohí
učitelia hlásili ako reakciu zvýšenú teplotu a iné nežiadúce účinky. Podľa odborníkov je to bežný jav.“
Jana Obrancová, redaktorka: „Učiteľ Peter Trajlínek prišiel na očkovanie do Trnavy až zo Senice.“
Peter Trajlínek, učiteľ, ZŠ v Senici: „Učím na základnej škole, no a kvôli bezpečnosti som sa dal zaočkovať.
Deti proste si dávajú dole rúška, to sa neustráži.“
Jana Obrancová: „V trnavskom veľkokapacitnom očkovacom centre za deň dokážu zaočkovať tisíc päťsto
ľudí. Kraj centrum zriadil s cieľom pomôcť nemocnici, ktorá popri očkovaní bojuje aj s nárastom počtu pacientov.“
Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (OĽaNO): „Máme zdravotnícky personál, ktorý
dokáže pomáhať zdravotníckemu personálu z nemocníc.“
Jana Obrancová: „Hoci sa očkovací víkend začal s vyšším počtom vakcín ako pred týždňom, pre vysoký
záujem pedagógov to nestačí.“
Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (SaS): „Preto po dohode aj s
ministerstvom zdravotníctva dnes otvárame systém aj pre učiteľov druhého stupňa a stredných škôl, ktorí už v
súčasnej dobe sa môžu prihlásiť a viete, že sme spustili aj náhradnícky projekt, ak by niekto nemohol prísť, aby
tieto registrácie neprepadli.“
Melinda Vysztavel, učiteľka 2. stupňa ZŠ v Galante: „Ja som tu ako náhradník akože, skôr som mohla prísť.
Je to už pre nás trošku také oslobodenie, alebo vyslobodenie z toho, že skoro rok sme už doma a učíme online,
takže pre nás je to jediná možnosť.“
Jana Obrancová: „Ministerstvo chce preočkovať všetkých učiteľov a zamestnancov škôl do leta, aby sa
vyučovanie v novom školskom roku mohlo začať naplno.“
Iveta Štrauchová, redaktorka: „V Banskej Bystrici plánujú zaočkovať v tomto centre počas víkendu tisíc
učiteľov. Zdravotníci v ňom pracujú v piatich vakcinačných tímoch. Doposiaľ očkovali zdravotníci v Banskej
Bystrici len v Roosveltovej nemocnici. Tento víkend pribudlo ďalšie očkovacie centrum v priestoroch polikliniky.
Do krajského mesta pricestovali zamestnanci škôl z celého kraja.“
Učiteľka 1: „Mám z toho teda pozitívne pocity a dúfam, že to bude prebiehať bez akýchkoľvek komplikácií.“
Učiteľ 2: „Určite sa skôr dostaneme do školy a znova sa to vráti do starých koľají.“

Učiteľka 3: „Zmiešané pocity naozaj. Také ako aj pred očkovaním, tak aj teraz ešte. Chcem pomôcť sebe,
detičkám.“
Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (nezávislý): „Je dôležité, aby sme každý deň,
ktorý sa dá očkovať, očkovali. Zabezpečujeme všetko, čo očkovacie centrum potrebuje a to sú vakcíny v
spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, či logistika, ako tie vakcíny sem prídu. Takisto digitálne vybavenie.“
Iveta Štrauchová: „Očkovacie centrá v spádových okresných mestách je kraj pripravený spustiť od marca.
Všetko závisí od dodávok vakcín.“
Katarína Jarembinská, redaktorka: „Aj v košickom vakcinačnom centre pokračuje očkovanie učiteľov do
päťdesiatpäť rokov. Oproti minulému týždňu učitelia chodia na stanovené termíny a tak je očkovanie plynulejšie.“
Učiteľka 1: „Keď chceme pracovať s deťmi, tak potrebujeme urobiť niečo pre to, aby bolo bezpečné
prostredie.“
Učiteľka 2: „Mám strach, aby som sa náhodou nenakazila. Keď mi to môže pomôcť, tak to využijem určite. Nič
som necítila. Trošíčku taký jemnučký vpich, ale všetko v poriadku.“
Lenka Balogová, koordinátorka vakcinačného centra, infektologička UNLP: „Určite sa netreba toho očkovania
obávať a už vôbec nie toho, že ten jeden dva dni sa môžu tie vedľajšie účinky vyskytnúť. Oni sa dajú zvládnuť
bežne doma použitím antipyretík, kľudovým režimom.“
Katarína Jarembinská: „Infektológovia odporúčajú učiteľom prísť potom aj na druhú dávku vakcíny. Inak by
bola prvá zbytočná, keďže tvorba protilátok nebude dostatočná.“
[Späť na obsah]

4. Slovensko: Učitelia majú o očkovanie záujem
[20.02.2021; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Mirka Štrbáková Urbanovičová / Andrea Pálfy Belányiová;Ľuboš
Sarnovský]
Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: „Očkovanie učiteľov vakcínou AstraZeneca pokračuje už druhú
sobotu.“
Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Registrovať sa mohli všetci pedagogickí zamestnanci, teda aj vychovávatelia
a asistenti.“
Andrea Pálffy Belányiová: „Tento víkend bolo do 36 očkovacích centier rozdelených 28 tisíc vakcín, čo je 2krát viac ako minulý víkend.“
Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Do včerajšieho večera sme mali
využitých necelých 5 tisíc registrácií učiteľov do 55 rokov.“
Mirka Štrbáková Urbanovičová, redaktorka: „A samotní učitelia a ostatní školský personál sa z očkovania tešia
a majú v tom úplne jasno.“
Vychovávateľka v Bratislave – Rača: „Aby som ochránila seba, svoju rodinu, deti v škole, svojich kolegov,
takže je to pre mňa priorita.“
Mirka Štrbáková Urbanovičová: „Aktívne sú už pritom aj samostatné registrácie pre náhradníkov.“
Branislav Gröhling: „Tam do včerajšieho večera bolo prihlásených už 3 tisíc učiteľov. Sú to učitelia
z druhého stupňa.“
Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ Pavla Marcelyho BA – Ružinov: „Čo sme teda veľmi naozaj privítali.“
Mirka Štrbáková Urbanovičová: „Podľa ministra školstva, zo strany pedagógov druhého stupňa, ale aj zo
stredných škôl je enormný záujem o očkovanie, preto po dohode s rezortom zdravotníctva otvorili aj systém pre
túto skupinu učiteľov a môžu sa už registrovať.“
Branislav Gröhling: „Tí, ktorí sú prihlásení ako náhradníci, nemusia sa prehlasovali do toho druhého
systému.“
Mirka Štrbáková Urbanovičová: „V 27 mestách sú ešte voľné termíny. V Bratislave sa opäť očkovalo v troch
nemocniciach - v Ružinove, na Antolskej a na Kramároch.“
Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave (telefonát): „Očkuje našich 13 vakcinačných tímov.
Doteraz sme zaočkovali učiteľov 5229 učiteľov.“
Ruslana Kurilcová, redaktorka: „Sem do telocvične Strednej zdravotníckej školy v Trnave prišli pedagógovia z
celého Trnavského kraja, aby sa mohli zaočkovať.“
Silvia Švecová, učiteľka ZŠ v Piešťanoch: „Skoro celá zborovňa, len tí, čo majú nad 55 rokov, tak tí čakajú
teda buď na Pfizer alebo na Modernu.“
Miroslav Kerekréty, farár a pedagóg z Galanty: „Vnímam to ako teda dobrú príležitosť chrániť sa pred
vírusom, ktorý som zatiaľ nedostal.“
Ruslana Kurilcová: „Očkovanie ide priebežne v 12 kójach. Za 2 dni by vakcínu mali podať okolo 3 tisíckam
pedagógov. Použijú všetky vakcíny, ktoré dostali.“
Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja: „Toto je vlastne medicínske zariadenie, ktoré ale
nie je v areáli ani polikliniky, ani nemocnice a takých chceme urobiť 10.“
Drahu Dobrovicsová, redaktorka: „Pedagógovia do 55 rokov dnes od rána prichádzali aj do očkovacieho
centra v komárňanskej nemocnici.“
(začiatok ankety)
Opýtaná 1: „Skoro všetci čo sme na škole, sme sa registrovali.“
(koniec ankety)

Drahu Dobrovicsová: „Ministerstvo očkovací program spustilo minulý týždeň. Časť pedagógov ho už
absolvovala v krajskom meste, teraz naopak prichádzali učitelia z iných okresov.“
MUDr. Gabriela Filkóová, námestníčka LPS, Nemocnica Agel Komárno: „Máme od ministerstva na tento
víkend 500 očkovacích dávok vakcíny AstraZeneca, zatiaľ máme prihlásených 240 pedagógov na sobotu a 140
na nedeľu.“
(začiatok ankety)
Opýtaná 2: „Tak som rozmýšľala, či áno alebo nie, ale potom sa rozhodla, že áno.“
Opýtaný: „Ja som chcel čo najrýchlejšie sa dať zaočkovať.“
(koniec ankety
MUDr. Helena Kuchtová, infektologička, Nemocnica Agel Komárno: „Títo pedagógovia majú všetko
pripravené, sú spolupracujúci.“
Katarína Kováčiková, redaktorka: „V Banskej Bystrici plánujú počas tohto víkendu zaočkovať tisícku
pedagógov.“
Nora Gregušová, učiteľka MŠ Banská Štiavnica: „Tak ja som taký zodpovedný človek, čo sa tohto týka, verím
vede, takže.“
Katarína Kováčiková: „Pricestovali z celého Banskobystrického kraja, väčšina škôl je stále zatvorená, kontakt
so žiakmi im už veľmi chýba.“
Jana Očenášová, učiteľka, Gymnázium Detva: „Predsa len by bolo lepšie, keby to už začalo, aj pre tých
maturantov.“
Katarína Kováčiková: „Očkujú v dočasnom očkovacom centre, ktoré pripravila Banskobystrická župa.
Poverenie dostali z ministerstva zdravotníctva. Začiatkom marca ich chcú otvoriť v 10 okresných mestách.“
Ľubica Finďová, riaditeľka, zdravotnícke zariadenie BB: „Vyčlenili sme na tento víkend každý deň po 5 tímov.“
Mirka Štrbáková Urbanovičová: „Premiér ale aktuálne používanú vakcínu AstraZeneca skritizoval, lepší je
podľa neho odmietnutý Sputnik.“
Igor Matovič (OĽaNO), predseda vlády: „Vieme po očkovanie našich učiteľov o AstreZenece svoje.“
Gabriel Kalna: „U nás to bolo 22 učiteľov, z toho polovica mala naozaj také príznaky, ktoré im nedovoľovali v
pondelok nastúpiť do školy, vysoké horúčky, bolesti.“
Branislav Gröhling „Sú to bežné príznaky, práveže pri AstraZenece sa objavujú po prvom očkovaní, po tom
druhom očkovaní už nie, takže sa nemusia ničoho obávať.“
Mirka Štrbáková Urbanovičová: „Okrem toho učitelia nad 55 rokov môžu očakávať informácie v najbližšie dni.“
Branislav Gröhling: „Pretože nie je potvrdená vakcinácia v rámci Pfizeru alebo Moderny.“
Mirka Štrbáková Urbanovičová: „Regionálne štáby a Mirka Štrbáková Urbanovičová, televízia JOJ.“
[Späť na obsah]

5. Pri vakcíne Sputnik je Gröhling skôr na strane Remišovej
[21.02.2021; domov.sme.sk; Domov; 00:00; SITA;TASR]
O očkovanie medzi učiteľmi je záujem, minister chce hovoriť aj o tých na vysokých školách
BRATISLAVA. Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bolo zaregistrovaných zhruba 8 500 učiteľov. V
diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav
Gröhling (SaS).
Súvisiaci článokMinisterstvo rozšírilo skupinu pedagogických zamestnancov, ktorí sa môžu hlásiť na
očkovanie Čítajte
Dodal, že v priebehu týždňa ostalo voľných viac ako štyritisíc registračných kapacít. Prioritne ide o miesta v
Dunajskej Strede, Košiciach, Leviciach, Rimavskej Slobode, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni, Trebišove,
Vranove nad Topľou a Žiari nad Hronom.
Minister by v týchto lokalitách požiadal učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl a stredných škôl,
aby využili systém očkovania.
((piano))Aj na vysokých školách
Gröhling tiež v diskusii prezradil, že v priebehu nasledujúceho týždňa chce začať diskusiu s ministerstvom
zdravotníctva v súvislosti s očkovaním pedagógov na vysokých školác. Chce, aby sa mohli očkovať v ďalšej fáze.
Zároveň však nevedel povedať, kedy by sa mohli očkovať aj učitelia starší ako 55 rokov, je to podľa neho
otázka na ministra Krajčího. Záleží to totiž od dodávok vakcín Pfizer a Moderna.
Minister verí, že do konca školského roka sa podarí zabezpečiť vakcináciu všetkých učiteľov, ktorí majú
záujem.
S ministerstvom zdravotníctva alebo s epidemiologickým tímom chce tiež hovoriť, ako podporiť posledné
ročníky stredných škôl. Myslí si, že je šanca na otvorenie internátov do konca školského roka.
Maturity majú byť podľa ministra prezenčné, stále ich plánujú v májovom a júnovom termíne, je možné, že sa
budú predlžovať na dva týždne. Rezort diskutuje s asociáciami škôl na obsahu vzdelávania a nastavení otázok pri
maturitách.
Pri Sputniku je skôr na strane Remišovej
Súvisiaci článokRemišová: Minister Krajčí zrejme búchal po stole slabučko Čítajte
V reakcii na vakcínu Sputnik V Gröhling uviedol, že by sa mala uskutočniť registrácia tejto vakcíny v
Európskej agentúre pre lieky (EMA) alebo v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
V tejto otázke je podľa vlastných slov viac priklonený názoru šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej.

Zároveň však podotkol, že existuje tlak časti učiteľov, ktorí by sa dali očkovať radšej Sputnikom V.
Všetko o koronavíruse a ochorení COVID-19
Sledujte priebeh pandémie koronavírusu minútu po minúte
Covid Automat: Tabuľka s aktuálnymi opatreniami a zákazmi
Všetko o očkovaní vakcínou proti Covid-19 na Slovensku
Vývoj počtu nakazených a mapa šírenia koronavírusu na Slovensku
Ako postupovať, ak ste sa mohli nakaziť?
https://domov.sme.sk/c/22601873/o-ockovanie-medzi-ucitelmi-je-zaujem-grohling-chce-hovorit-aj-o-tychna-vysokych-skolach.html
[Späť na obsah]

6. Vláda schválila kloktacie testy
[21.02.2021; TV TA3; V politike; 11:00; Viktória Némethová / Norbert Dolinský]
Norbert Dolinský, moderátor: „No a v ďalšej časti relácie budeme diskutovať o očkovaní učiteľov a o návrate
detí do škôl. šéf rezortu koncom týždňa na vláde presadil nákup kloktavích testov, ktoré by mali návrat detí do
lavíc zjednodušiť.“
Viktória Némethová, redaktorka: „Minister školstva Branislav Gröhling presadil na vláde nákup kloktacích
testov. V prvom kole bude určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl, ktorí sa nevedia určiť online a
musia preto v menších skupinách navštevovať školu.“
Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu (SaS): „Tá nejaká predstava, ktorá je, že by
sme to vedeli spustiť do priebehu jedného týždňa.“
Viktória Némethová: „Postup je jednoduchý. Vzorky sa odoberú kloktaním, a to pomocou slaného roztoku.
Ten následne vylejú do skúmavky, ktorá poputuje do laboratória na rozbor. Týmto spôsobom by otestovali deti od
piateho do deviateho ročníka.“
Erika Drgoňová, riaditeľka ZŠ Ostredková v Bratislave: „V tejto chvíli ešte nemáme konkrétne informácie k
tomu, ako to bude prebiehať.“
Viktória Némethová: „Celý proces sa dá zvládnuť bez zdravotníka. Podľa riaditeľky bratislavskej základnej
školy je však potrebné zvážiť formu testovania.“
Erika Drgoňová: „Myslím si, že by sme mohli sa pokúsiť aj v tom domácom prostredí, aby dieťa ten test
urobilo a potom donieslo vlastne ten obsah tej fľaštičky zavretý do školy a my by sme to už dokázali potom
zozbierať.“
Viktória Némethová: „Niekoľko testov si už objednala aj bratislavská súkromná škola. Žiakov testuje v prípade,
ak sa u niekoho prejavia náznaky ochorenia.“
Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave: „Rozhodli sme sa, že budeme v podstate rodiča
informovať vtedy, keď dieťa bude mať prejavy COVIDu s tým, že zavoláme rodičovi, či teda by súhlasil, aby sme
dieťa otestovali.“
Viktória Némethová: „Jeden kloktací test stojí asi dvadsať eur. V hre je podľa premiéra aj nákup krátkych
antigénových testov, ktoré používajú Rakúšania. Tie sú určené pre všetky deti aj pre prvákov. Výter z prednej
časti nosa by zvládli aj samé.“
Branislav Gröhling: „Čo sa týka tých ostatných testov, tak áno, rozprávali sme sa o širokom spektre rôznych
testov, ktoré by sme mohli používať, či už pre školy alebo potom pre iné subjekty alebo oblasti.“
Igor Matovič, predseda vlády (OĽaNO): „Ak by sme išli systémom takým, že raz za týždeň otestujete, alebo
raz za dva týždne otestujete, tak po prvé, tie kloktacie testy sú dramaticky drahšie. V Rakúsku ten test, ktorým sa
deti na prvom stupni testujú, stojí dve štyridsať. U nás to, čo predstavil pán minister Gröhling, stojí dvadsať eur.“
Viktória Némethová: „Kedy sa testy reálne dostanú do škôl nie je známe. O detailoch bude minister školstva
rokovať so šéfom zdravotníctva.“
[Späť na obsah]

7. Vakcína ako liek pre návrat do škôl
[21.02.2021; TV TA3; V politike; 11:00; R / Norbert Dolinský]
Norbert Dolinský, moderátor: „Ako som avizoval, už je tu môj ďalší hosť, v relácii V politike, je ním minister
školstva, vedy, výskumu a športu s nomináciou SaS pán Branislav Gröhling. Dobrý deň.“
Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu (SaS): „Dobrý deň prajem.“
Norbert Dolinský: „Ďakujem, pán minister, že ste prišli. Je to veľmi aktuálna návšteva, čo sa týka aj návratu
detí do škôl, aj vakcinácie učiteľov. Začnem možno k tomu návratu na úvod. Prvý stupeň a takisto predškolské
zariadenia sa teda už asi rozbehli naplno, alebo v akej je to fáze momentálne?“
Branislav Gröhling: „Rozbiehajú sa priebežne, veľká diskusia bola ohľadom prázdnin. Na odporúčanie
epidemiologického tímu my sme prázdniny nechávali, aby, aby to rozbiehanie bolo stále postupné a postupné,
lebo na deväť dní v podstate, od piatku, respektíve soboty do ďalšej nedele, zostávajú žiaci aj učitelia doma. Ak
by nastal nejaký výskyt po tom otvorení jednotlivých škôl, tak stále by sme vedeli zatiahnuť ešte ručnú brzdu.

Takže ten nástup je postupný. My sme v piatok mali otvorených dvetisíc sedemstosedem škôl a navštevovalo ich
stosedemdesiatsedemtisíc žiakov, takže ten nábeh je nejaký kontinuálny. Samozrejme, že sme predpripravení
ešte na ostatné náležitosti v rámci bezpečnosti, asi o tom sa budeme rozprávať, čo sa týka testov, čo sa týka
vakcinácie.“
Norbert Dolinský: „Ale určite, samozrejme, samozrejme. Ja som dokonca pripravil aj dve dokrútky do našej
spoločnej diskusie, riaditeľov škôl, ktorí, z východného Slovenska aj z Bratislavy.“
Branislav Gröhling: „Teším sa.“
Norbert Dolinský: „Kde teda povedia svoje výhrady, prípadne ako vyzerá ten proces z ich pohľadu. Poďme k
tej vakcinácii určite, lebo potom sa vrátime k tým deťom. Podľa dostupných informácií je stále väčší a väčší
záujem samotných učiteľov. Teda aký je reálny ten záujem a máte dostatok kapacít?“
Branislav Gröhling: „My sme na ten prvý víkend a týždeň dostali dvadsať jedna tisíc kusov, to v rámci tej
vakcinácie a objednávania išlo vyslovene pre jednotlivé kategórie, ktoré sme prezentovali. A samozrejme, že bol
výrazný tlak napríklad učiteľov alebo pedagogických zamestnancov na druhom stupni alebo základných
umeleckých škôl, aj nepedagogických zamestnancov, preto na tento druhý víkend a týždeň sme dostali
dvadsaťosemtisíc vakcín. A vytvorili sme také dva systémy, jeden, čo sa týka objednávania pre materské školy a
základné školy, tých, ktorí vyučujú prezenčne, ale súčasne ako keby náhradníci, sme vytvorili systém, kde sa
mohli registrovať učitelia z druhého stupňa, ktorí učia aj na prvom stupni alebo sú iba na druhom stupni. Naozaj,
ten záujem bol enormný, preto po diskusii včera s pánom ministrom zdravotníctva sme otvorili celý ten systém,
takže už aj v súčasnosti sa môžu registrovať učitelia druhého stupňa alebo stredných škôl, ktorí sú daní v
jednotlivých kategóriách, takto to už aj včera večer upravilo NCZI v rámci objednávania. Je to stále iba do
päťdesiatpäť rokov.“
Norbert Dolinský: „Áno.“
Branislav Gröhling: „Pretože tam je tou vakcínou AstraZeneca. Momentálne nebolo nám zo strany
ministerstva zdravotníctva umožnené v rámci tých vakcín Moderna alebo Pfizer, pretože neprišli, nie preto, že by
ministerstvo zdravotníctva nechcelo. Ja aj.“
Norbert Dolinský: „A v akej fáze možno sú tie rokovania, kedy možno tí učitelia nad päťdesiatšesť rokov by
naozaj mohli prísť na rad, aspoň aká vízia pre nich, aby vedeli.“
Branislav Gröhling: „Veľmi ťažko mi to je odpovedať, toto je naozaj, že otázka na pána ministra.“
Norbert Dolinský: „Áno.“
Branislav Gröhling: „Lebo neviem, ako sú nachystané jednotlivé dodávky tých vakcín v rámci Pfizeru a v
rámci Moderny, takže je to také komplikované. Ja ale, ak mi dovolíte, pretože kolegovia mi to napísali, my máme
teraz na vakcínu predpripravených v rámci registrácie na celý týždeň osem a pol tisíc učiteľov, ktorí už sú
zaregistrovaní, ale stále ešte ostalo v priebehu týždňa viac ako štyritisíc registračných kapacít, prioritne z
Dunajskej Stredy, z Košíc, Levíc, Rimavskej Slobody, Soboty, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trebišov,
Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom, kde by som ja možno požiadal aj zamestnancov vyslovene už prvého
stupňa, druhého stupňa, ale aj stredných škôl, aby využili systém. Ten systém funguje tak, že od nás odchádzajú
maily smerom k riaditeľom, aby to nahlasovanie bolo postupné, aby celý ten systém nepadol, takže aby možno
kontaktovali svojho riaditeľa, že či im prišiel tento mail, ktorý im dá to prihlasovacie meno, respektíve tú linku, a
môžu sa objednávať.“
Norbert Dolinský: „Áno, jasné. A pán minister, týka sa to len pedagógov, alebo aj ostatných, možno
nepedagogických zamestnancov, pretože aj tí prichádzajú do, do styk s deťmi.“
Branislav Gröhling: „Momentálne nepedagogickí ešte nie, tí sú v ďalších fázach, ktoré by mali skončiť po
tomto týždni. Tam je veľký predpoklad, že pôjdeme už do zamestnancov základných umeleckých škôl, ako aj
nepedagogických zamestnancov. A z mojej strany v priebehu tohto týždňa bude veľká vôľa otvoriť diskusiu s
ministerstvom zdravotníctva ohľadom pedagógov na vysokých školách, lebo myslím si, že to by malo ísť v
ďalšom kroku alebo v ďalšej tej samostatnej fáze.“
Norbert Dolinský: „Dobre, pán minister, tak na chvíľu naše rozprávanie preruším, našu diskusiu, pretože
pozrieme sa naozaj na reálne problémy, alebo aké, v akom stave sú tie školy. Konkrétne pôjdeme na Základnú
školu Važecká 11 v Prešove. Jana Pruchnerovičová, riaditeľka školy, nám povedala teda, aké sú školy
momentálne, čo sa týka návratu detí a čo sa týka vakcinácie učiteľov, nech sa páči.“
Redaktorka: „Pani riaditeľka, ako ste teda zvládli návrat žiakov prvého stupňa do školy na prezenčné
vyučovanie?“
Jana Pruchnerovičová, riaditeľka ZŠ Važecká 11, Prešov: „V našej škole využívame všetky možnosti na
prezenčné vzdelávanie žiakov. Tak tomu bolo, aj keď sa vyučovalo v rámci skupín päť plus jeden, aj v rámci
ŠKD- V dnešných, v týchto dňoch u nás prebieha prezenčné vyučovanie všetkých žiakov prvého stupňa.“
Redaktorka: „Ako ste pripravení na to, že čoskoro možno sa vrátia do školy aj tí druhostupňoví žiaci a budete
vyučovať už takpovediac po starom?“
Jana Pruchnerovičová: „Tak tomu by sme boli najradšej, keby sa brány školy otvorili pre všetkých žiakov od
prvého až deviateho ročníka. K tomuto sme, samozrejme, pripravení, nasadení, už len sa tešíme na žiakov.“
Redaktorka: „Tie hygienické podmienky a všetko to, čo treba dodržiavať v súvislosti s tým, aby sa žiaci, ale aj
pedagógovia chránili pred nákazou koronavírusom, viete si predstaviť, že zvládnete, aj keď budete mať na škole
žiakov od prvého až do toho deviateho ročníka?“
Jana Pruchnerovičová: „Áno, samozrejme, sme pripravení aj po hygienickej stránke. Máme všetky, všetky
náležitosti, všetky prostriedky pripravené, ako treba, navyše máme aj dezinfekčnú hmlu, ktorú po odchode žiakov
z vyučovania po triedach a po chodbách púšťame, a takto dezinfikujeme.“

Redaktorka: „Ten návrat žiakov by mal byť spojený už čoskoro aj s testovaním, to testovanie by malo byť
prostredníctvom kloktania. Vy si viete predstaviť, že toto žiaci zvládnu, napríklad aj tí najmenší, sedemroční,
minútu v kuse kloktať?“
Jana Pruchnerovičová: „Tak ja si myslím, že žiaci to zvládnu. Diskutovala som o tom aj s pani učiteľkami,
väčšina má taký názor, že samozrejme, zvládne sa to, aj deti to testovanie kloktaním zvládnu, ale niektoré pani
učiteľky majú troška obavy, taký rešpekt pred zodpovednosťou a možnou nákazou.“
Redaktorka: „Viete už, potom máte vyriešenú tú otázku toho, čo s tým biologickým odpadom?“
Jana Pruchnerovičová: „Biologický odpad, samozrejme, že sa spojíme s Úradom verejného zdravotníctva u
nás v Prešove a všetko sa zariadi tak, ako má.“
Redaktorka: „Rozbehlo sa už očkovanie učiteľov. Aký je záujem u vás medzi učiteľmi v pedagogickom zbore?“
Jana Pruchnerovičová: „Z tridsaťosem pedagogických zamestnancov prejavilo záujem o očkovanie
dvadsaťšesť. V súčasnosti je zaočkovaných trinásť pedagógov.“
Redaktorka: „Tí ostatní nechceli, mali nejaké obavy alebo akurát prekonali ten COVID, že sú v tej fáze, kedy
sa nemôžu dať zaočkovať?“
Jana Pruchnerovičová: „Pár pedagógov prekonalo COVID a niektorí ešte zvažujú.“
Redaktorka: „Tie vedľajšie účinky nejaké vyskytli sa?“
Jana Pruchnerovičová: „Tak napríklad ja som bola včera očkovaná, nemala som nijaké vedľajšie účinky, ale
niektoré pani učiteľky mali, áno, teploty.“
Redaktorka: „Ako ste vy spokojná s tým percentom učiteľov? Asi by ste boli najspokojnejšia, keby to bolo sto
percent.“
Jana Pruchnerovičová: „Áno, áno, ale v súčasnosti my máme len päť žiakov v karanténe a jednu pani
vychovávateľku, takže u nás žiaden pozitívny, ani pedagóg, ani žiak.“
Norbert Dolinský: „Áno, pani riaditeľka bola pomerne pozitívne naladená, pán minister, ale naozaj…“
Branislav Gröhling: „Snažíme sa všetci v školstve.“
Norbert Dolinský: „To je dobre, tak by to malo byť, ale tam vyvstal jeden problém, čo pedagógmi, možno, ktorí
sa ideologicky nechcú dať zaočkovať, môžu sa oni, títo pedagógovia, potom postaviť pred tie deti?“
Branislav Gröhling: „Myslím si, že v rámci vakcinácie prebieha presne ten istý proces ako aj v spoločnosti,
že máte nejakú kritickú masu, ktorá potom dodržiava tie pravidlá, ktoré sú, a tým pádom budú chrániť aj všetkých
ostatných, takže takto sa budeme pozerať aj na školstvo, ale na druhej strane naozaj ten záujem je momentálne
akože výrazný a veľký, že keby sme chceli uspokojiť absolútne všetkých, tak musíme ísť niekde až do nejakých
140-tisíc kusov vakcín, čo bude chvíľočku trvať. Ja dúfam, že sa nám to podarí do konca tohto školského roku,
aby ten budúci školský rok rok od septembra už bol naozaj bezpečný, aj zo strany pedagógov, a na druhej strane
zo strany žiakov, kde by mohli prebiehať rôzne typy testovania.“
Norbert Dolinský: „Ako je to možno s tými vedľajšími účinkami, to bolo takisto v tej dokrútke spomínané, lebo z
rôznych regiónov prichádzajú rôzne informácie. Má ministerstvo školstva nejaké konkrétne informácie?“
Branislav Gröhling: „My dostávame iba spätnú väzbu zo strany riaditeľov, alebo zriaďovateľov. Áno, niekde
tie reakcie sú štandardné, ako bývajú po vakcinácii, keď idete aj do iných krajín mimo Európskej únie, alebo
niekde inde, tak tiež, keď sa dáte vakcinovať, tak máte horúčky, alebo máte nejaké takéto problémy. Toto reálne
upozorňoval aj výrobca, práveže oproti Pfizeru, aspoň na základe informácií, čo ja mám, a Moderny, tie príznaky
sú po druhej dávke, čo sa týka AstraZenecy, tie príznaky sú po prvej dávke, a nie po druhej dávke, ale ja som aj
teraz v rámci pracovnej cesty bol v Košiciach, som sa stretol s pedagógmi, a naozaj niektorí, áno, jeden deň, to
museli prekrývať nejakými tabletkami, alebo niečím v rámci teploty, ale boli tam dámy, ktoré sa očkovali v nedeľu
a v pondelok reálne boli v práci. Je to veľmi individuálne.“
Norbert Dolinský: „Došlo k nejakému reálnemu výpadku napríklad toho učiteľa, a tým pádom niektorý roční
teda nenastúpil kvôli učiteľovi teda, že mal tie vedľajšie účinky, do škôl?“
Branislav Gröhling: „Kvôli niekoľkým učiteľom, stalo sa, že keď sa otvorila škola, ktorá mala 20-30 učiteľov, a
bola sa z toho zaočkovať polovička, z nich opäť polovička mala nejaké príznaky, tak naozaj v pondelok, alebo v
utorok sa neotvorila škola, respektíve tie dané triedy. Ale následne už potom, čo máme informácie, prebiehali už
iba normálne.“
Norbert Dolinský: „Čo mám informácie od známych učiteľov, ktorých poznám ako normálne vo svojom
súkromnom živote, tak medzi pedagógmi teraz sa začala istá debata o Sputniku, vakcíne Sputnik V, možno tomu
pomohla aj prestrelka vicepremiérky a premiéra o tom, či očkovať neregistrovanou látkou, alebo nie. Sú údajne,
alebo je tu časť učiteľov, ktorí sa ideologicky chcú práve Sputnikom očkovať, a nie inou látkou. Ako nakladáte s
takýmito informáciami?“
Branislav Gröhling: „Nemyslím si, že či ideologicky, skôr je to v rámci požiadavky, ak na trhu budete mať
niekoľko druhov vakcín, tak si ich chcete aj nejakým spôsobom…“
Norbert Dolinský: „Je tam to geopolitické pozadie.“
Branislav Gröhling: „… možno vyberať. Momentálne to nastavenie je na tú AstraZenecu, a následne nad 55
rokov je možné, že keď tu bude Sputnik, ktorý by si podľa mňa mal splniť nejaké náležitosti kvôli bezpečnosti
všetkých, tak asi bude záujem aj o Sputnik.“
Norbert Dolinský: „Možno až pohľad na tú prestrelku, teda, aby sme trošku aj po politickej rovine som sa vás
opýtal teda, ako je SaS-ka naladený voči očkovaniu neregistrovanou látkou? Lebo bol to naozaj veľmi veľký spor.“
Branislav Gröhling: „Myslím si, že by sme mali chrániť bezpečnosť nás všetkých, a mala by tam prebehnúť
registrácia, či už cez EMU, alebo následne od odsúhlasenia ŠÚKLu.“
Norbert Dolinský: „Čiže ste na strane pani Remišovej?“

Branislav Gröhling: „Je to také, viac na strane pani Remišovej, čo sa týka môjho osobného pohľadu. Ale
áno, znova musím zopakovať, že je aj na druhej strane tlak zo strany učiteľov, ktorí prioritne sa chcú očkovať
Sputnikom.“
Norbert Dolinský: „Dobre. Napokon možno Sputnikom sa chcú očkovať aj preto, lebo podľa niektorých
vedeckých štúdií je účinnejšia ako práve AstraZeneca, ktorá dokonca nefunguje na isté mutácie.“
Branislav Gröhling: „… alebo aspoň budem tvrdiť za seba, že nie som odborník.“
Norbert Dolinský: „Ani ja nie som odborník.“
Branislav Gröhling: „Môžem si prečítať iba niektoré články, a bohužiaľ, tie články potom musíte overovať v
rámci ich nejakej kredibility, alebo niečoho vierohodného. Niektoré hovoria takýmto spôsobom, ale sú aj niektoré
články, ktoré to možno spochybňujú, lebo nebol dostatočný počet ľudí, alebo neboli vyargumentované niektoré
náležitosti, ja si myslím, že momentálne tá diskusia je veľmi skorá, že mali by sme počkať na tú oficiálnu
registráciu, ktorá momentálne by mala prebiehať, alebo dúfam, že zo strany Sutniku, a výrobcu Sputniku dajú
požiadavku na EMU.“
Norbert Dolinský: „Ako v iných častiach obyvateľstva aj medzi učiteľmi kolujú rôzne hoaxy a nepravdivé
informácie, aj učitelia sa s tým potýkajú. O tom bude hovoriť aj nasledujúca dokrútka, teda konkrétne riaditeľ
Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave pán Gabriel Kalna. Poprosím réžiu.“
Redaktorka: „Žiaci prvého stupňa sa teda teraz vo februári vrátili do škôl. Spôsobuje vám to nejaké problémy,
táto aktuálna situácia, dostať tých žiakov do škôl?“
Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave: „Určite nie, akože školy boli na to nielen pripravené,
ale sa aj tešili. Samozrejme, že aj učitelia sa už tešili, že konečne máme žiakov späť. Jediný problém, ktorý
spôsobuje, je to, že tu nevidíme žiakov z druhého stupňa.“
Redaktorka: „Prejdime k tým žiakom druhého stupňa. Oni sú de facto už takmer rok doma. 15. marca bude
rok, čo sa zavreli školy. Ako vidíte im možný návrat z hľadiska vašej pripravenosti?“
Gabriel Kalna: „No, tak keby sme si to naozaj prepočítavali, tak v podstate dobrovoľne mohli byť v škole v júni
2020, v septembri, októbri konečne nastúpili, a mysleli sme si, že reálne všetko dobehneme, všetko zameškané
sa naozaj odučí, a tie deti a tie deti nejakým spôsobom budú takisto prosperovať ako predtým. Avšak stalo sa to,
čo sa stalo, školy sa znova zatvorili, a myslím si, že už naozaj je toho, už je to dlho, a už by si mali všetci
kompetentní uvedomiť, že ten druhý stupeň potrebujeme mať v škole, oni samotní potrebujú byť v škole, pretože
tie sociálne návyky nie sú len o tom, že ich strácajú, ale aj o tom, že ich potrebujú ďalej nejakým spôsobom,
potrebujú v nich jednoducho napredovať. Čiže každé to dieťa, ktoré trávi teraz oveľa viacej času doma, možnože,
povedzme si rovno, aj to trošku fláka, nie je pripravené na to vyučovanie tak, ako by bolo v škole pripravené,
nerobí si tie úlohy tak poctivo, ako si robilo, nevenuje sa tomu dištančnému vzdelávaniu tak, ako by sa venovalo
prezenčnému, jednoducho im to chýba. A možno, čím dlhšie budeme čakať, tým dlhšie tá stopa na nich bude
taká nezanechateľná.“
Redaktorka: „Ako učitelia prijímajú toto očkovanie?“
Gabriel Kalna: „Je to tiež také trošku rozpačité, a to z toho dôvodu, že ponuka vakcín nie je pre učiteľov taká,
aby si mohli vybrať. Ale jednoducho sa musia očkovať tou látkou, ktorá im bola predstavená, My sme cez víkend
absolvovali, u nás absolvovalo cez víkend 21 učiteľov očkovanie, z toho viac ako polovica malo teda také
príznaky, ktoré mi nedovoľovali sa v pondelok zúčastniť otvorenia školy. Určite teraz privítali aj druhostupniari,
ktorí nám tu suplujú, že môžu sa dať zaočkovať ako náhradníci, aj počas tohto víkendu. Určite to učitelia na
jednej strane privítavajú, na druhej strane však tiež majú obavy, pretože nechcú byť nejakými pokusnými králikmi
aj teda pre tie vakcíny, ktoré neboli inde odskúšané.“
Redaktorka: „Prečo si myslíte, že by si mali učitelia vybrať vakcínu, lebo, pokiaľ viem, očkuje sa dvoma
vakcínami, ktoré schválila Európska zdravotnícka agentúra.“
Gabriel Kalna: „Problém vidím iba v tom, že naozaj tých správ a hoaxov, ktoré sa šíria ohľadom vakcím, je
toľko, že aj keď sme si urobili preskum medzi učiteľmi, ktorú vakcínu, či by sa dali zaočkovať a ktorou vakcínou,
tak je až akože, nazval by som to naozaj, že smiešne, aké dôvody si hľadajú prečo tú, alebo tú, by som si
nevybral, pretože o nej čítali to a to. A ja to na jednej strane naozaj chápem, že tých informácií je tak strašne veľa,
nemáte šancu si úplne vybrať, ktoré sú tie relevantné pre tú danú očkovaciu látku.“
Norbert Dolinský: „To bol teda pán riaditeľ Kalna z Bratislavy, Základnej školy Pavla Marcelyho. Takže bola
tam kritika toho druhého stupňa, to som sa naozaj, pán minister, chcel aj posunúť, teda v akej fáze sú úvahy o
návrate práve týchto detí, alebo stredoškolákov do školských lavíc?“
Branislav Gröhling: „Momentálne máme posledné ročníky stredných škôl uvoľnené, ale vyslovme, že tam
máme problémy s internátmi reálne, pretože stredné školy fungujú na základe toho, že musia žiaci cestovať,
nemôžme ich nechať všetkých v internáte, lebo budú neposlušní asi, tak ako sme boli aj my, keď sme boli mladí,
čiže mohlo by to tam vybuchnúť nejakým spôsobom, takže to diskutujeme s epitímom, že ako nastaviť, či by tam
malo byť nejaké pravidelné pretestovanie veľmi v časovom horizonte, že niekoľkokrát v priebehu týždňa, alebo
dvakrát v priebehu týždňa. Čo sa týka druhého stupňa, ak pôjdeme stále podľa COVID automatu, tak ja si
myslím, že ten nástup bude niekedy koncom marca, možno až po Veľkej noci.“
Norbert Dolinský: „Je nastavená správne, ten COVID automat teda, alebo prípadne by sa mohol možno
nejako meniť?“
Branislav Gröhling: „Z mojej strany v rámci školstva by sa mohol meniť, mohol by byť trošku povoľnejší,
alebo mohol by byť trošku uvoľnenejší, a my zas na oplátku by sme sa snažili naozaj zabezpečiť tú bezpečnú
situáciu v školách aj zo strany napríklad učiteľov tou vakcináciou, alebo potom aj zo strany rodičov, resp. žiakov v
rámci pretestovania rôznych typov testov, viete, že teraz sa veľa diskutovalo či už o tých kloktacích testoch, alebo
o tých výberových krátkych.“

Norbert Dolinský: „Áno, to aj vlastne videli diváci tú reportáž. Vrátim sa k tomu testovaniu, ale ešte snáď na tie
internáty, aby som nezabudol, lebo naozaj to možno pre mnohých je existenčná vec, čo sa týka dochádzky do
školy. V tej fáze je to momentálne tak, že tie internáty sú zatvorené po celkom Slovensku.“
Branislav Gröhling: „Áno.“
Norbert Dolinský: „Neplánujete ich ani otvárať, za istých možno., aby tie deti boli možno samé na izbách,
alebo…“
Branislav Gröhling: „Tento týždeň bude taký rozhodujúci pre veľa vecí, ktoré by sa mali dohodnúť, či už s
ministerstvom zdravotníctva, alebo následne aj s epitímom, že ako podporiť, čo sa týka fungovania stredných
škôl, posledných ročníkov. Preto sa uvoľňovalo aj vakcinovanie týchto učiteľov, a chceli by sme vyriešiť aj
internáty.“
Norbert Dolinský: „To znamená, je tu nejaká možnosť v dohľadnej dobe, že sa budú otvárať internáty ešte v
tomto školskom roku?“
Branislav Gröhling: „Myslím si, že áno, lebo potrebujeme dostať posledné ročníky do škôl, aj kvôli praxi,
kvôli nejakej forme maturity, kvôli tomu, aby sa vyučovali, takže áno, aj na to chceme využiť to uznesenie vlády,
ktoré nám povolilo teraz nakupovať kloktacie testy.“
Norbert Dolinský: „A to sa môžem teraz opýtať teda, v akej fáze je to teda, prípadne za akú cenu bude
ministerstvo nakupovať tieto kloktacie testy, pretože zaznievali aj od premiéra rôzne informácie.“
Branislav Gröhling: „Počuli sme. Treba porovnávať, že ktoré testy sú aké, čo sa týka AG testov, tak tam sa
rozprávame o nákladoch 10 euro, pretože 5 euro stojí test a 5 euro sa prepláca samospráve, respektíve potom
ostatným subjektom, a AG testy tiež v rámci tej citlivosti vám zachytávajú v danom okamžiku, keď má určitú nálož
človek. My v rámci tej ponuky, a na druhej strane, však aj pán premiér to ešte minulý rok hovoril, že kloktacie
texty sú nejakým východiskom, takže na základe toho sme oslovili jednotlivé spoločnosti, prebehol tam
štandardný proces, a my máme možnosť nakúpiť tieto kloktacie testy, ktoré sú ale PCR testy, ktoré vám
zachytávajú omnoho širšie časové obdobie, aj omnoho nižšiu nálož, ktorá tam je. Momentálne sme sa s
ministrom zdravotníctva dohovorili, že budeme nakupovať 20-tisíc testov, tých kloktacích, ktoré by sme chceli
prioritne distribuovať na druhý stupeň, tam, kde sa vzdelávajú 5 plus 1, päť žiakov a jeden učiteľ, aby sme
takýmto spôsobom začali štartovať ten druhý stupeň, a aby bol bezpečný. To opakovanie by tam malo byť
týždenné.“
Norbert Dolinský: „A to testovanie bude priamo na školách, čo sa týka toho kloktania, alebo aký bude ten
postup?“
Branislav Gröhling: „Tá výhoda oproti AG testom je, že potrebujete zdravotníka, ktorý vám urobí ten výter, a
potrebujete personálne to celé zabezpečovať. Čo sa týka tých kloktacích testov, tak naozaj tú špecifikáciu, ktorú
sme my dali, preto, aby sme nezaťažovali zdravotníkov a celý ten ten systém, je taký, že taký distribútor, alebo
daný subjekt bude distribuovať testy, čo sa týka kloktania, následne si vykloktá dieťa, bude zozbieraný, zavezený
do laboratória, kde prebehne to vyhodnotenie a rodič dostane iba avízo, čo už esemeskou, alebo mailom, takže
budeme odbúravať celú tú logististickú stránku, to sme dali naozaj na tých dodávateľov.“
Norbert Dolinský: „Čo sa týka možno aj toho financovania, bude to vyslovene na pleciach štátu, alebo sa
prípadne rodičia budú na tom nejako finančne… Je to zadarmo?“
Branislav Gröhling: „Rodičia sa nebudú podieľať na tom, je to vyslovene na financovaní štátu.“
Norbert Dolinský: „A ešte sa opýtam na tie testy dvojcentimetrové, ktoré používajú rakúske deti, teda v
susednom Rakúsku, kde teda za prítomnosti učiteľa dokonca. Uvažujete o tom? Lebo pán premiér niečo naznačil,
potom zase zmenil trošku rétoriku, to znamená, v akej je to fáze?“
Branislav Gröhling: „Bola diskusia o tom, my sme nedostali takúto úlohu, aby sme objednávali nejakým
spôsobom testy, predpokladám, že to budú asi štátne hmotné rezervy, alebo ministerstvo zdravotníctva, naozaj
neviem. Diskutovalo sa o počte. Tam možno tá nevýhoda je, že opakovaný test je to stále AG test, takže by ste
ho museli robiť dva-, trikrát za týždeň, aby ste dodržali takú tú bezpečnosť v priebehu celého toho týždňa. Je to
ale zas neinvazívne, naozaj, je to iba predný výber, na druhej strane tá citlivosť a zachytenie toho vírusu nie je až
taká vysoká, ako napríklad pri PCR testoch.“
Norbert Dolinský: „Takže zatiaľ nie je tá úvaha v tej fáze, že teda by sa tie testy dostali na naše školy, ak tomu
správne rozumiem, čo hovoríte, skôr tie kloktacie s teraz pre vás priorita.“
Branislav Gröhling: „Áno, pre nás sú priorita tie kloktacie, lebo to máme schválené aj uznesením vlády a
vieme to realizovať. Čo sa týka tých výterových testov, takto toto skôr bude na odporučenie ministerstva
zdravotníctva, ak nám vyčlení nejakú časť týchto testov, ktoré potom budú nakúpené, alebo ak budú nakúpené,
tak ich budeme môcť používať na školách. Ja si myslím, že by sme mali zabezpečovať tú bezpečnosť žiakov,
rodičov, aj učiteľov, rôznym formami, vôbec sa nebudem proti tomu brániť. Je to veľmi jednoduchý výter, ktorý by
mohli robiť. Tak takýmto spôsobom budeme vedieť pustiť do škôl aj druhý stupeň, alebo stredné školy, tak
jednoznačne poďme do toho, bude môcť aspoň vyberať si jednotlivé ohniská a tam pretestovávať rôznymi
spôsobmi.“
Norbert Dolinský: „Ale stále, pán minister, hovoríme len o žiakoch, ktorí sa chcú testovať, alebo rodičia ich
chcú nechať testovať. Vieme, že je tu časť obyvateľov, ktorá možno ideologicky nechce nechať testovať svoje
deti, ak nemajú teda konkrétne príznaky pri koronavíruse. Dokedy je takýto stav udržateľný. Že tie deti sa
nedostanú do školy budú stále na dištančnej výuky. Je tu možné, že to zmení vôbec do konca tohto školského
roka.“
Branislav Gröhling: „My sa budeme snažiť presviedčať, či už žiakov, alebo následne rodičov, že je dôležité
dodrživať nejakú bezpečnosť… asi stopercentne to nebude fungovať, tak uvidíme, ako tá situácia sa bude vyvíjať.
Ja som bol aj teraz na niektorých školách, kde naozaj bol taký ten hybridný spôsob vyučovania, že určitá časť
žiakov bola v triede a určitá časť žiakov bola naozaj pripojená, na druhej strane si uvedomujem, že takto nevedia

fungovať všetky školy, lebo nemajú také technické vybavenie. Tam budeme skôr spolupracovať s nejakými
zamestnancami, či už terénnymi, alebo sociálnymi, lebo je to vyslovene, že v oblasti sociálne vylúčených
spoločenstiev, ktoré práve nechcú sa ísť dať takýmto spôsobom pretestovať, poprípade tam budeme používať
tieto kloktacie testy. Je to veľmi náročné. Na jednej strane tak, ako ja tvrdím, že chcem, aby to školstvo bolo
veľmi variabilné a bolo veľmi rôznorodé, tak naozaj aj rodičia v rámci pohľadu na pretestovanie a na túto
bezpečnosť sa tiež tak správajú.“
Norbert Dolinský: „Lebo ten súbeh dištančného a prezenčného vzdelávania mnohí riaditelia kritizujú, naozaj,
že na to nemajú kapacity, teda, ani materiálne možno, a ani nemajú na to dostatok učiteľov, je to naozaj veľmi
zložité. V tomto prípade, keď hovoríme o dištančnom vzdelávaní, by som sa pristavil možno pri
marginalizovaných skupinách. Je teda veľký problém s dištančným vzdelávaním, nie, že nie je internete, ale tam
prakticky nie sú žiadne pomôcky k tomuto. Ako riešite tento problém?“
Branislav Gröhling: „My v priebehu tohto a budúceho týždňa budeme oznamovať jednotlivé opatrenia, ktoré
vypracoval Štátny pedagogický ústav spoločne s Inštitútom vzdelávacej politiky, budeme využívať jednotlivé dáta,
ktoré sme už mali. Ja som veľmi rád, že aj po finančnej stránke to budeme vedieť teraz zabezpečiť, že tie dohody,
aj keď možno pre niektorých trvali veľmi dlho, tak konečne sme už prišli k nejakým riešeniam, že budeme môcť
po tých desiatkach rokoch neriešenia tejto situácie za tých pár mesiacov sa pokúsiť ju aspoň častočne nejako
vyriešiť. My sme identifikovali cez 250 škôl, kde naozaj majú problémy v rámci dištančného vzdelávania, ktoré
tam vôbec neprebieha, a žiakov nevieme nechať dlhodobo na nejakých pracovných listoch, takže práve tam
budeme riešiť tieto problémy cez rôzne inkluzívne učebne, spôsoby doučovania a navýšeniu počtu pedagógov.“
Norbert Dolinský: „ A k tejto téme už len jedna otázka, a síce, na žiakov deviatych ročníkov sa chcem opýtať a
na maturantov, pretože keď sme sa tu stretli naposledy, tak ešte nebola úplne jasná vízia, to bolo začiatkom tohto
roka v januári, ste tu boli v relácii, už máte predstavu, ako budete organizovať maturity?“
Branislav Gröhling: „Maturity pri tom zelenom stole, ktoré zostali, tak stále ich plánujeme v rámci tých
termínov toho mája, júna zorganizovať, skôr budeme predlžovať ten temín, že momentálne sme jeden týždeň,
takže budú dva týždne, a diskutujeme s jednotlivými asociáciami škôl, či už stredných, odborných, alebo
gymnázií, na nastavenie otázok, alebo toho obsahu vzdelávania. Ja som aj mal stretnutie s Alianciou
stredoškolákov pred asi mesiacom, teraz budeme sedieť už druhýkrát, kde budeme debatovať tiež o tých
spôsoboch. Ja dúfam, že sa navzájom pochopíme, že naozaj maturita je dôležitá, aj keď nebude taká tá
plnohodnotná, tak aspoň nejakým spôsobom overíme vedomosti.“
Norbert Dolinský: „Hovoríte o otázkach, ale aká bude forma? Bude to skôr elektronická forma, prípade naozaj
podľa niektorých odborníkov dá sa to urobiť na škole, lebo predsa tak tie školy majú priestory…“
Branislav Gröhling: „Bude prezenčný…“
Norbert Dolinský: „Prezenčné bude.“
Branislav Gröhling: „Bude prezenčná, aj na základe skúseností z okolitých krajín, kedy my sme mali na
základe aritmetického priemeru, a okolité krajiny mali určitý typ maturity, tak či ho robili vo veľkých miestnostiach,
alebo v telocvični, alebo to fázovali po menších skupinách, tak takýmto spôsobom plánujeme aj my.“
Norbert Dolinský: „Takže sa maturanti nevyhnú maturovaniu tento rok.“
Branislav Gröhling: „Ale nie takému tomu plnohodnotnému, ja dúfam, že…“
Norbert Dolinský: „Ten priemer už teda neprichádza do úvahy, ako to bolo…?“
Branislav Gröhling: „Momentálne nie. Ja dúfam, že v 22. budeme vedieť naozaj pilotovať online maturitu,
kde už diskutujeme s jednotlivými krajmi.“
Norbert Dolinský: „Dobre. Povedal minister školstva pán Branislav Gröhling. Ďakujem veľmi pekne, že ste
prišli do štúdia, že ste informovali.“
Branislav Gröhling: „Ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň.“
Norbert Dolinský: „Dovidenia.“
[Späť na obsah]

8. Záujem o očkovanie je u učiteľov enormný, hovorí Gröhling. Pri Sputniku V
je zdržanlivý
[21.02.2021; aktuality.sk; Slovensko; 12:30; Stanislava Harkotová]
Gröhling odkázal, že sa v otázke očkovania ruskou vakcínou prikláňa na stranu vicepremiérky Remišovej.
Záujem o očkovanie v školstve je enormný, niektorí učitelia čakajú aj na ruskú vakcínu Sputnik V, hovorí o
situácii v školstve, pokiaľ ide o očkovanie proti koronavírusu, minister školstva Branislav Gröhling (SaS).
Podľa ministra sa školy na Slovensku zatiaľ otvárajú priebežne, momentálne je podľa jeho slov otvorených
vyše 2 700 škôl, ktoré navštevuje 177-tisíc detí. „Nábeh je kontinuálny,“ komentoval v diskusnej relácii televízie
TA3 V politike.
Zhodnotil, že na prvý víkend a týždeň pre školy vyhradili zhruba 21-tisíc kusov vakcíny proti koronavírusu.
Veľký záujem podľa neho o očkovanie majú aj učitelia 2. stupňa základných škôl, umeleckých škôl či
nepedagogickí zamestnanci, aj preto v ďalšej fáze očkovania počty vakcín navýšili a školstvo má k dispozícii 28tisíc vakcín.
„Záujem bol enormný. Aj preto sa po diskusii s ministrom zdravotníctva otvoril celý systém a v súčasnosti sa
môžu registrovať už aj učitelia druhého stupňa základných škôl alebo stredných škôl v jednotlivých kategóriách,“
poznamenal.
Starší učitelia zatiaľ musia počkať

Stále podľa neho platí to, že nateraz sa očkujú pedagógovia vo veku 55 rokov a menej.
Kedy by sa mohli dať zaočkovať i učitelia vo veku nad 56 rokov, je zatiaľ otázkou ďalších dodávok vakcín
Pfizer/BioNTech a Moderna. Učitelia sa v súčasnosti očkujú vakcínou AstraZeneca.
Z niektorých škôl hlásili učitelia vedľajšie účinky, no podľa Gröhlinga išlo o štandardné prejavy, na ktoré
upozorňoval i výrobca.
„V rámci pracovnej cesty som bol v Košiciach, kde som sa stretol s pedagógmi a niektorí museli jeden deň
prekrývať nejakými tabletkami v rámci teploty, no boli tam dámy, ktoré sa očkovali v nedeľu a v pondelok už boli v
práci. Je to veľmi individuálne,“ podotkol.
Podľa neho sa stalo, že niektoré školy hlásili výpadky učiteľov, no len na jeden-dva dni a vyúčba už pokračuje
štandardne.
Pri Sputniku V je minister zdržanlivý
Školstva sa dotýka aj nová diskusia – či na Slovensko dorazí i ruská vakcína Sputnik V.
„Je možné, že keď tu bude Sputnik V, ktorý by si mal podľa mňa splniť náležitosti kvôli bezpečnosti, asi bude
záujem aj o Sputnik,“ povedal Gröhling.
Podľa ministra školstva ale pri ruskej vakcíne platí, že by mala najskôr prebehnúť jeho registrácia v
Európskej liekovej agentúre a následne i jeho odobrenie Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
Gröhling odkázal, že v tejto otázke sa prikláňa na stranu vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí), ktorá
neregistrovaný Sputnik V na vláde odmietla, a dostala sa tak do sporu s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO).
Podľa ministra školstva ale zaznamenali i prípady učiteľov, ktorí sa chcú prioritne očkovať práve ruskou
vakcínou.
https://www.aktuality.sk/clanok/867380/zaujem-o-ockovanie-je-u-ucitelov-enormny-hovori-groehling-prisputniku-v-je-zdrzanlivy/
[Späť na obsah]

9. Bratislava: Spory pre Sputnik pokračujú
[21.02.2021; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Mirka Štrbáková Urbanovičová / Aneta Parišková;Ľuboš
Sarnovský]
Aneta Parišková, moderátorka: „Spor koalície kvôli neregistrovanej ruskej vakcíne Sputnik stále trvá.
Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová si totiž za jej odmietnutím stojí a ľuďom neodporúča, aby sa ňou dali
zaočkovať.“
Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Naopak Peter Pellegrini tento postoj kritizuje a on sám by sa vraj Sputnikom
zaočkovať dal. Terčom výčitiek zostáva aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ten ale vyčkáva a mlčí.“
Veronika Remišová (Za ľudí), vicepremiérka pre investície a informatizáciu: „Nemôžeme predsa robiť
experimenty na ľuďoch, státisícom ľuďom hovoriť, že síce to neprešlo žiadnou kontrolou, nevieme, nakoľko je to
bezpečné, účinné, takto to predsa nemôže fungovať.“
Peter Pellegrini, bývalý premiér (Hlas-SD): „Je to chaos v priamom prenose. Zas len hovorí o tom, že táto
vláda nezvláda svoju situáciu a mala by čím skôr skončiť.“
Mirka Štrbáková Urbanovičová, redaktorka: „Minister zdravotníctva Marek Krajči sa ale stále nerozhodol v
prípade ruskej vakcíny Sputnik. Od piatka totiž nezaujal jasné stanovisko k tomu, či na Sputnik neregistrovaný
Európskou liekovou agentúrou udelí výnimku, alebo nie. Ide pritom o jeho kompetenciu.“
Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: „Zvážime náš ďalší postup, kde však na prvom
mieste bude ochrana životov a zdravia v čase tejto pandémie.“
Veronika Remišová: „Stojí a padá to na ministrovi zdravotníctva, či si tento postup zoberie na zodpovednosť,
ale nemôže sa skrývať za nejakú kolektívnu zodpovednosť celej vlády.“
Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Ja som zvedavý ako pán minister
zdravotníctva sa rozhodne, že či dá podpis v rámci používania Sputniku.“
Peter Pellegrini: „Nech nájde odvahu a nech urobí všetko pre to, aby sem na naše sklady aj vakcína Sputnik
prišla.“
Mirka Štrbáková Urbanovičová: „Sputnik aktuálne používa 29 krajín. Premiér tvrdí, že s ruskou stranou
dohodol spolu 2 milióny vakcín. Minister školstva zo strany SaS je ale tiež skôr zdržanlivý.“
Branislav Gröhling „By sme mali chrániť bezpečnosť a zdravie nás všetkých a mali by sme si počkať na
odporučenie, respektíve registráciu jednotlivých organizácií.“
(začiatok archívneho záznamu)
Vysielané 19.2.2021
Igor Matovič (OĽaNO), predseda vlády: „Od tohto mesiaca sme mohli na 160 tisíc dávok, budúci vyše
200 tisíc dávok.“
(koniec archívneho záznamu)
Mirka Štrbáková Urbanovičová: „Veronika Remišová ale priznala verbálne útoky po posledných výrokoch
premiéra.“
Veronika Remišová: „Som teda nikdy nezažila toľko nenávistných komentárov na sociálnych sieťach,
vyhrážky mne, mojej rodine, mojim deťom, ako po tlačovke pána premiéra.“
(začiatok archívneho záznamu)
Vysielané 19.2.2021

Igor Matovič: „V tejto situácii na veľmi mrzí, že náš koaličný partner sa doslova rozhodol robiť pokusy na
ľuďoch, či teda prežijú bez vakcíny.“
(koniec archívneho záznamu)
Mirka Štrbáková Urbanovičová: „Bývalý premiér Peter Pellegrini odkázal premiérovi Igorovi Matovičovi, aby vo
veci Sputnik vydal jasný pokyn. Okrem toho je jednoznačne za to, aby sa táto ruská vakcína nakúpila.“
Peter Pellegrini: „Slovensko má povinnosť priviezť všetko možné, čo dokáže zachrániť životy ľudí. Ľuďom sa
má vysvetliť, že ešte registrovaná nie je, ale ak na vlastné rozhodnutie jej dôverujú, že sa s ňou zaočkovať môžu
dať.“
Veronika Remišová: „Registrácia momentálne od podania žiadosti trvá 3 týždne, tak ja nevidím dôvod, prečo
by práve tento výrobca o registráciu nemohol požiadať. Ja sama nemám problém sa registrovaným Sputnikom
nechať zaočkovať.“
Mirka Štrbáková Urbanovičová: „Paradoxom je, že pri týchto problémoch koalície samosprávy hlásia
absolútnu pripravenosť na masové očkovanie. Čakajú už len na to, ako sa rozhodne štát a či bude dostatok
vakcín.“
Michal Kaliňák, odborník na samosprávu: „My sme vlastne dali do hry bezplatný rezervačný systém, dali sme
do hry takzvanú mapu MOMiek na dlani, to znamená, že všade tam vieme tento systém preklopiť z testovania na
očkovanie.“
Mirka Štrbáková Urbanovičová: „Mirka Štrbáková Urbanovičová, televízia JOJ.“
[Späť na obsah]
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