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Školstvo: UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie  
  17. 6. 2021, 12:46, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol

Sovák

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že
„bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať,
nie stúpať“.
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Pre chýbajúcu dotáciu chce LF UPJŠ prijať oproti vlaňajšku menej študentov

Bratislava 14. júna (TASR) - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický
rok zohľadňujúca výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať
štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo. "Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových
študentov všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800.000 eur," vysvetlil Pella.

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla. Spresnil,
že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov. "Udeje sa tak v prípade,
pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami, a to tak za viac prijatých
študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov. "Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení
kompenzovať ich štúdium z prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj
našej fakulty. Úspešným študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa. "Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá
poukázala na význam zdravia nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Finančnú podporu od štátu zatiaľ nedostali ani Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Lekárska fakulta Slovenskej
zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave.

iš tur

Autor: IS

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/334615259/6ce23a4119604059d070?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY5MzA2OTIsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzM0NjE1MjU5LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.HmchOJ2kpbvASxfIJFYpAVa3h4n7gy7F0s5Hx4kmqaQ


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

Súhrn domáceho spravodajstva - 14. júna - 14.30  
  14. 6. 2021, 14:31, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Brusel - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová využila svoj pobyt v Bruseli pred otvorením samitu NATO aj na stretnutie s
podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou. Čaputová a česká eurokomisárka sa stretli v hoteli,
kde bola prezidentka SR ubytovaná. Podľa vyjadrenia prezidentskej kancelárie sa ich rokovania týkali dodržiavania zásad právneho štátu
a boja proti dezinformáciám a lživým informáciám v digitálnom priestore, čo je agenda, ktorú má Jourová na starosti v exekutíve EÚ.

- Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po príchode na samit NATO v Bruseli vyjadrila, že na tomto vrcholnom podujatí sa
zúčastňuje v záujme občanov. Prezidentka SR prišla na samit v sprievode ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS),
ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) a veľvyslanca SR pri NATO Petra Bátora.

- Samit NATO otvorí novú kapitolu transatlantických vzťahov a preukáže význam Európy a Severnej Ameriky, uviedol generálny tajomník
NATO Jens Stoltenberg v pondelok počas tzv. Bruselského fóra, kde hovoril najmä o agende 2030. Na tomto podujatí, ktoré
predchádzalo samotnému samitu, vystúpila s on-line prejavom aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Bratislava - Epidemiologické opatrenia by mali byť podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zrozumiteľné a ľahko zapamätateľné.
Upozornil, že boj s pandémiou nového koronavírusu sa ešte neskončil. "Porazená bude vtedy, keď celosvetovo vymizne," uviedol. Ocenil
osvetu o očkovaní a ambíciu ministerstva zdravotníctva zvýšiť zaočkovanosť. Nebráni sa v tomto smere ani finančným odmenám za
očkovanie. Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

Bratislava - Ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) pri jeho odvolávaní v Národnej rade (NR) SR vyjadrili podporu viacerí ministri.
Šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) skonštatoval, že pokiaľ je súčasťou vládnej koalície, program jeho hnutia sa v nej
podporuje, nepodporil by návrh na odvolanie koaličného ministra. Pred pondelkovým rokovaním vlády tiež uviedol, že s ministrom vnútra
má ľudsky dobrý vzťah a výhrady si treba vydiskutovať vo vnútri koalície. Premiér Eduard Heger (OĽANO) opätovne deklaroval podporu
Mikulcovi.

- Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi
(OĽANO). Rozhodla o tom vláda na svojom pondelkovom rokovaní.

- Vládny kabinet podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) jednoznačne zahlasoval za podporu Mikulcovi. "Je to jasný dôkaz toho, že
vláda drží spolu. Myslím si, že v tomto čase, keď počúvame z rôznych úst spochybňovanie súčasnej vlády, je to jasný signál,"
poznamenal predseda vlády.

- Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) tvrdí, že vládny kabinet ho podporil jednohlasne a ministri nemali k nemu žiadne výhrady.
Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

- Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) skonštatovala, že pre každého ministra je pri jeho odvolávaní dôležité cítiť, či má
alebo nemá podporu vlády. "Aj teraz mohol cítiť minister vnútra, že má naozaj silnú podporu vlády," povedala.

Bratislava - Vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí) si nemyslí, že by sa na detské
tábory mali vyžadovať PCR testy. Uviedla to v pondelok pred rokovaním vlády. Remišová zhodnotila, že pre iné zhromaždenia PCR testy
nie sú vyžadované.

Bratislava – Nemocnice v regiónoch a ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa môžu v rámci dvoch výziev uchádzať o 28 miliónov
eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Určené budú napríklad na špeciálne sanitky či zdravotné vybavenie.
TASR o tom v pondelok informoval Andrej Ďuríček poverený vedením tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie (MIRRI) SR.

Bratislava - Zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia exriaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Z. dokazuje, že
kontrolné mechanizmy fungujú. Skonštatoval to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) po pondelkovom rokovaní vlády. Rozhodnutie
prokuratúry rešpektuje. Už samotný zásah u exšéfa NAKA podľa neho nebol celkom profesionálny. Na základe jedného zlého postupu
však netreba podľa ministra dehonestovať celý Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR.

- Prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR zrušila uznesenie vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) o vznesení obvinenia
bývalému riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Z. TASR o tom informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan.
Branislav Z. bol obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej
skutočnosti.

Bratislava - Zjednodušenie a skvalitnenie používateľského prostredia, nové materiály a edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách. 
To všetko zahŕňa príprava vzdelávacej platformy Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu (CUDEO) pre materské, základné 
a stredné školy, známej ako Viki, na nový školský rok. "Z funkcionalít možno spomenúť napríklad hodnotenie digitálneho edukačného
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obsahu materiálov používateľmi, či prehĺbenie navigačnej štruktúry v kolekciách, ktoré si učiteľ sám vytvorí pre danú lekciu," priblížil
rezort školstva.

Bratislava – Strana Hlas-SD k téme optimalizácie siete nemocníc (OSN) verejnosť zavádza a "plaší ľudí". Tvrdí to predsedníčka Výboru
Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). V pondelok na tlačovej konferencii poukázala na viacero výrokov
nezaradeného poslanca Richarda Rašiho z mimoparlamentného Hlasu, ktoré označila za klamstvá.

Bratislava - Vojenský historický ústav (VHÚ) nechce uniesť ani ukradnúť Múzeum Slovenského národného povstania (SNP), jeho identitu
ani zameranie. Zdôraznil to riaditeľ VHÚ Miloslav Čaplovič, ktorého mrzí, že oznámený zámer presunu Múzea SNP pod zriaďovateľskú
pôsobnosť Ministerstva obrany (MO) SR je sprevádzaný nekorektnými vyjadreniami na adresu inštitúcie, ktorú vedie.

Bratislava - Prostredníctvom 1093 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu (13. 6.) na Slovensku 12 prípadov nového koronavírusu.
Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Na Slovensku za
uplynulý deň pribudlo aj 43 pozitívne testovaných antigénnymi testami.

Bratislava - Mladých záujemcov o očkovanie vo veku od 12 do 16 rokov, teda 15 rokov a 364 dní, je v čakárni aktuálne 10.046. Pre TASR
to povedala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch.

Bratislava – Na prvú dávku vakcíny Sputnik V aktuálne čaká 4752 ľudí. Najviac čakateľov, a to 605, je vo vekovej skupine 40 až 44
rokov. Vyplýva to z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA), dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt.

Bratislava - Od pondelka nie je podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V druhom stupni varovania sú dva okresy, v prvom
stupni varovania sú tri, v druhom stupni ostražitosti ich je 19 a v prvom stupni ostražitosti ich je 49. V stupni monitoringu je šesť okresov.

Bratislava - V prípade hromadných podujatí, na ktorých je povinný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín, po
novom od pondelka platí okrem antigénových a RT-PCR testov aj LAMP test. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ)
SR k hromadným podujatiam. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

- Výnimku z domácej karantény majú od pondelka po príchode zo zelených krajín cestovného semafora aj osoby, ktoré absolvovali test
na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom v zahraničí. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu
na hraniciach. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

- Kapacitné obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov (m2) sa od pondelka nevzťahuje na prevádzky v stupni monitoringu a v
prvom stupni ostražitosti (zelená, žltá). Pre niektoré druhy prevádzok sú stále v platnosti iné druhy kapacitných obmedzení, napríklad
maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania.

Bratislava - V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne Českej republiky môžu štátni občania ČR voliť aj na zastupiteľskom úrade
v Bratislave, na voličský preukaz, prípadne, ak sú zapísaní do zvláštneho zoznamu vedeného zastupiteľským úradom. České
veľvyslanectvo v tejto súvislosti informuje, že žiadosť o zápis do zoznamu je potrebné doručiť ambasáde najneskôr do 29. augusta.

Bratislava - Na ďalšie fungovanie stomatológie budú potrebné reformné a systémové kroky. Nastavenie a procesy v zubnom lekárstve
musia byť tvorené so Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL). Skonštatovali to predstavitelia SKZL po víkendovom (12 - 13. 6.)
pracovnom stretnutí aj so zástupcami Českej stomatologickej komory (ČSK).

Bratislava - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický rok zohľadňujúca
výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať štandardný, teda
oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.

Bratislava - Namiesto opakovania ročníka treba deťom zabezpečiť účinnú podporu, vyzývajú ministerstvo školstva odborníci. Poukazujú
na to, že v máji vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie, ktoré sa týka hodnotenia žiakov základných škôl v
školskom roku 2020/2021. Z neho vyplýva, že bude možné, aby žiaci základných škôl opakovali ročník. TASR o tom informoval analytik z
Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.

Bratislava - Odbor lesníctva (OL) Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) nespochybňuje návrh presunu správy
pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Je však znepokojený spôsobom, akým bol zámer spustený. Uviedol to predseda OL
SAPV Ladislav Kulla.

Bratislava - Za predsedu Slovenskej advokátskej komory (SAK) bol v piatok (11. 6.) opätovne zvolený Viliam Karas. TASR o tom
informovala hovorkyňa komory Alexandra Donevová. Karas bol predsedom komory aj od začiatku roku 2021, keď na tomto poste vymenil
Tomáša Boreca, ktorý sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Karasa vybrali do funkcie členovia predsedníctva po skončení piatkovej
Konferencie advokátov.
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Bratislava - Obvinený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Adrián Sz. bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS)
SR na svojom verejnom zasadnutí. Sťažnostný súd tak zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý
Adriána Sz. 5. júna nezobral do väzby.

tur

Autor: TUR
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Súhrn domáceho spravodajstva - 14. júna - 17.30  
  14. 6. 2021, 17:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Brusel - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová využila svoj pobyt v Bruseli pred otvorením samitu NATO aj na stretnutie s
podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou. Čaputová a česká eurokomisárka sa stretli v hoteli,
kde bola prezidentka SR ubytovaná. Podľa vyjadrenia prezidentskej kancelárie sa ich rokovania týkali dodržiavania zásad právneho štátu
a boja proti dezinformáciám a lživým informáciám v digitálnom priestore, čo je agenda, ktorú má Jourová na starosti v exekutíve EÚ.

- Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po príchode na samit NATO v Bruseli vyjadrila, že na tomto vrcholnom podujatí sa
zúčastňuje v záujme občanov. Prezidentka SR prišla na samit v sprievode ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS),
ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) a veľvyslanca SR pri NATO Petra Bátora.

- Samit NATO otvorí novú kapitolu transatlantických vzťahov a preukáže význam Európy a Severnej Ameriky, uviedol generálny tajomník
NATO Jens Stoltenberg v pondelok počas tzv. Bruselského fóra, kde hovoril najmä o agende 2030. Na tomto podujatí, ktoré
predchádzalo samotnému samitu, vystúpila s on-line prejavom aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v utorok (15. 6.) predpoludním stretne v Bratislave s poľským prezidentom Andrzejom
Dudom a neskôr aj s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Bratislava - Epidemiologické opatrenia by mali byť podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zrozumiteľné a ľahko zapamätateľné.
Upozornil, že boj s pandémiou nového koronavírusu sa ešte neskončil. "Porazená bude vtedy, keď celosvetovo vymizne," uviedol. Ocenil
osvetu o očkovaní a ambíciu ministerstva zdravotníctva zvýšiť zaočkovanosť. Nebráni sa v tomto smere ani finančným odmenám za
očkovanie. Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

Bratislava - Ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) pri jeho odvolávaní v Národnej rade (NR) SR vyjadrili podporu viacerí ministri.
Šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) skonštatoval, že pokiaľ je súčasťou vládnej koalície, program jeho hnutia sa v nej
podporuje, nepodporil by návrh na odvolanie koaličného ministra. Pred pondelkovým rokovaním vlády tiež uviedol, že s ministrom vnútra
má ľudsky dobrý vzťah a výhrady si treba vydiskutovať vo vnútri koalície. Premiér Eduard Heger (OĽANO) opätovne deklaroval podporu
Mikulcovi.

- Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi
(OĽANO). Rozhodla o tom vláda na svojom pondelkovom rokovaní.

- Vládny kabinet podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) jednoznačne zahlasoval za podporu Mikulcovi. "Je to jasný dôkaz toho, že
vláda drží spolu. Myslím si, že v tomto čase, keď počúvame z rôznych úst spochybňovanie súčasnej vlády, je to jasný signál,"
poznamenal predseda vlády.

- Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) tvrdí, že vládny kabinet ho podporil jednohlasne a ministri nemali k nemu žiadne výhrady.
Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

- Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) skonštatovala, že pre každého ministra je pri jeho odvolávaní dôležité cítiť, či má
alebo nemá podporu vlády. "Aj teraz mohol cítiť minister vnútra, že má naozaj silnú podporu vlády," povedala.

- Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) je odôvodnené. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v pondelok s tým,
že to potvrdzujú aj úradné záznamy hovoriace o charaktere aj skutkoch z čias, keď Mikulec riadil Vojenské spravodajstvo (VS).

Bratislava - Vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí) si nemyslí, že by sa na detské
tábory mali vyžadovať PCR testy. Uviedla to v pondelok pred rokovaním vlády. Remišová zhodnotila, že pre iné zhromaždenia PCR testy
nie sú vyžadované.

Bratislava – Nemocnice v regiónoch a ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa môžu v rámci dvoch výziev uchádzať o 28 miliónov
eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Určené budú napríklad na špeciálne sanitky či zdravotné vybavenie.
TASR o tom v pondelok informoval Andrej Ďuríček poverený vedením tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie (MIRRI) SR.

Bratislava - Zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia exriaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Z. dokazuje, že
kontrolné mechanizmy fungujú. Skonštatoval to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) po pondelkovom rokovaní vlády. Rozhodnutie
prokuratúry rešpektuje. Už samotný zásah u exšéfa NAKA podľa neho nebol celkom profesionálny. Na základe jedného zlého postupu
však netreba podľa ministra dehonestovať celý Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR.

- Prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR zrušila uznesenie vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) o vznesení obvinenia 
bývalému riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Z. TASR o tom informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan.
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Branislav Z. bol obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej
skutočnosti.

Bratislava - Zjednodušenie a skvalitnenie používateľského prostredia, nové materiály a edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách.
To všetko zahŕňa príprava vzdelávacej platformy Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu (CUDEO) pre materské, základné
a stredné školy, známej ako Viki, na nový školský rok. "Z funkcionalít možno spomenúť napríklad hodnotenie digitálneho edukačného
obsahu materiálov používateľmi, či prehĺbenie navigačnej štruktúry v kolekciách, ktoré si učiteľ sám vytvorí pre danú lekciu," priblížil
rezort školstva.

Bratislava – Vypočutie uchádzačov o post riaditeľa alebo riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) sa
uskutoční v pondelok 21. júna a utorok 22. júna. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Bratislava – Strana Hlas-SD k téme optimalizácie siete nemocníc (OSN) verejnosť zavádza a "plaší ľudí". Tvrdí to predsedníčka Výboru
Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). V pondelok na tlačovej konferencii poukázala na viacero výrokov
nezaradeného poslanca Richarda Rašiho z mimoparlamentného Hlasu, ktoré označila za klamstvá.

Bratislava - Vojenský historický ústav (VHÚ) nechce uniesť ani ukradnúť Múzeum Slovenského národného povstania (SNP), jeho identitu
ani zameranie. Zdôraznil to riaditeľ VHÚ Miloslav Čaplovič, ktorého mrzí, že oznámený zámer presunu Múzea SNP pod zriaďovateľskú
pôsobnosť Ministerstva obrany (MO) SR je sprevádzaný nekorektnými vyjadreniami na adresu inštitúcie, ktorú vedie.

Bratislava - Prostredníctvom 1093 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu (13. 6.) na Slovensku 12 prípadov nového koronavírusu.
Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Na Slovensku za
uplynulý deň pribudlo aj 43 pozitívne testovaných antigénnymi testami.

Bratislava - Mladých záujemcov o očkovanie vo veku od 12 do 16 rokov, teda 15 rokov a 364 dní, je v čakárni aktuálne 10.046. Pre TASR
to povedala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch.

- Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo do pondelka viac ako 471.000 certifikátov o očkovaní proti novému
koronavírusu. Pre TASR to povedala hovorkyňa národného centra Veronika Bauch.

Bratislava – Na prvú dávku vakcíny Sputnik V aktuálne čaká 4752 ľudí. Najviac čakateľov, a to 605, je vo vekovej skupine 40 až 44
rokov. Vyplýva to z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA), dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt.

Bratislava - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) evidoval k piatku (11.6.) päť prípadov myokarditídy, teda zápalu srdcového svalu či
perikarditídy, teda zápalu obalu srdcového svalu po očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Bratislava - Od pondelka nie je podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V druhom stupni varovania sú dva okresy, v prvom
stupni varovania sú tri, v druhom stupni ostražitosti ich je 19 a v prvom stupni ostražitosti ich je 49. V stupni monitoringu je šesť okresov.

Bratislava - V prípade hromadných podujatí, na ktorých je povinný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín, po
novom od pondelka platí okrem antigénových a RT-PCR testov aj LAMP test. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ)
SR k hromadným podujatiam. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

- Výnimku z domácej karantény majú od pondelka po príchode zo zelených krajín cestovného semafora aj osoby, ktoré absolvovali test
na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom v zahraničí. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu
na hraniciach. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

- Kapacitné obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov (m2) sa od pondelka nevzťahuje na prevádzky v stupni monitoringu a v
prvom stupni ostražitosti (zelená, žltá). Pre niektoré druhy prevádzok sú stále v platnosti iné druhy kapacitných obmedzení, napríklad
maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania.

Bratislava - V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne Českej republiky môžu štátni občania ČR voliť aj na zastupiteľskom úrade
v Bratislave, na voličský preukaz, prípadne, ak sú zapísaní do zvláštneho zoznamu vedeného zastupiteľským úradom. České
veľvyslanectvo v tejto súvislosti informuje, že žiadosť o zápis do zoznamu je potrebné doručiť ambasáde najneskôr do 29. augusta.

Bratislava - Na ďalšie fungovanie stomatológie budú potrebné reformné a systémové kroky. Nastavenie a procesy v zubnom lekárstve
musia byť tvorené so Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL). Skonštatovali to predstavitelia SKZL po víkendovom (12 - 13. 6.)
pracovnom stretnutí aj so zástupcami Českej stomatologickej komory (ČSK).

Bratislava - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický rok zohľadňujúca
výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať štandardný, teda
oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.
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Bratislava - Namiesto opakovania ročníka treba deťom zabezpečiť účinnú podporu, vyzývajú ministerstvo školstva odborníci. Poukazujú
na to, že v máji vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie, ktoré sa týka hodnotenia žiakov základných škôl v
školskom roku 2020/2021. Z neho vyplýva, že bude možné, aby žiaci základných škôl opakovali ročník. TASR o tom informoval analytik z
Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.

Bratislava - Odbor lesníctva (OL) Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) nespochybňuje návrh presunu správy
pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Je však znepokojený spôsobom, akým bol zámer spustený. Uviedol to predseda OL
SAPV Ladislav Kulla.

Bratislava - Za predsedu Slovenskej advokátskej komory (SAK) bol v piatok (11. 6.) opätovne zvolený Viliam Karas. TASR o tom
informovala hovorkyňa komory Alexandra Donevová. Karas bol predsedom komory aj od začiatku roku 2021, keď na tomto poste vymenil
Tomáša Boreca, ktorý sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Karasa vybrali do funkcie členovia predsedníctva po skončení piatkovej
Konferencie advokátov.

Bratislava - Obvinený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Adrián Sz. bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS)
SR na svojom verejnom zasadnutí. Sťažnostný súd tak zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý
Adriána Sz. 5. júna nezobral do väzby.

- Pondelkové rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR, stíhať riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Adriána Sz. väzobne, je zákonné a
dôvody väzby sú dané. Uviedol to médiám po rozhodnutí špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý zastupoval na súde prokurátora Úradu
špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

tur ima
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Brusel - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová využila svoj pobyt v Bruseli pred otvorením samitu NATO aj na stretnutie s
podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou. Čaputová a česká eurokomisárka sa stretli v hoteli,
kde bola prezidentka SR ubytovaná. Podľa vyjadrenia prezidentskej kancelárie sa ich rokovania týkali dodržiavania zásad právneho štátu
a boja proti dezinformáciám a lživým informáciám v digitálnom priestore, čo je agenda, ktorú má Jourová na starosti v exekutíve EÚ.

- Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po príchode na samit NATO v Bruseli vyjadrila, že na tomto vrcholnom podujatí sa
zúčastňuje v záujme občanov. Prezidentka SR prišla na samit v sprievode ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS),
ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) a veľvyslanca SR pri NATO Petra Bátora.

- Samit NATO otvorí novú kapitolu transatlantických vzťahov a preukáže význam Európy a Severnej Ameriky, uviedol generálny tajomník
NATO Jens Stoltenberg v pondelok počas tzv. Bruselského fóra, kde hovoril najmä o agende 2030. Na tomto podujatí, ktoré
predchádzalo samotnému samitu, vystúpila s on-line prejavom aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

- Lídri 30 krajín Severoatlantickej aliancie hovorili o budúcnosti tohto zoskupenia v kontexte zmien, ktorým Aliancia v súčasnosti čelí, a
dohodli sa výhľadovo pozrieť na to, kde by malo byť NATO o desať rokov. Výsledkom týchto snáh bude nová strategická koncepcia, ktorú
lídri prijmú na budúci rok na summite NATO v Madride. Uviedla to v pondelok prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení summitu
NATO v Bruseli.

- Americký prezident Joe Biden ocenil pokrok, ktorý Slovenská republika v poslednom čase dosiahla. Uviedla to prezidentka SR Zuzana
Čaputová po skončení summitu EÚ v Bruseli, kde sa prvýkrát osobne stretla s novým šéfom administratívy USA.

Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v utorok (15. 6.) predpoludním stretne v Bratislave s poľským prezidentom Andrzejom
Dudom a neskôr aj s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Bratislava - Epidemiologické opatrenia by mali byť podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zrozumiteľné a ľahko zapamätateľné.
Upozornil, že boj s pandémiou nového koronavírusu sa ešte neskončil. "Porazená bude vtedy, keď celosvetovo vymizne," uviedol. Ocenil
osvetu o očkovaní a ambíciu ministerstva zdravotníctva zvýšiť zaočkovanosť. Nebráni sa v tomto smere ani finančným odmenám za
očkovanie. Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

Bratislava - Žiadne podozrenia z trestnej činnosti nesmú zostať bez povšimnutia a musia sa riadne vyšetriť, pričom výsadnú
zodpovednosť za vyšetrovanie majú orgány činné v trestnom konaní, ktorým vláda rozviazala ruky. Spoločne sa na tom zhodli predseda
vlády SR Eduard Heger, minister vnútra Roman Mikulec (obaja OĽANO) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme
rodina) na pondelkovom stretnutí na Úrade vlády (ÚV) SR. TASR o tom informoval tlačový odbor ÚV SR.

Bratislava - Ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) pri jeho odvolávaní v Národnej rade (NR) SR vyjadrili podporu viacerí ministri.
Šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) skonštatoval, že pokiaľ je súčasťou vládnej koalície, program jeho hnutia sa v nej
podporuje, nepodporil by návrh na odvolanie koaličného ministra. Pred pondelkovým rokovaním vlády tiež uviedol, že s ministrom vnútra
má ľudsky dobrý vzťah a výhrady si treba vydiskutovať vo vnútri koalície. Premiér Eduard Heger (OĽANO) opätovne deklaroval podporu
Mikulcovi.

- Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi
(OĽANO). Rozhodla o tom vláda na svojom pondelkovom rokovaní.

- Vládny kabinet podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) jednoznačne zahlasoval za podporu Mikulcovi. "Je to jasný dôkaz toho, že
vláda drží spolu. Myslím si, že v tomto čase, keď počúvame z rôznych úst spochybňovanie súčasnej vlády, je to jasný signál,"
poznamenal predseda vlády.

- Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) tvrdí, že vládny kabinet ho podporil jednohlasne a ministri nemali k nemu žiadne výhrady.
Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

- Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) skonštatovala, že pre každého ministra je pri jeho odvolávaní dôležité cítiť, či má
alebo nemá podporu vlády. "Aj teraz mohol cítiť minister vnútra, že má naozaj silnú podporu vlády," povedala.

- Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) je odôvodnené. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v pondelok s tým,
že to potvrdzujú aj úradné záznamy hovoriace o charaktere aj skutkoch z čias, keď Mikulec riadil Vojenské spravodajstvo (VS).

Bratislava - Vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí) si nemyslí, že by sa na detské
tábory mali vyžadovať PCR testy. Uviedla to v pondelok pred rokovaním vlády. Remišová zhodnotila, že pre iné zhromaždenia PCR testy
nie sú vyžadované.
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Bratislava – Nemocnice v regiónoch a ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa môžu v rámci dvoch výziev uchádzať o 28 miliónov
eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Určené budú napríklad na špeciálne sanitky či zdravotné vybavenie.
TASR o tom v pondelok informoval Andrej Ďuríček poverený vedením tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie (MIRRI) SR.

Bratislava - Zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia exriaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Z. dokazuje, že
kontrolné mechanizmy fungujú. Skonštatoval to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) po pondelkovom rokovaní vlády. Rozhodnutie
prokuratúry rešpektuje. Už samotný zásah u exšéfa NAKA podľa neho nebol celkom profesionálny. Na základe jedného zlého postupu
však netreba podľa ministra dehonestovať celý Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR.

- Prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR zrušila uznesenie vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) o vznesení obvinenia
bývalému riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Z. TASR o tom informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan.
Branislav Z. bol obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej
skutočnosti.

Bratislava - Zjednodušenie a skvalitnenie používateľského prostredia, nové materiály a edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách.
To všetko zahŕňa príprava vzdelávacej platformy Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu (CUDEO) pre materské, základné
a stredné školy, známej ako Viki, na nový školský rok. "Z funkcionalít možno spomenúť napríklad hodnotenie digitálneho edukačného
obsahu materiálov používateľmi, či prehĺbenie navigačnej štruktúry v kolekciách, ktoré si učiteľ sám vytvorí pre danú lekciu," priblížil
rezort školstva.

Bratislava – Vypočutie uchádzačov o post riaditeľa alebo riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) sa
uskutoční v pondelok 21. júna a utorok 22. júna. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Bratislava - Záujem o nové cestovné doklady sa po uvoľnení opatrení na hraniciach s možnosťou vycestovať do zahraničia zvýšil. Počas
mája a júna tohto roka stúpli počty žiadostí o nový cestovný pas v tisíckach. TASR o tom informovala Lucia Hurajtová z Kancelárie
ministra vnútra SR.

Bratislava - Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v pondelok na svojom rokovaní prerušil rozpravu o návrhu novely
zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania z dielne opozičného Smeru-SD. Ako pre TASR uviedol predseda
školského parlamentného výboru Richard Vašečka (OĽANO), pozrie sa naň ešte Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
(SAAVŠ) a v pléne by sa o ňom malo rokovať až v septembri.

- Prechod na povinné predprimárne vzdelávanie by mal byť plynulý. Prispieť má k tomu novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský
zákon), ktorú odobrili v pondelok na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. TASR to potvrdil jeho
predseda Richard Vašečka (OĽANO). Novela ráta s rozšírením možnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania osobitným
spôsobom vzhľadom na individuálne potreby detí.

Bratislava – Strana Hlas-SD k téme optimalizácie siete nemocníc (OSN) verejnosť zavádza a "plaší ľudí". Tvrdí to predsedníčka Výboru
Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). V pondelok na tlačovej konferencii poukázala na viacero výrokov
nezaradeného poslanca Richarda Rašiho z mimoparlamentného Hlasu, ktoré označila za klamstvá.

Bratislava - Financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve by sa malo zjednotiť do pôsobnosti ministerstva školstva.
Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne rezortu školstva, ktorú v pondelok odobril Výbor
Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. TASR to potvrdil jeho predseda Richard Vašečka (OĽANO).

Bratislava - Vojenský historický ústav (VHÚ) nechce uniesť ani ukradnúť Múzeum Slovenského národného povstania (SNP), jeho identitu
ani zameranie. Zdôraznil to riaditeľ VHÚ Miloslav Čaplovič, ktorého mrzí, že oznámený zámer presunu Múzea SNP pod zriaďovateľskú
pôsobnosť Ministerstva obrany (MO) SR je sprevádzaný nekorektnými vyjadreniami na adresu inštitúcie, ktorú vedie.

Bratislava - Prostredníctvom 1093 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu (13. 6.) na Slovensku 12 prípadov nového koronavírusu.
Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Na Slovensku za
uplynulý deň pribudlo aj 43 pozitívne testovaných antigénnymi testami.

Bratislava - Mladých záujemcov o očkovanie vo veku od 12 do 16 rokov, teda 15 rokov a 364 dní, je v čakárni aktuálne 10.046. Pre TASR
to povedala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch.

- Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo do pondelka viac ako 471.000 certifikátov o očkovaní proti novému
koronavírusu. Pre TASR to povedala hovorkyňa národného centra Veronika Bauch.

Bratislava – Na prvú dávku vakcíny Sputnik V aktuálne čaká 4752 ľudí. Najviac čakateľov, a to 605, je vo vekovej skupine 40 až 44
rokov. Vyplýva to z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA), dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt.
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Bratislava - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) evidoval k piatku (11.6.) päť prípadov myokarditídy, teda zápalu srdcového svalu či
perikarditídy, teda zápalu obalu srdcového svalu po očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Bratislava - Od pondelka nie je podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V druhom stupni varovania sú dva okresy, v prvom
stupni varovania sú tri, v druhom stupni ostražitosti ich je 19 a v prvom stupni ostražitosti ich je 49. V stupni monitoringu je šesť okresov.

Bratislava - V prípade hromadných podujatí, na ktorých je povinný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín, po
novom od pondelka platí okrem antigénových a RT-PCR testov aj LAMP test. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ)
SR k hromadným podujatiam. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

- Výnimku z domácej karantény majú od pondelka po príchode zo zelených krajín cestovného semafora aj osoby, ktoré absolvovali test
na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom v zahraničí. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu
na hraniciach. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

- Kapacitné obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov (m2) sa od pondelka nevzťahuje na prevádzky v stupni monitoringu a v
prvom stupni ostražitosti (zelená, žltá). Pre niektoré druhy prevádzok sú stále v platnosti iné druhy kapacitných obmedzení, napríklad
maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania.

Bratislava - V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne Českej republiky môžu štátni občania ČR voliť aj na zastupiteľskom úrade
v Bratislave, na voličský preukaz, prípadne, ak sú zapísaní do zvláštneho zoznamu vedeného zastupiteľským úradom. České
veľvyslanectvo v tejto súvislosti informuje, že žiadosť o zápis do zoznamu je potrebné doručiť ambasáde najneskôr do 29. augusta.

Bratislava - Na ďalšie fungovanie stomatológie budú potrebné reformné a systémové kroky. Nastavenie a procesy v zubnom lekárstve
musia byť tvorené so Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL). Skonštatovali to predstavitelia SKZL po víkendovom (12 - 13. 6.)
pracovnom stretnutí aj so zástupcami Českej stomatologickej komory (ČSK).

Bratislava - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický rok zohľadňujúca
výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať štandardný, teda
oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.

Bratislava - Namiesto opakovania ročníka treba deťom zabezpečiť účinnú podporu, vyzývajú ministerstvo školstva odborníci. Poukazujú
na to, že v máji vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie, ktoré sa týka hodnotenia žiakov základných škôl v
školskom roku 2020/2021. Z neho vyplýva, že bude možné, aby žiaci základných škôl opakovali ročník. TASR o tom informoval analytik z
Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.

Bratislava - Odbor lesníctva (OL) Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) nespochybňuje návrh presunu správy
pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Je však znepokojený spôsobom, akým bol zámer spustený. Uviedol to predseda OL
SAPV Ladislav Kulla.

Bratislava - Za predsedu Slovenskej advokátskej komory (SAK) bol v piatok (11. 6.) opätovne zvolený Viliam Karas. TASR o tom
informovala hovorkyňa komory Alexandra Donevová. Karas bol predsedom komory aj od začiatku roku 2021, keď na tomto poste vymenil
Tomáša Boreca, ktorý sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Karasa vybrali do funkcie členovia predsedníctva po skončení piatkovej
Konferencie advokátov.

Bratislava - Obvinený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Adrián Sz. bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS)
SR na svojom verejnom zasadnutí. Sťažnostný súd tak zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý
Adriána Sz. 5. júna nezobral do väzby.

- Pondelkové rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR, stíhať riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Adriána Sz. väzobne, je zákonné a
dôvody väzby sú dané. Uviedol to médiám po rozhodnutí špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý zastupoval na súde prokurátora Úradu
špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Bratislava - Najvyšší súd (NS) SR sa bude zaoberať obvinenými bratislavskými advokátmi, Martinom R. a Alexandrom F., ktorých v
sobotu (12. 6.) Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku nezobral do väzby, budúci pondelok 21. júna. Verejné zasadnutie určil
sťažnostnému súdu ŠTS na 13.00 h. Vyplýva to z rozpisu činnosti NS SR zverejnenom v pondelok na jeho stránke.

Bratislava - Bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian sa o zrušení uznesenia vyšetrovateľa Úradu
inšpekčnej služby (ÚIS) o vznesení obvinenia voči jeho osobe dozvedel z médií. Uvádza to Zurian vo svojom profile na sociálnej sieti.

tur ima

Autor: IMA
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Školstvo: UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že
„bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať,
nie stúpať“.

hol mac
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Bratislava – Na možnú tretiu vlnu sa musíme pripraviť a vyvinúť maximálne úsilie, aby bol jej dosah čo najmiernejší. Prezidentka SR
Zuzana Čaputová to uviedla v rozhovore pre TASR pri príležitosti dvoch rokov vo funkcii. Dosahy pandémie v sociálnej a ekonomickej
oblasti sú podľa prezidentky masívne a budú sa prejavovať dlho. V ďalšom období sa chce intenzívnejšie venovať sociálnym témam.

Bratislava - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) otvoril vo štvrtok ráno 32. schôdzu parlamentu. Poslancov na
nej čaká viac ako 80-bodový program. Zaoberať sa majú napríklad úpravou podmienok a trvania väzby, zjednotením financovania škôl a
školských zariadení v regionálnom školstve, obmedzením doby platnosti zbrojnej licencie či odoberaním benefitov predstaviteľom
komunistických režimov.

- Poslanci majú o návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania rokovať na septembrovej schôdzi. V úvode aktuálnej schôdze
totiž schválili zmeny v programe. Návrh podal do parlamentu poslanec Miloš Svrček (Sme rodina), legislatíva má vytvoriť predpoklad pre
začiatok výstavby nájomných bytov. Koaliční partneri kritizovali, že hnutie Sme rodina návrh vopred nekonzultovalo.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR prijali vo štvrtkovom hlasovaní uznesenie NR SR k návrhu správy Európskeho parlamentu (EP) o
situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien. Materiál predložili poslanci za OĽANO a Sme
rodina. Parlament má podľa schváleného uznesenia pripomenúť EP, ako aj všetkým parlamentom členských štátov EÚ, že otázky
týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania sú v kompetencii národných štátov.

Bratislava - Na Slovensko doposiaľ dodali takmer štyri milióny vakcín proti ochoreniu COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa
Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov plánuje rezort spustiť
od začiatku júla.

- Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth považuje spustenie očkovania v ambulanciách lekárov od prvého júla
za nereálny termín. Ako povedal pre TASR, za reálne považuje skôr spustenie takéhoto očkovania od začiatku septembra. Zdôraznil, že
ako všeobecný lekár si uvedomuje nutnosť zaočkovania čo najväčšieho počtu obyvateľov aj potrebu očkovania vlastných pacientov.

Bratislava – Musíme robiť všetko pre to, aby pri návrate zo zahraničia občania neobchádzali pravidlá. Štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus to uviedol pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu.
Témou rokovania má byť práve režim na hraniciach, a to najmä v súvislosti so šírením delta variantu nového koronavírusu v Európe.

- Monitoring na slovenských hraniciach by sa mohol v súvislosti s novým indickým variantom nového koronavírusu sprísniť. Pred
štvrtkovým rokovaním ústredného krízového štábu to uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Predpokladá, že prísnejší režim
na hraniciach bude na krízovom štábe jedným z návrhov, ktorý budú zvažovať.

- Infektológ Vladimír Krčméry pripustil možné zavedenie povinnej štátnej karantény pri návrate z niektorých krajín. Pred štvrtkovým
zasadnutím ústredného krízového štábu zdôraznil, že treba za každú cenu zabrániť zavlečeniu nových variantov vírusu na Slovensko.
Poznamenal, že očkovacie látky nemusia byť pri subtypoch vírusu stopercentne funkčné.

Bratislava - Pred letom a počas leta pravidelne zažívajú oddelenia dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru nápor. Upozorňuje
na to ministerstvo vnútra na sociálnej sieti s tým, že k zvýšenému záujmu o vydanie nových cestovných dokladov tento rok prispelo aj
postupné uvoľnenie opatrení na hraniciach s možnosťou vycestovať do zahraničia. Počty žiadostí stúpali už počas apríla, a potom mája i
júna tohto roka v tisíckach.

Bratislava - Prevod správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod ochranárov je kľúčový pre naštartovanie reformných
zmien v ich riadení. Pre envirorezort je dôležité, aby sa transformácia národných parkov mohla realizovať k 1. januáru budúceho roka.
Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Reagovalo tak na mimoparlamentné KDH, ktoré
žiada stiahnuť poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a predložiť vládny návrh.

Bratislava - Ministerstvo obrany (MO) SR predstavilo v rámci konferencie Globsec pripravovaný akčný plán koordinácie boja proti
hybridným hrozbám. Medzirezortný dokument prezentoval pred skupinou domácich a zahraničných expertov poradca rezortu obrany pre
hybridné hrozby Victor Breiner. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Bratislava – Okrem polície by mali podliehať kontrole nezávislej inštitúcie aj ďalšie bezpečnostné zložky, tvrdí Ministerstvo vnútra (MV)
SR. Intenzívne sa chce preto zaoberať otázkou vzniku nezávislých inšpekcií pre jednotlivé orgány. Alternatívou je vytvorenie jednej
generálnej inšpekcie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová.

Bratislava – Minulotýždňový požiar chátrajúcej ubytovne Ministerstva vnútra (MV) SR na Saratovskej ulici v bratislavskej Dúbravke
vznikol nedbanlivým konaním neznámej osoby. Pre TASR to uviedli z rezortu vnútra s tým, že už elektronicky zabezpečili budovu tak,
aby zamedzili podobným incidentom.
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Bratislava - Pokiaľ predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová odmieta mimoriadny snem, je predčasné hovoriť o kandidátoch na
šéfa strany. Myslí si to poslanec a člen predsedníctva Za ľudí Tomáš Lehotský aj jeho kolega podpredseda Vladimír Ledecký.
Podpredsedníčka strany a poslankyňa Miriam Šuteková nechce mimoriadny snem a nevidí dôvod na zmenu predsedu. Podpredseda
Juraj Šeliga, ktorý ohlásil záujem byť šéfom strany, Šutekovú prekvapil svojimi vyjadreniami o spájaní s Progresívnym Slovenskom či
inými stranami.

Bratislava - Vláda zlyháva vo všetkých rezortoch, takto zle krajinu neriadila žiadna garnitúra v histórii. Vyhlásil to nezaradený poslanec a
expremiér Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že preto bude spolu so svojimi poslancami iniciovať mimoriadnu
schôdzu na odvolanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Jeho odvolaním by padla celá vláda. Pellegrini skonštatoval, že nemá zmysel
odvolávať jednotlivých ministrov a musí padnúť celá vláda. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze plánujú podať v najbližších dňoch,
budúci týždeň chcú zvážiť najlepší termín. Urobiť tak však mienia ešte pred letnými dovolenkami poslancov.

Bratislava - Prostredníctvom 4372 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (16. 6.) na Slovensku 61 prípadov nového koronavírusu.
Pribudlo osem obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Pribudlo tiež 65
pozitívne testovaných antigénovými testami z celkového počtu 32.873 vykonaných testov.

Bratislava - Čakatelia na druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 si prostredníctvom novej funkcionality môžu zmeniť len termín
očkovania, a to o jeden deň až mesiac. Na sociálnej sieti o tom informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Bratislava – Na Slovensku doteraz odobrali 57 vzoriek odpadových vôd na zistenie prítomnosti nového koronavírusu. Z nich 27 vzoriek
analyzovali a vyhodnotili. V procese spracovania a analýzy je ďalších 30 vzoriek. Ich výsledky budú známe v priebehu tohto týždňa. Pre
TASR to povedal Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Bratislava - Spokojnosť učiteľov v školách s riaditeľmi v druhom funkčnom období je v priemere po zohľadnení relevantných faktorov
vyššia ako pri ich prvom a treťom funkčnom období. Vyplýva to z analýzy vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov od Inštitútu
vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bratislava - Novela zákona týkajúca sa obhliadok mŕtvych nie je dobre pripravená. Prácu ambulancií vráti pred rok 2018. Tvrdí to
prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Riešenie vidí v tom, aby Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) začal pracovať na vytvorení tzv. inštitútu koronera podľa modelov zo zahraničia.

Bratislava - Niektorým nemocniciam združeným v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) neboli doteraz vyplatené finančné prostriedky za
február až apríl tohto roka. Určené boli na hospodársku mobilizáciu v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia
druhej vlny pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav Valaštík.

Bratislava - Obmedziť opakovanie ročníka či hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako "nedostatočné" iba na výnimočné prípady
odporúča Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Vyplýva to z metodického odporúčania k záverečnému hodnoteniu na základných a
stredných školách v školskom roku 2020/2021. ŠPÚ tvrdí, že označenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako nedostatočné je
demotivujúcim prvkom a znižuje vieru žiaka vo vlastný pokrok, úspech a možnosti uplatnenia.

Košice – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý
hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských
univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Bratislava - V rámci tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR vypočula vo štvrtok Súdna rada
SR, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, zvyšných troch uchádzačov. Pôvodne mala vypočuť štvoricu, ale ráno sa Marta
Kamonczová vzdala účasti v treťom kole výberového konania.

Bratislava - Súdna rada SR predložila prezidentke SR Zuzane Čaputovej návrh na vymenovanie siedmich sudcov všeobecných súdov.
Uzniesla sa na tom počas zasadnutia, ktoré sa konalo v utorok (15. 6.). Týka sa to Matúša Brehovského s pridelením na Okresný súd
(OS) Bratislava V, Róberta Bardača s pridelením na OS Bratislava I, Romana Dulu s pridelením na OS Banská Bystrica. Na OS Trnava
by mal byť po vymenovaní pridelený Rudolf Bott a na OS Košice-okolie Jana Trnečková.

Bratislava - Utorkové (15. 6.) rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej vytvára dostatočný predpoklad na to, aby Špecializovaný trestný sud (ŠTS) po doplnení dokazovania
rozhodol vo veci zákonným spôsobom. Uviedol to európsky prokurátor Juraj Novocký, ktorý bol v minulosti jedným z dvoch prokurátorov
Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorí dozorovali kauzu Kuciaka a Kušnírovej.

Bratislava – Národná kriminálna agentúra (NAKA) aktuálne zasahuje v rámci akcie Mýtnik II. Obvinila šesť osôb z trestných činov
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. TASR to potvrdil hovorca
Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Zadržané boli dve osoby. Televízia TA3 informovala, že jednou z nich by mal byť podpredseda
predstavenstva MH Manažment Andrej H.
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- Rezort hospodárstva nemá bližšie informácie k zadržaniu podpredsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment Andreja H. TASR o
tom informovali z tlačového odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR s tým, že podľa medializovaných informácií zadržanie Andreja H.
nesúvisí s jeho aktuálnou pozíciou a ani prácou v MH Manažment.

Brusel/Luxemburg/Bratislava - Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vydala vo štvrtok stanovisko v súvislosti s
únosom syna bývalého prezidenta SR Michala Kováča ml. a rušením takzvaných Mečiarových amnestií. Vyplýva z neho, že po zrušení
amnestie možno vydať európsky zatykač na obžalovaných. Súdny dvor EÚ jej návrhom nie je viazaný, sudcovia vynesú rozsudok neskôr.

- Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vo svojom štvrtkovom stanovisku zvýraznila to, že Súdny dvor má
právomoc rozhodnúť o dvoch prejudiciálnych otázkach v súvislosti so zrušenými Mečiarovými amnestiami. Pre TASR to uviedol jeden z
obhajcov bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivana L. Michal Mandzák.
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Košice: V Botanickej záhrade UPJŠ chystajú tradičnú výstavu bonsajov

Košice 17. júna (TASR) - Prvá tohtoročná výstava v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach bude
venovaná bonsajom, sprístupnená bude od piatka (18. 6.) do nedele (20. 6.). TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš
Zavatčan.

Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, v súvislosti s protipandemickými opatreniami
ju preložili na neskorší termín. „Ide už o 11. ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej návštevníci budú
môcť uvidieť viac okolo 60 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ povedal riaditeľ botanickej záhrady
Pavol Mártonfi. Súčasťou výstavy bude okrem iného aj poradenská činnosť.

Trojdňová výstava pod názvom Cassovia Bonsai bude sprístupnená počas najbližších troch dní v časoch od 9.00 h do 17.00 h vo
vstupných priestoroch administratívnej budovy botanickej záhrady na Mánesovej ulici. „Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia
obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri vstupe do areálu a obmedzené kapacity
pri parkovaní,“ dodal Mártonfi. Zároveň prosí o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a dodržiavanie všetkých platných
protipandemických opatrení.

sem pop

Autor: SEM
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09.00 32. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Live

09.00 Výstava Cassovia Bonsai 2021

Podujatie potrvá do 20. júna.

Košice, botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23

09.15 Program predsedu vlády SR Eduarda Hegera

09.15 h - Návšteva očkovacieho centra

- brífing

Široké

Text, Zvuk

11.00 h - Účasť na slávnostnom otvorení zrekonštruovanej Jarkovej ulice

- fototermín

Prešov, Jarková ulica

Text, Zvuk

16.15 h - Diskusia s aktivistami

Vodná nádrž Ružín, GPS: 48.86246543529429, 21.091293639318494

17.45 h - Brífing s ministrom životného prostredia SR Jánom Budajom

Téma: Ekologické problémy VN Ružín

Vodná nádrž Ružín, GPS: 48.86246543529429, 21.091293639318494

Text, Video, Zvuk, Foto

09.30 Začiatok rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky historickej lesnej úvraťovej železnice v Skanzene Vychylovka

Nová Bystrica, Múzeum Kysuckej dediny
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Text, Video, Zvuk, Foto

09.30 Program ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského + TK

09.30 h - Príchod ministra zdravotníctva SR do sídla Košického samosprávneho kraja

- rokovanie

Košice, sídlo KSK, Námestie Maratónu mieru 1

10.15 h - TK ministra zdravotníctva a predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku

Téma: Budúcnosť veľkokapacitných očkovacích centier

Text, Zvuk

11.00 h - Príchod do Východoslovenského onkologického ústavu

- prehliadka ústavu a rokovanie

Košice, Východoslovenský onkologický ústav, Rastislavova 43

Foto, Video

14.30 h - TK pred nemocnicou

Košice

Text, Zvuk

09.30 Brífing predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča - podanie trestného oznámenia

Predseda TTSK podá trestné oznámenie v súvislosti s aktivitami neziskovej organizácie Čistý deň.

Bratislava, Generálna prokuratúra, Štúrova 2

Text

10.00 Online diskusia Euractiv Slovensko a Slovenského plynárenského priemyslu

Téma: Obnoviteľné plyny: Kde je ich miesto v energetike do roku 2050?

Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVlnhFiyo6fLr6j37pLF4XnGZ5xaF8EQGynGGbOjlwyLw5hw/viewform

www.podujatia.euractiv.sk

Text

10.00 Verejné hlasovanie Súdnej rady SR - výberové konanie

verejné hlasovanie k úspešnosti uchádzačov vo verejnom vypočutí v treťom kole výberového konania

Bratislava

Text

10.00 Finále súťaže Jugend debattiert

Bratislava, Pistoriho palác, Štefánikova 25

Text, Foto

10.00 Online brífing Slovenského hydrometeorologického ústavu - klimatologické zhodnotenie jari 2021

Informovať budú klimatológovia Pavel Faško a Jozef Pecho
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https://shmu.webex.com/shmu/j.php?MTID=m03279698179187ce0d6ddb2a3d61b777

https://www.facebook.com/shmu.sk/?ref=pages_you_manage

Text

10.00 Bratislavské zberateľské dni (18. - 19. júna)

Bratislava, Incheba, Viedenská cesta 3-7

10.00 Vojenské cvičenie Slovak Shield za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej ako hlavnej veliteľky Ozbrojených síl SR

Príchod zástupcov médií sa očakáva do o 9.30 h.

Lešť, centrum výcviku

Text, Zvuk, Foto

10.00 Otvorenie lesníckeho miesta Tatranská Javorina

Tatranská Javorina, pri ochrannom obvode

Text

11.00 11. zasadnutie Súdnej rady SR - dištančnou formou

Rozhodovanie návrhu predsedu Súdnej rady na dočasné pozastavenie výkonu sudcu Okresného súdu Zvolen Dalibora Miľana.

Text

11.00 Brífing mesta Prešov

Téma: Slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej Jarkovej ulice

Prešov, pri mestskej galérii Caraffka, Jarková ulica

Text

14.00 Podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci pri rozvoji cestovného ruchu a vzájomnej súčinnosti

pri budovaní drobnej turistickej infraštruktúry - útulne v lokalite Mihalinová

Na podujatí sa zúčastní predseda TTSK Jozef Viskupič a podpredseda TTSK a Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj
Pavol Kalman.

Smolenice, Lesy SR, Trnavská cesta 12

Text, Zvuk

15.00 Program regionálneho výjazdu prezidentky SR Zuzany Čaputovej

15.00 h - Stretnutie prezidentky s obyvateľmi Čiernej nad Tisou v budove ZUŠ

15.45 h - Návšteva železničného prekladiska ŽS Cargo

- stretnutie so zástupcami a zamestnancami spoločnosti

- po skončení vyjadrenie prezidentky pre médiá

Čierna nad Tisou

16.35 h - Položenie venca k pamätníku odvlečených na nútené práce

Malý Horeš

Text
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15.30 Brífing Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) - prvá jazda autovlaku do Chorvátska

Na TK sa zúčastnia: podpredseda predstavenstva ZSSK Ján Lukáč a člen predstavenstva ZSSK Karol Martinček. Novinku pripravila
ZSSK v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen

Bratislava, hlavná stanica, 2. nástupište

Text, Video, Foto

16.30 Slávnostné podpísanie memoranda medzi Zväzom výrobcov cementu SR a MŽP SR

- Memoranda o navýšení podielu slovenského odpadu v tuhých alternatívnych palivách energeticky zhodnocovaných v cementárňach

vodná nádrž Ružín I., technická budova Slovenského vodohospodárskeho podniku, okres Gelnica

Text, Video, Foto

17.00 Vernisáž Ivana Urbanoviča 100 rokov organizovaného horolezectva na Slovensku

v rámci otvorenia letnej sezóny vo Vysokých Tatrách. Výstava potrvá do 10. septembra.

Vysoké Tatry, Vila Flóra, Starý Smokovec

18.00 Bratislavské Hanusove dni (18. - 26. júna)

Témou 10. ročníka je otázka: Kam kráčame?

Bratislava, Pálffyho palác, záhrada, Zámocká 47

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

ver lk

Autor: LK
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Súhrn domáceho spravodajstva - 17. júna - 17.30  
  17. 6. 2021, 17:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Bratislava – Na možnú tretiu vlnu sa musíme pripraviť a vyvinúť maximálne úsilie, aby bol jej dosah čo najmiernejší. Prezidentka SR
Zuzana Čaputová to uviedla v rozhovore pre TASR pri príležitosti dvoch rokov vo funkcii. Dosahy pandémie v sociálnej a ekonomickej
oblasti sú podľa prezidentky masívne a budú sa prejavovať dlho. V ďalšom období sa chce intenzívnejšie venovať sociálnym témam.

Bratislava - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) otvoril vo štvrtok ráno 32. schôdzu parlamentu. Poslancov na
nej čaká viac ako 80-bodový program. Zaoberať sa majú napríklad úpravou podmienok a trvania väzby, zjednotením financovania škôl a
školských zariadení v regionálnom školstve, obmedzením doby platnosti zbrojnej licencie či odoberaním benefitov predstaviteľom
komunistických režimov.

- Poslanci majú o návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania rokovať na septembrovej schôdzi. V úvode aktuálnej schôdze
totiž schválili zmeny v programe. Návrh podal do parlamentu poslanec Miloš Svrček (Sme rodina), legislatíva má vytvoriť predpoklad pre
začiatok výstavby nájomných bytov. Koaliční partneri kritizovali, že hnutie Sme rodina návrh vopred nekonzultovalo.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR prijali vo štvrtkovom hlasovaní uznesenie NR SR k návrhu správy Európskeho parlamentu (EP) o
situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien. Materiál predložili poslanci za OĽANO a Sme
rodina. Parlament má podľa schváleného uznesenia pripomenúť EP, ako aj všetkým parlamentom členských štátov EÚ, že otázky
týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania sú v kompetencii národných štátov.

- Ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka trvania kolúznej väzby by mohla byť päť mesiacov. Zároveň v
tomto prípade nemá byť možné ani jej ďalšie predĺženie. Predpokladá to návrh novely Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti,
ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Novela obsahuje aj výnimky, pre ktoré by mohla kolúzna
väzba trvať dlhšie.

– V orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ bude môcť v rámci celkových počtov pôsobiť do 124 príslušníkov Ozbrojených síl
(OS) SR. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ a návrhu na vyslanie príslušníkov OS
SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ. Parlament dokument vo štvrtok odsúhlasil.

Bratislava - Pokiaľ úpravy kolúznej väzby obsahujú formu domnienky kolúzneho správania, ktorá sa netýka organizovaných skupín a
podobne, s úpravou sa dá súhlasiť. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR Lukáš Kyselica (OĽANO) v diskusii o novele
Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti. Priznal, že spočiatku zmeny podporiť nechcel. Viacerí vyšetrovatelia podľa neho
navyše upozorňovali, že úprava kolúznej väzby sa nemôže len tak vytrhávať z celého procesu, pretože to môže mať fatálne dôsledky na
celý prípravný proces.

Bratislava - Na Slovensko doposiaľ dodali takmer štyri milióny vakcín proti ochoreniu COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa
Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov plánuje rezort spustiť
od začiatku júla.

- Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth považuje spustenie očkovania v ambulanciách lekárov od prvého júla
za nereálny termín. Ako povedal pre TASR, za reálne považuje skôr spustenie takéhoto očkovania od začiatku septembra. Zdôraznil, že
ako všeobecný lekár si uvedomuje nutnosť zaočkovania čo najväčšieho počtu obyvateľov aj potrebu očkovania vlastných pacientov.

Bratislava – Musíme robiť všetko pre to, aby pri návrate zo zahraničia občania neobchádzali pravidlá. Štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus to uviedol pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu.
Témou rokovania má byť práve režim na hraniciach, a to najmä v súvislosti so šírením delta variantu nového koronavírusu v Európe.

- Monitoring na slovenských hraniciach by sa mohol v súvislosti s novým indickým variantom nového koronavírusu sprísniť. Pred
štvrtkovým rokovaním ústredného krízového štábu to uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Predpokladá, že prísnejší režim
na hraniciach bude na krízovom štábe jedným z návrhov, ktorý budú zvažovať.

- Infektológ Vladimír Krčméry pripustil možné zavedenie povinnej štátnej karantény pri návrate z niektorých krajín. Pred štvrtkovým
zasadnutím ústredného krízového štábu zdôraznil, že treba za každú cenu zabrániť zavlečeniu nových variantov vírusu na Slovensko.
Poznamenal, že očkovacie látky nemusia byť pri subtypoch vírusu stopercentne funkčné.

Bratislava – Nové opatrenia, ktoré majú reagovať na aktuálnu pandemickú situáciu, by mohol prijať ústredný krízový štáb v pondelok (21.
6.). Jednotlivé rezorty majú dovtedy pripraviť konkrétne návrhy. Po štvrtkovom zasadnutí štábu o tom informoval minister vnútra Roman
Mikulec (OĽANO). „V princípe ide o to, aby sme získali lepší prehľad o ľuďoch, ktorí sa vracajú z rôznych krajín,“ načrtol minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Hovorí napríklad o kontrolách na hraniciach, ale aj lepšej možnosti trasovania v
rámci prípravy na tretiu vlnu.
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Bratislava - Dohodu medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom o návrate veľvyslancov
do Washingtonu a Moskvy považuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) za veľmi
dôležitý pozitívny moment stredajšieho summitu v Ženeve. Uviedol to vo štvrtok na brífingu v Bratislave.

Bratislava - Pred letom a počas leta pravidelne zažívajú oddelenia dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru nápor. Upozorňuje
na to ministerstvo vnútra na sociálnej sieti s tým, že k zvýšenému záujmu o vydanie nových cestovných dokladov tento rok prispelo aj
postupné uvoľnenie opatrení na hraniciach s možnosťou vycestovať do zahraničia. Počty žiadostí stúpali už počas apríla, a potom mája i
júna tohto roka v tisíckach.

Bratislava – Okrem polície by mali podliehať kontrole nezávislej inštitúcie aj ďalšie bezpečnostné zložky, tvrdí Ministerstvo vnútra (MV)
SR. Intenzívne sa chce preto zaoberať otázkou vzniku nezávislých inšpekcií pre jednotlivé orgány. Alternatívou je vytvorenie jednej
generálnej inšpekcie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová.

Bratislava – Minulotýždňový požiar chátrajúcej ubytovne Ministerstva vnútra (MV) SR na Saratovskej ulici v bratislavskej Dúbravke
vznikol nedbanlivým konaním neznámej osoby. Pre TASR to uviedli z rezortu vnútra s tým, že už elektronicky zabezpečili budovu tak,
aby zamedzili podobným incidentom.

Bratislava - Ministerstvo obrany (MO) SR predstavilo v rámci konferencie Globsec pripravovaný akčný plán koordinácie boja proti
hybridným hrozbám. Medzirezortný dokument prezentoval pred skupinou domácich a zahraničných expertov poradca rezortu obrany pre
hybridné hrozby Victor Breiner. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

- Ministri obrany SR, Severného Macedónska a Kanady vo štvrtok na pôde bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2021 Bratislava Forum
hovorili o úlohe, ktorú NATO plní v oblasti súčasných i budúcich bezpečnostných hrozieb. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO)
pripomenul Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR, na ktorej pracoval spoločne s ministrom zahraničných vecí SR Ivanom
Korčokom (nominant SaS).

Bratislava - Prevod správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod ochranárov je kľúčový pre naštartovanie reformných
zmien v ich riadení. Pre envirorezort je dôležité, aby sa transformácia národných parkov mohla realizovať k 1. januáru budúceho roka.
Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Reagovalo tak na mimoparlamentné KDH, ktoré
žiada stiahnuť poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a predložiť vládny návrh.

Bratislava - Na základe rozhodnutia Severoatlantickej aliancie Ozbrojené sily SR stiahli vojačky a vojakov pôsobiacich v operácii
Resolute Support v Afganistane. V stredu (16. 6.) sa tak ukončilo ich takmer dvadsaťročné pôsobenie v tejto oblasti. Informovala o tom
hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Bratislava - Je otázkou mesiaca až dvoch, kým sa delta variant nového koronavírusu stane na Slovensku dominantným. Pri mimoriadne
nízkej zaočkovanosti a nízkom záujme o vakcíny to vytvára istotu pre jesennú tretiu vlnu pandémie. Uviedol to na sociálnej sieti minister
financií Igor Matovič (OĽANO).

Bratislava - Hnutie OĽANO vyzýva ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby odvolal z funkcie podpredsedu predstavenstva
spoločnosti MH Manažment Andreja H., ktorého podľa medializovaných informácií vo štvrtok zadržala Národná kriminálna agentúra
(NAKA) v rámci akcie Mýtnik II. Hnutie tvrdí, že opakovane upozorňovalo Sulíka na "toxickú" minulosť Andreja H. Dodali, že rezort
hospodárstva sa ho mal zbaviť už pred rokom, predišlo by sa tým zbytočným pochybnostiam o fungovaní štátnej správy. Premiér Eduard
Heger (OĽANO) povedal, že Sulíka sa na to bude pýtať.

- O prípadnom odvolaní Andreja H. z funkcie podpredsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment chce minister hospodárstva
Richard Sulík (SaS) diskutovať so šéfom MH Manažmentu Ľubošom Lopatkom. Predpokladá, že o tom rozhodnú "veľmi rýchlo", ešte
tento týždeň. Sulík hovorí, že miera podozrení pri Andrejovi H. musí byť dostatočne vysoká, "keďže skončil rovno za mrežami". Andreja
H. podľa medializovaných informácií vo štvrtok zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Mýtnik II.

Bratislava - Pokiaľ predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová odmieta mimoriadny snem, je predčasné hovoriť o kandidátoch na
šéfa strany. Myslí si to poslanec a člen predsedníctva Za ľudí Tomáš Lehotský aj jeho kolega podpredseda Vladimír Ledecký.
Podpredsedníčka strany a poslankyňa Miriam Šuteková nechce mimoriadny snem a nevidí dôvod na zmenu predsedu. Podpredseda
Juraj Šeliga, ktorý ohlásil záujem byť šéfom strany, Šutekovú prekvapil svojimi vyjadreniami o spájaní s Progresívnym Slovenskom či
inými stranami.

Bratislava - Poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi (OĽANO) hovorí o závažných podozreniach zneužívania peňazí z Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor). Na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol, že v jednotlivých hodnotiacich
komisiách fondu sedeli nominanti strany Most-Híd a prideľovali financie združeniam, ktoré boli na stranu napojené. Most-Híd sa voči
tvrdeniam ohradil a vyzval ho, aby prestal obviňovať osobnosti kultúrnej obce Maďarov na Slovensku. Stanovisko strany poslala TASR jej
hovorkyňa Klára Magdeme.
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Bratislava - Vláda zlyháva vo všetkých rezortoch, takto zle krajinu neriadila žiadna garnitúra v histórii. Vyhlásil to nezaradený poslanec a
expremiér Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že preto bude spolu so svojimi poslancami iniciovať mimoriadnu
schôdzu na odvolanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Jeho odvolaním by padla celá vláda. Pellegrini skonštatoval, že nemá zmysel
odvolávať jednotlivých ministrov a musí padnúť celá vláda. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze plánujú podať v najbližších dňoch,
budúci týždeň chcú zvážiť najlepší termín. Urobiť tak však mienia ešte pred letnými dovolenkami poslancov.

Bratislava - Prostredníctvom 4372 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (16. 6.) na Slovensku 61 prípadov nového koronavírusu.
Pribudlo osem obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Pribudlo tiež 65
pozitívne testovaných antigénovými testami z celkového počtu 32.873 vykonaných testov.

Bratislava - V štatistikách hlásení podozrení na nežiaduce účinky po vakcínach proti COVID-19 pribudlo tento týždeň jedno úmrtie po
očkovaní, kde bol súvis stanovený ako možný. Išlo o pacienta vo veku 44 rokov, ktorý bol očkovaný prvou dávkou vakcíny Vaxzevria od
spoločnosti AstraZeneca. Informovala o tom Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Bratislava - Na Slovensku stále prevláda alfa variant nového koronavírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný vo Veľkej Británii. Ukázali to
májové výsledky sekvenovania vzoriek pozitívnych na nový koronavírus. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Úradu verejného
zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Celkovo sa úspešne osekvenovalo 955 vzoriek. Alfa variant bol dokázaný v 878 prípadoch, čo je
takmer 92 percent zo skúmaných vzoriek. Beta variant, prvýkrát zaznamenaný v Južnej Afrike, sa objavil v dvoch prípadoch.

Bratislava - Čakatelia na druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 si prostredníctvom novej funkcionality môžu zmeniť len termín
očkovania, a to o jeden deň až mesiac. Na sociálnej sieti o tom informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Bratislava – Na Slovensku doteraz odobrali 57 vzoriek odpadových vôd na zistenie prítomnosti nového koronavírusu. Z nich 27 vzoriek
analyzovali a vyhodnotili. V procese spracovania a analýzy je ďalších 30 vzoriek. Ich výsledky budú známe v priebehu tohto týždňa. Pre
TASR to povedal Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Bratislava - Deti aj osoby zabezpečujúce priebeh detského tábora sa budú musieť preukazovať negatívnym PCR testom na ochorenie
COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku. Vyplýva to z usmernenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Informovala
o tom Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ.

Bratislava - Spokojnosť učiteľov v školách s riaditeľmi v druhom funkčnom období je v priemere po zohľadnení relevantných faktorov
vyššia ako pri ich prvom a treťom funkčnom období. Vyplýva to z analýzy vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov od Inštitútu
vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bratislava - Novela zákona týkajúca sa obhliadok mŕtvych nie je dobre pripravená. Prácu ambulancií vráti pred rok 2018. Tvrdí to
prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Riešenie vidí v tom, aby Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) začal pracovať na vytvorení tzv. inštitútu koronera podľa modelov zo zahraničia.

Bratislava - Niektorým nemocniciam združeným v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) neboli doteraz vyplatené finančné prostriedky za
február až apríl tohto roka. Určené boli na hospodársku mobilizáciu v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia
druhej vlny pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav Valaštík.

Bratislava - Obmedziť opakovanie ročníka či hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako "nedostatočné" iba na výnimočné prípady
odporúča Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Vyplýva to z metodického odporúčania k záverečnému hodnoteniu na základných a
stredných školách v školskom roku 2020/2021. ŠPÚ tvrdí, že označenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako nedostatočné je
demotivujúcim prvkom a znižuje vieru žiaka vo vlastný pokrok, úspech a možnosti uplatnenia.

Košice – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý
hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských
univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Bratislava - V rámci tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR vypočula vo štvrtok Súdna rada
SR, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, zvyšných troch uchádzačov. Pôvodne mala vypočuť štvoricu, ale ráno sa Marta
Kamonczová vzdala účasti v treťom kole výberového konania.

Bratislava - Súdna rada SR predložila prezidentke SR Zuzane Čaputovej návrh na vymenovanie siedmich sudcov všeobecných súdov.
Uzniesla sa na tom počas zasadnutia, ktoré sa konalo v utorok (15. 6.). Týka sa to Matúša Brehovského s pridelením na Okresný súd
(OS) Bratislava V, Róberta Bardača s pridelením na OS Bratislava I, Romana Dulu s pridelením na OS Banská Bystrica. Na OS Trnava
by mal byť po vymenovaní pridelený Rudolf Bott a na OS Košice-okolie Jana Trnečková.

Bratislava - Utorkové (15. 6.) rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej vytvára dostatočný predpoklad na to, aby Špecializovaný trestný sud (ŠTS) po doplnení dokazovania
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rozhodol vo veci zákonným spôsobom. Uviedol to európsky prokurátor Juraj Novocký, ktorý bol v minulosti jedným z dvoch prokurátorov
Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorí dozorovali kauzu Kuciaka a Kušnírovej.

Bratislava – Národná kriminálna agentúra (NAKA) aktuálne zasahuje v rámci akcie Mýtnik II. Obvinila šesť osôb z trestných činov
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. TASR to potvrdil hovorca
Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Zadržané boli dve osoby. Televízia TA3 informovala, že jednou z nich by mal byť podpredseda
predstavenstva MH Manažment Andrej H.

- Rezort hospodárstva nemá bližšie informácie k zadržaniu podpredsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment Andreja H. TASR o
tom informovali z tlačového odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR s tým, že podľa medializovaných informácií zadržanie Andreja H.
nesúvisí s jeho aktuálnou pozíciou a ani prácou v MH Manažment.

Brusel/Luxemburg/Bratislava - Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vydala vo štvrtok stanovisko v súvislosti s
únosom syna bývalého prezidenta SR Michala Kováča ml. a rušením takzvaných Mečiarových amnestií. Vyplýva z neho, že po zrušení
amnestie možno vydať európsky zatykač na obžalovaných. Súdny dvor EÚ jej návrhom nie je viazaný, sudcovia vynesú rozsudok neskôr.

- Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vo svojom štvrtkovom stanovisku zvýraznila to, že Súdny dvor má
právomoc rozhodnúť o dvoch prejudiciálnych otázkach v súvislosti so zrušenými Mečiarovými amnestiami. Pre TASR to uviedol jeden z
obhajcov bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivana L. Michal Mandzák.

lem liv
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Bratislava – Na možnú tretiu vlnu sa musíme pripraviť a vyvinúť maximálne úsilie, aby bol jej dosah čo najmiernejší. Prezidentka SR
Zuzana Čaputová to uviedla v rozhovore pre TASR pri príležitosti dvoch rokov vo funkcii. Dosahy pandémie v sociálnej a ekonomickej
oblasti sú podľa prezidentky masívne a budú sa prejavovať dlho. V ďalšom období sa chce intenzívnejšie venovať sociálnym témam.

Bratislava – Cieľom hnutia Sme rodina je postupne plniť sľuby, ktoré dalo občanom v predvolebnej kampani, vrátane výstavby nájomných
bytov a exekučnej amnestie. Z tohto dôvodu je prirodzeným cieľom hnutia udržanie vládnej koalície a plnenie Programového vyhlásenia
vlády. V diskusii na TASR TV to povedal predseda parlamentu a zároveň hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Bratislava - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) otvoril vo štvrtok ráno 32. schôdzu parlamentu. Poslancov na
nej čaká viac ako 80-bodový program. Zaoberať sa majú napríklad úpravou podmienok a trvania väzby, zjednotením financovania škôl a
školských zariadení v regionálnom školstve, obmedzením doby platnosti zbrojnej licencie či odoberaním benefitov predstaviteľom
komunistických režimov.

- Poslanci majú o návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania rokovať na septembrovej schôdzi. V úvode aktuálnej schôdze
totiž schválili zmeny v programe. Návrh podal do parlamentu poslanec Miloš Svrček (Sme rodina), legislatíva má vytvoriť predpoklad pre
začiatok výstavby nájomných bytov. Koaliční partneri kritizovali, že hnutie Sme rodina návrh vopred nekonzultovalo.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR prijali vo štvrtkovom hlasovaní uznesenie NR SR k návrhu správy Európskeho parlamentu (EP) o
situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien. Materiál predložili poslanci za OĽANO a Sme
rodina. Parlament má podľa schváleného uznesenia pripomenúť EP, ako aj všetkým parlamentom členských štátov EÚ, že otázky
týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania sú v kompetencii národných štátov.

- Ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka trvania kolúznej väzby by mohla byť päť mesiacov. Zároveň v
tomto prípade nemá byť možné ani jej ďalšie predĺženie. Predpokladá to návrh novely Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti,
ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Novela obsahuje aj výnimky, pre ktoré by mohla kolúzna
väzba trvať dlhšie.

– V orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ bude môcť v rámci celkových počtov pôsobiť do 124 príslušníkov Ozbrojených síl
(OS) SR. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ a návrhu na vyslanie príslušníkov OS
SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ. Parlament dokument vo štvrtok odsúhlasil.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania dva návrhy noviel zákonov, ktoré majú smerovať k transformácii
Slovenskej akadémie vied (SAV). Ide o návrh novely zákona o SAV a novely zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (VVI) z dielne
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

- Financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve sa zjednotí do pôsobnosti ministerstva školstva. Vyplýva to z novely
zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne rezortu školstva, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR
schválili.

- Poslanci sa v závere prvého rokovacieho dňa 32. schôdze Národnej rady (NR) SR venovali novele zákona o kybernetickej bezpečnosti.
Novela ráta s posilnením právomoci Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Škodlivý obsah alebo
škodlivú aktivitu v kyberpriestore by po novom mohol úrad zablokovať. Zaviesť by sa mohla aj všeobecná povinnosť poskytovať úradu
súčinnosť.

Bratislava - Pokiaľ úpravy kolúznej väzby obsahujú formu domnienky kolúzneho správania, ktorá sa netýka organizovaných skupín a
podobne, s úpravou sa dá súhlasiť. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR Lukáš Kyselica (OĽANO) v diskusii o novele
Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti. Priznal, že spočiatku zmeny podporiť nechcel. Viacerí vyšetrovatelia podľa neho
navyše upozorňovali, že úprava kolúznej väzby sa nemôže len tak vytrhávať z celého procesu, pretože to môže mať fatálne dôsledky na
celý prípravný proces.

Bratislava - Na Slovensko doposiaľ dodali takmer štyri milióny vakcín proti ochoreniu COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa
Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov plánuje rezort spustiť
od začiatku júla.

- Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth považuje spustenie očkovania v ambulanciách lekárov od prvého júla
za nereálny termín. Ako povedal pre TASR, za reálne považuje skôr spustenie takéhoto očkovania od začiatku septembra. Zdôraznil, že
ako všeobecný lekár si uvedomuje nutnosť zaočkovania čo najväčšieho počtu obyvateľov aj potrebu očkovania vlastných pacientov.
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Bratislava – Musíme robiť všetko pre to, aby pri návrate zo zahraničia občania neobchádzali pravidlá. Štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus to uviedol pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu.
Témou rokovania má byť práve režim na hraniciach, a to najmä v súvislosti so šírením delta variantu nového koronavírusu v Európe.

- Monitoring na slovenských hraniciach by sa mohol v súvislosti s novým indickým variantom nového koronavírusu sprísniť. Pred
štvrtkovým rokovaním ústredného krízového štábu to uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Predpokladá, že prísnejší režim
na hraniciach bude na krízovom štábe jedným z návrhov, ktorý budú zvažovať.

- Infektológ Vladimír Krčméry pripustil možné zavedenie povinnej štátnej karantény pri návrate z niektorých krajín. Pred štvrtkovým
zasadnutím ústredného krízového štábu zdôraznil, že treba za každú cenu zabrániť zavlečeniu nových variantov vírusu na Slovensko.
Poznamenal, že očkovacie látky nemusia byť pri subtypoch vírusu stopercentne funkčné.

Bratislava – Nové opatrenia, ktoré majú reagovať na aktuálnu pandemickú situáciu, by mohol prijať ústredný krízový štáb v pondelok (21.
6.). Jednotlivé rezorty majú dovtedy pripraviť konkrétne návrhy. Po štvrtkovom zasadnutí štábu o tom informoval minister vnútra Roman
Mikulec (OĽANO). „V princípe ide o to, aby sme získali lepší prehľad o ľuďoch, ktorí sa vracajú z rôznych krajín,“ načrtol minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Hovorí napríklad o kontrolách na hraniciach, ale aj lepšej možnosti trasovania v
rámci prípravy na tretiu vlnu.

Bratislava - Dohodu medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom o návrate veľvyslancov
do Washingtonu a Moskvy považuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) za veľmi
dôležitý pozitívny moment stredajšieho summitu v Ženeve. Uviedol to vo štvrtok na brífingu v Bratislave.

Bratislava - Pred letom a počas leta pravidelne zažívajú oddelenia dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru nápor. Upozorňuje
na to ministerstvo vnútra na sociálnej sieti s tým, že k zvýšenému záujmu o vydanie nových cestovných dokladov tento rok prispelo aj
postupné uvoľnenie opatrení na hraniciach s možnosťou vycestovať do zahraničia. Počty žiadostí stúpali už počas apríla, a potom mája i
júna tohto roka v tisíckach.

Bratislava – Okrem polície by mali podliehať kontrole nezávislej inštitúcie aj ďalšie bezpečnostné zložky, tvrdí Ministerstvo vnútra (MV)
SR. Intenzívne sa chce preto zaoberať otázkou vzniku nezávislých inšpekcií pre jednotlivé orgány. Alternatívou je vytvorenie jednej
generálnej inšpekcie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová.

Bratislava – Minulotýždňový požiar chátrajúcej ubytovne Ministerstva vnútra (MV) SR na Saratovskej ulici v bratislavskej Dúbravke
vznikol nedbanlivým konaním neznámej osoby. Pre TASR to uviedli z rezortu vnútra s tým, že už elektronicky zabezpečili budovu tak,
aby zamedzili podobným incidentom.

Bratislava - Ministerstvo obrany (MO) SR predstavilo v rámci konferencie Globsec pripravovaný akčný plán koordinácie boja proti
hybridným hrozbám. Medzirezortný dokument prezentoval pred skupinou domácich a zahraničných expertov poradca rezortu obrany pre
hybridné hrozby Victor Breiner. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

- Ministri obrany SR, Severného Macedónska a Kanady vo štvrtok na pôde bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2021 Bratislava Forum
hovorili o úlohe, ktorú NATO plní v oblasti súčasných i budúcich bezpečnostných hrozieb. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO)
pripomenul Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR, na ktorej pracoval spoločne s ministrom zahraničných vecí SR Ivanom
Korčokom (nominant SaS).

Bratislava - Prevod správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod ochranárov je kľúčový pre naštartovanie reformných
zmien v ich riadení. Pre envirorezort je dôležité, aby sa transformácia národných parkov mohla realizovať k 1. januáru budúceho roka.
Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Reagovalo tak na mimoparlamentné KDH, ktoré
žiada stiahnuť poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a predložiť vládny návrh.

Bratislava Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo vo štvrtok výberové konanie na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Uchádzači sa
môžu prihlásiť do konca júla. Informoval o tom tlačový odbor MV SR.

Bratislava - Na základe rozhodnutia Severoatlantickej aliancie Ozbrojené sily SR stiahli vojačky a vojakov pôsobiacich v operácii
Resolute Support v Afganistane. V stredu (16. 6.) sa tak ukončilo ich takmer dvadsaťročné pôsobenie v tejto oblasti. Informovala o tom
hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Bratislava - Je otázkou mesiaca až dvoch, kým sa delta variant nového koronavírusu stane na Slovensku dominantným. Pri mimoriadne
nízkej zaočkovanosti a nízkom záujme o vakcíny to vytvára istotu pre jesennú tretiu vlnu pandémie. Uviedol to na sociálnej sieti minister
financií Igor Matovič (OĽANO).

Bratislava - Opozícia pri pokuse o odvolávanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zistí, že celá koalícia stojí za premiérom. Vyhlásil to 
minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že rád vystúpi v pléne Národnej rady (NR) SR pri jeho prípadnom odvolávaní. Je podľa
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neho absolútne vylúčené, že by Heger odvolávanie neustál. Podanie návrhu na vyslovenie nedôvery premiérovi avizujú poslanci okolo
expremiéra Petra Pellegriniho.

Bratislava - Hnutie OĽANO vyzýva ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby odvolal z funkcie podpredsedu predstavenstva
spoločnosti MH Manažment Andreja H., ktorého podľa medializovaných informácií vo štvrtok zadržala Národná kriminálna agentúra
(NAKA) v rámci akcie Mýtnik II. Hnutie tvrdí, že opakovane upozorňovalo Sulíka na "toxickú" minulosť Andreja H. Dodali, že rezort
hospodárstva sa ho mal zbaviť už pred rokom, predišlo by sa tým zbytočným pochybnostiam o fungovaní štátnej správy. Premiér Eduard
Heger (OĽANO) povedal, že Sulíka sa na to bude pýtať.

- O prípadnom odvolaní Andreja H. z funkcie podpredsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment chce minister hospodárstva
Richard Sulík (SaS) diskutovať so šéfom MH Manažmentu Ľubošom Lopatkom. Predpokladá, že o tom rozhodnú "veľmi rýchlo", ešte
tento týždeň. Sulík hovorí, že miera podozrení pri Andrejovi H. musí byť dostatočne vysoká, "keďže skončil rovno za mrežami". Andreja
H. podľa medializovaných informácií vo štvrtok zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Mýtnik II.

Bratislava - Pokiaľ predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová odmieta mimoriadny snem, je predčasné hovoriť o kandidátoch na
šéfa strany. Myslí si to poslanec a člen predsedníctva Za ľudí Tomáš Lehotský aj jeho kolega podpredseda Vladimír Ledecký.
Podpredsedníčka strany a poslankyňa Miriam Šuteková nechce mimoriadny snem a nevidí dôvod na zmenu predsedu. Podpredseda
Juraj Šeliga, ktorý ohlásil záujem byť šéfom strany, Šutekovú prekvapil svojimi vyjadreniami o spájaní s Progresívnym Slovenskom či
inými stranami.

Bratislava - Poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi (OĽANO) hovorí o závažných podozreniach zneužívania peňazí z Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor). Na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol, že v jednotlivých hodnotiacich
komisiách fondu sedeli nominanti strany Most-Híd a prideľovali financie združeniam, ktoré boli na stranu napojené. Most-Híd sa voči
tvrdeniam ohradil a vyzval ho, aby prestal obviňovať osobnosti kultúrnej obce Maďarov na Slovensku. Stanovisko strany poslala TASR jej
hovorkyňa Klára Magdeme.

Bratislava - Vláda zlyháva vo všetkých rezortoch, takto zle krajinu neriadila žiadna garnitúra v histórii. Vyhlásil to nezaradený poslanec a
expremiér Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že preto bude spolu so svojimi poslancami iniciovať mimoriadnu
schôdzu na odvolanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Jeho odvolaním by padla celá vláda. Pellegrini skonštatoval, že nemá zmysel
odvolávať jednotlivých ministrov a musí padnúť celá vláda. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze plánujú podať v najbližších dňoch,
budúci týždeň chcú zvážiť najlepší termín. Urobiť tak však mienia ešte pred letnými dovolenkami poslancov.

Bratislava - Prostredníctvom 4372 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (16. 6.) na Slovensku 61 prípadov nového koronavírusu.
Pribudlo osem obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Pribudlo tiež 65
pozitívne testovaných antigénovými testami z celkového počtu 32.873 vykonaných testov.

Bratislava - V štatistikách hlásení podozrení na nežiaduce účinky po vakcínach proti COVID-19 pribudlo tento týždeň jedno úmrtie po
očkovaní, kde bol súvis stanovený ako možný. Išlo o pacienta vo veku 44 rokov, ktorý bol očkovaný prvou dávkou vakcíny Vaxzevria od
spoločnosti AstraZeneca. Informovala o tom Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Bratislava - Na Slovensku stále prevláda alfa variant nového koronavírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný vo Veľkej Británii. Ukázali to
májové výsledky sekvenovania vzoriek pozitívnych na nový koronavírus. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Úradu verejného
zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Celkovo sa úspešne osekvenovalo 955 vzoriek. Alfa variant bol dokázaný v 878 prípadoch, čo je
takmer 92 percent zo skúmaných vzoriek. Beta variant, prvýkrát zaznamenaný v Južnej Afrike, sa objavil v dvoch prípadoch.

Bratislava - Čakatelia na druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 si prostredníctvom novej funkcionality môžu zmeniť len termín
očkovania, a to o jeden deň až mesiac. Na sociálnej sieti o tom informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Bratislava – Na Slovensku doteraz odobrali 57 vzoriek odpadových vôd na zistenie prítomnosti nového koronavírusu. Z nich 27 vzoriek
analyzovali a vyhodnotili. V procese spracovania a analýzy je ďalších 30 vzoriek. Ich výsledky budú známe v priebehu tohto týždňa. Pre
TASR to povedal Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Bratislava - Deti aj osoby zabezpečujúce priebeh detského tábora sa budú musieť preukazovať negatívnym PCR testom na ochorenie
COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku. Vyplýva to z usmernenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Informovala
o tom Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ.

Bratislava - Spokojnosť učiteľov v školách s riaditeľmi v druhom funkčnom období je v priemere po zohľadnení relevantných faktorov
vyššia ako pri ich prvom a treťom funkčnom období. Vyplýva to z analýzy vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov od Inštitútu
vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bratislava - Novela zákona týkajúca sa obhliadok mŕtvych nie je dobre pripravená. Prácu ambulancií vráti pred rok 2018. Tvrdí to 
prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Riešenie vidí v tom, aby Úrad pre dohľad nad
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zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) začal pracovať na vytvorení tzv. inštitútu koronera podľa modelov zo zahraničia.

Bratislava - Niektorým nemocniciam združeným v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) neboli doteraz vyplatené finančné prostriedky za
február až apríl tohto roka. Určené boli na hospodársku mobilizáciu v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia
druhej vlny pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav Valaštík.

Bratislava - Obmedziť opakovanie ročníka či hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako "nedostatočné" iba na výnimočné prípady
odporúča Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Vyplýva to z metodického odporúčania k záverečnému hodnoteniu na základných a
stredných školách v školskom roku 2020/2021. ŠPÚ tvrdí, že označenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako nedostatočné je
demotivujúcim prvkom a znižuje vieru žiaka vo vlastný pokrok, úspech a možnosti uplatnenia.

Košice – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý
hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských
univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Bratislava - V rámci tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR vypočula vo štvrtok Súdna rada
SR, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, zvyšných troch uchádzačov. Pôvodne mala vypočuť štvoricu, ale ráno sa Marta
Kamonczová vzdala účasti v treťom kole výberového konania.

Bratislava - Súdna rada SR predložila prezidentke SR Zuzane Čaputovej návrh na vymenovanie siedmich sudcov všeobecných súdov.
Uzniesla sa na tom počas zasadnutia, ktoré sa konalo v utorok (15. 6.). Týka sa to Matúša Brehovského s pridelením na Okresný súd
(OS) Bratislava V, Róberta Bardača s pridelením na OS Bratislava I, Romana Dulu s pridelením na OS Banská Bystrica. Na OS Trnava
by mal byť po vymenovaní pridelený Rudolf Bott a na OS Košice-okolie Jana Trnečková.

Bratislava - Utorkové (15. 6.) rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej vytvára dostatočný predpoklad na to, aby Špecializovaný trestný sud (ŠTS) po doplnení dokazovania
rozhodol vo veci zákonným spôsobom. Uviedol to európsky prokurátor Juraj Novocký, ktorý bol v minulosti jedným z dvoch prokurátorov
Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorí dozorovali kauzu Kuciaka a Kušnírovej.

Bratislava – Národná kriminálna agentúra (NAKA) aktuálne zasahuje v rámci akcie Mýtnik II. Obvinila šesť osôb z trestných činov
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. TASR to potvrdil hovorca
Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Zadržané boli dve osoby. Televízia TA3 informovala, že jednou z nich by mal byť podpredseda
predstavenstva MH Manažment Andrej H.

- Rezort hospodárstva nemá bližšie informácie k zadržaniu podpredsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment Andreja H. TASR o
tom informovali z tlačového odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR s tým, že podľa medializovaných informácií zadržanie Andreja H.
nesúvisí s jeho aktuálnou pozíciou a ani prácou v MH Manažment.

Brusel/Luxemburg/Bratislava - Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vydala vo štvrtok stanovisko v súvislosti s
únosom syna bývalého prezidenta SR Michala Kováča ml. a rušením takzvaných Mečiarových amnestií. Vyplýva z neho, že po zrušení
amnestie možno vydať európsky zatykač na obžalovaných. Súdny dvor EÚ jej návrhom nie je viazaný, sudcovia vynesú rozsudok neskôr.

- Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vo svojom štvrtkovom stanovisku zvýraznila to, že Súdny dvor má
právomoc rozhodnúť o dvoch prejudiciálnych otázkach v súvislosti so zrušenými Mečiarovými amnestiami. Pre TASR to uviedol jeden z
obhajcov bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivana L. Michal Mandzák.

lem liv ima
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V nedeľu 20.júna sa udialo krásne a zmysluplné podujatie Krištáľové krído. Bol to v poradí už 24. ročník udeľovania cien Krištáľové krídlo
najvýznamnejším osobnostiam Slovenska za uplynulý rok z oblasti umenia, športu, hospodárstva, medicíny a vedy.

Pre pandémiu koronavírusu sa musel galavečer 24. ročníka Krištáľového krídla viackrát presunúť. Po uvoľnení protipandemických
opatrení organizátori potvrdili nový termín aj miesto konania. Udeľovanie cien Krištáľové krídlo pre významné osobnosti Slovenska sa
tento rok konalo v historickom zámku Šimák Zámok Pezinok , ktorý jednoznačne umocnil slávnostnú atmosféru večera.

Dôležitú úlohu pri výbere miesta zohrali práve okolnosti súvisiace s pandémiou. „Aby sme zaistili bezpečný priebeh a dodržali platné
protiepidemické opatrenia, rozhodli sme sa galavečer zorganizovať v exteriéri. Šimák Zámok Pezinok si nás získal svojou jedinečnou
atmosférou a veľmi sa tešíme na túto príjemnú zmenu,“ vysvetlila súvislosti riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala.

Celú udalosť odmoderovali Žanet Štefánková a Jakub Ťapák. Nezabudli poďakovať prezidentke Zuzane Čaputovej. Galavečer otvorilo
hudobné zoskupenie Peter Bič projekt. Zoskupenie bolo sprevádzané Symfonickým orchestrom , ktorý bol vedený dirigentiom Adrianom
Kokošom. Po nich zahrala doprovod i známa hudobná skladateľka Ľubica Čekovská, či skvelé zoskupenie Janoska Ensemble.

Ako prvá prišla na rad kategória Filantropia , kde boli nominovaní ľudia, ktori si to skutočne zaslúžili. V tejto kategórii boli nominovaní
Adriana Havašová , výkonná riaditeľka a psychologička Poradenskėho Centra Nádej. Ďalej to boli Eva Gažová , ktorá je národná
riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením a Lucia Pašková so Šimonom Šickom , ktorí
v čase prvej vlny koronavírusu založili transparentný fundraising ktopomozeslovensku.sk a rekordne rýchlo a efektívne pomohli
slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez rýchlu distribúciu ochranných pomôcok pre zdravotníckych
pracovníkov a ľudí v prvej línii. Ocenenie získala Eva Gažová.

Ďalšou kategóriou bolo Hospodárstvo. Nominovaní boli Katarína Chamutyová , ktorá vedie špecializovanú detskú rehabilitačnú
nemocnicu TETIS v Dunajskej Lužnej, Pavol Jakubec stojaci za známymi potravinárskymi firmami pod strechou koncernu IDC Holding,
ktorý sa vyprofiloval ako jedna z najväčších a najstabilnejších potravinárskych firiem u nás, s medzinárodným dosahom. Napriek
pandémii nemusel pristúpiť k prepúšťaniu kmeňových zamestnancov a ľuďom nikdy nemeškali výplaty. Ďalším bol Juraj Habovštiak ,
konateľ spoločnosti MTS – Modern Technology Systems. V odľahlom regióne Oravy spolu s kolegami vybudovali medzinárodne úspešnú
strojársku firmu. Ocenenie napokon získal Pavol Jakubec.

V kategórii Medicína a veda boli adeptmi Alexandra Bražinová , popredná slovenská, medzinárodne uznávaná epidemiologička, ktorá sa
špecializuje na epidemiológiu, ochranu a podporu zdravia. Taktiež Peter Šimko , ktorý je rektor SZU, prednosta Kliniky úrazovej chirurgie
SZU a UNB, hlavný odborník MZ SR pre úrazovú chirurgiu. A v neposlednom rade Boris Klempa a Pavol Čekan , ktorým patrí nominácia
za významný príspevok v boji proti pandémii COVID-19 na Slovensku prostredníctvom vývoja série certifikovaných PCR testov na
detekciu vírusu SARS-CoV-2, za aktívnu účasť v kontrole šírenia vírusu pomocou testovania a darovania testov pre spoločnosť a za
významný podiel na odbornom informovaní verejnosti o problematike pandémie. Ocenenie napokon získali Boris Klempa a Pavol Čekan.

V kategórii Inovácie a startupy boli nominovaní Andrea Basilová a Martin Basila , spoluzakladatelia firmy Sensoneo, ktorá vyvíja a
poskytuje riešenia pre efektívnu a transparentnú správu odpadov. Ďalším nominantom bol Martin Herman , firma Powerful Medical sa
zaoberá vývojom “deep-tech” technológii k diagnóze a liečbe kardiovaskulárnych ochorení. Pomocou klinického asistenta lekár mobilom
odfotí EKG záznam, aplikácia ho zdigitalizuje a vyhodnotí diagnózu. V ďalších krokoch aplikácie lekár vyplní anamnézu a klinický asistent
vytvorí personalizovaný liečebný plán. Okrem diagnózy a odporučenia liečby ich technológie dokážu predikovať efektivitu liečby a
mortalitu pri pacientoch so zlyhávaním srdca a znižovať čas do podania antikoagulačnej liečby pri pacientoch s atriálnou fibriláciou.
Okrem diagnózy kardiovaskulárnych ochorení sa venujú aj automatizácii popisovania CT a MRI snímkov pomocou umelej inteligencie.

Súvisiaci článok: REPORTÁŽ Mladí Slováci vyvinuli aplikáciu, ktorá pomôže lekárom pri včasnej diagnostike kardiovaskulárnych
ochorení. Môžu tak zachrániť tisíce životov

Posledným noíminantom v tejto kategórii bol Dalibor Cicman , zakladateľ spoločnosti Gymbeam, ktorá je najrýchlejšie rastúcou značkou
pre aktívny a zdravý životný štýl v regióne strednej a východnej Európy. Víťazom sa stal Martin Herman.

V kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie boli nominovaní Juraj Loj , významný a talentovaný herec, Peter Bebjak , herec scenárista a
režisér a Jaroslav Moravčík , ktorý je okrem iného aj skvelým choreografom. Oceneným sa napokon stal Peter Bebjak.

V kategórii Šport boli nominovaní Erik Černák , 23-ročný obranca sa stal desiatym slovenským držiteľom Stanleyho pohára. Taktiež
Branislav Koniar , ktorý bol už tridsiatykrát súčasťou a hybnou silou tímu organizátorov Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. A
nakoniec Michal Martikán, ktorý je prvým mužom športovej histórie, ktorému sa podarilo získať medailu v individuálnej disciplíne na
piatich olympiádach za sebou. Laureátom sa stal Michal Martikán, náhle však ochorel a ocenenie za neho prevzal Richard Lintner.
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V kategórii Výtvarné umenie boli nominovaní opäť traja umelci. Igor Piačka , venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii, ex-libris a
známkovej tvorbe. Ďalším bol Ondrej Rudavský , multižánrový umelec, enuje sa sochám, grafike, animácii, maľbe, šperkom a
svetelnému umeniu. Poslednými boli manželia Jana Machatová a Peter Machata , ktorí sú tvorcami autorského šperku od konca 90.
rokov. Svoj profil si budujú aj v medzinárodných galériách vo Viedni alebo Pariži a Slovensko uspešne reprezentovali na
nejrenomovanejšom šperkárskom podujatí – Schmuck v Mníchove. Ocenenie získali manželia Machatovci.

V kategórii Hudba boli nominovaní Peter Bič Project , úspešná kapela, ktorá v tomto roku získala aj cenu diváckej ankety OTO a ako
jediný aj naživo počas galavečera vystúpili naživo s baladou Stoj, ktorá patrí k rádiovým hitom roku 2020. Ďalšou v poradí bola Ľubica
Čekovská, dlhodobo úspešná skladateľka. Posledným adeptom bolo zoskupenie Janoska Ensemble , ktoré ponúka hudobný zážitok,
ktorý prezentuje vysoké umenie improvizácie vo virtuóznej dokonalosti. Laureátkou sa stala Ľubica Čekovská.

V kategórii Publicistika a literatúra bol nominantom Jozef Karika , ktorý patrí k najznámejším a najčítanejším súčasným slovenským
autorom. Ďalším bol Marián Andričík , literárny vedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg a prodekan Filozofickej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa prekladom prózy a poézie hlavne z anglickej a americkej literatúry. Nominovaný je za
historicky prvý preklad jedného z najvýznamnejších diel svetovej literatúry Stratený „raj“ od Johna Miltona. Tretím bol Boris Koreň , ktorý
jekľúčovým tvorcom publicistického žánru v rámci Slovenského rozhlasu. Víťazom sa stal Marián Andričík.

Na záver odovzdali ocennenia laureátom v špeciánej kategórii Laureáti mimoriadnej ceny. Ocenenie získala Daniela Ostatníková. Prof.
MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. sa celoživotne venuje výskumu mozgu a jeho funkciám, v posledných desaťročiach najmä témou
autizmu, ktorá je v dnešnej dobe mimoriadne aktuálna, keďže výskyt tejto poruchy v poslednom období výrazne narastá. Ostatníková sa
témou autizmu začala zaoberať prostredníctvom výskumu vplyvu pohlavných hormónov na kognitívne funkcie mozgu z pohľadu
pohlavného dimorfizmu, keď začala tieto aspekty sledovať na deťoch a adolescentoch s mimoriadnym nadaním.

Ďalším, kto dostal ocenenie bol Karol Horák, vysokoškolský profesor PhDr. Karol Horák, CSc., ktorý je slovenský prozaik, literárny a
divadelný vedec, pedagóg, no predovšetkým jeden z významných súčasných slovenských dramatikov – jeho hry uviedli slovenské i
zahraničné divadlá.

Kríza , ktorú priniesol koronavírus, nás silno zasiahla. Vopred ďakujeme každému, kto zašle hoci len niekoľko centov na náš účet SK30
7500 0000 0040 2698 9329 Pomôžete tak ľudom, ktorí už roky pracujú pre vás, našich čitateľov, a to aj napriek nižšiemu platu či
predĺženému pracovnému času.

Zdroj: Netky KP

Foto: reprofoto RTVS

Autor: Netky.sk
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Pražská prechádzka po 400 rokoch - Pamiatkárska pocta doktorovi Jánovi Jesseniovi † 21. jún 1621

zverejnené: 21. júna 2021

aktualizované: 21. júna 2021

Nočným rýchlikom „EC Jesenius“ sa z Košíc rútim v čase (po 400 rokoch !) nostalgickou cestou do Prahy - matky miest. Priťahovaný
výročiami, s „krvavým“ 21. júnom míňam mesto Martin, kde je známa Jesseniova lekárska fakulta, na ktorej môžte za zásluhy v
lekárskych vedách v dnešných pandemických časoch získať plaketu Jána Jessenia. Zahliadnuť sa dá i neďaleko ležiaca dedinka
Turčianske Jaseno, odkiaľ pochádzali jeho šľachtickí predkovia, a kde je dodnes aj jeho socha a pamätná izba. Po polnoci sa už v
„českej zemi“ vykláňam z okienka, hľadajúc v diaľke vesmíru objavenú planétku, pomenovanú ako inak - Jessenius. V nočnom sne mi
zrazu ožívajú scény onej neslávne najsmutnejšej a dnes i výročnej staromestskej popravy zo sugestívneho seriálu „Lekár umierajúceho
času“, z ktorého dodnes nabiehajú zimomriavky na duši. Na skrátenie pamiatkárskeho putovania po jeho stopách sa zas núka historický
román Ľuda Zúbka o slávnom slovenskom doktorovi, vedcovi, diplomatovi, filozofovi a historikovi, či tiež pribalený český preklad jeho
najznámejšej „Pražskej anatómie“. Pýtam sa tu spolu s ním, či je vôbec možné uchopiť dušu človeka ? Uchovať ducha miesta tam, kde
žil, kde tvoril i dýchal, miloval i umieral ? Aj o tom sú pamiatky histórie. Aj o tom je vnútorné preciťovanie, zažívanie postupne
odkrývaného. Mňa už napokon pri rannom pristávaní v cieli čaká môj pražský živý a súčasný sprievodca – kamarát, historik umenia
Martin Hořák. A tak vďaka nemu príjmite naše česko-slovenské pozvanie k symbolickej júnovej ceste za doktorom Jesseniom v tichom
smutnokrásnom obrazovom načúvaní ducha pamätných miest, spojených s jeho odkazom …

Prológ:

„…Ponúkam a venujem túto úvahu (o krvi) v snahe obnoviť starý priateľský zväzok a získať si novú priazeň.“

Doktor Jessenius, uhorský rytier

Zastavenie prvé.

Ján Jessenius - Jesenský, v té době profesor chirurgie a anatomie na univerzitě ve Wittenbergu, provedl v červnu roku 1600 v Praze
první veřejnou anatomickou pitvu v českých zemích. Tato událost se stala senzací, přilákala kolem tisíce (podle některých údajů až pět
tisíc) diváků různých stavů a Jesenského rázem proslavila. Pitva se konala v nyní již zaniklé Rečkově koleji při zbořeném kostele sv.
Štěpána Menšího v ulici Karoliny Světlé na Starém Městě pražském, na jehož místě dnes stojí obytný dům č. p. 315/I z druhé poloviny
19. století (uprostřed vlevo). Již v následujícím roce Jesenský popis své pražské pitvy vydal ve Wittenbergu.

„Doktor Jessenius bol šľachtic zo starého rodu, známy svojím vzdelaním, vynikajúci skúsenosťou v lekárskom umení a slávny
výrečnosťou, právom nazývaný „ozdobou lekárstva“

Jakob Pankráz Bruno, 1668

Zastavenie druhé …

Navzdory starší historické literatuře a sugestivnímu líčení spisovatele Vladimíra Körnera v jeho slavném, později zfilmovaném románu
„Lékař umírajícího času“, se zdá, že Jesenskému se v Praze nepodařilo proniknout k císařskému dvoru a stát se osobním lékařem
Rudolfa II. O to úspěšnější byl při navazování kontaktů v akademických kruzích a v řadách vysoké aristokracie. S přispěním Petra Voka,
posledního potomka slavného jihočeského rodu Rožmberků, získal po svém přesídlení do Prahy v roce 1601 či 1602 byt v nyní již
neexistující Loudově koleji. Ta stála na místě dnešního domu U Zeleného stromu č. p. 351 na rohu Betlémského náměstí a Husovy ulice.
(V pravém horním rohu domu napravo je patrná socha „Viselec“ od Davida Černého z roku 1997.)

„ Hoci sa týmto rôznym zmiešaním krvi menia duševné stavy a pocity ľudí, predsa z toho netreba vyvodzovať, že tento temperament je
samotnou dušou, nieto ešte mysľou, ako sa domnievali niektorí, a to aj vzdelaní ľudia. Takto by totiž bola len náhodnou vecou, na čo je
hanebné čo i len pomyslieť a hriešne to vysloviť.“

Ján Jessenius

Intermezzo:

Po návratu z vídeňského dvora Matyáše II. a následných cest po Evropě byl Jesenský v listopadu 1617 a znovu poté v říjnu 1619 zvolen 
rektorem Karlovy univerzity. V té době jej čím dál více zaměstnávaly politika a diplomatická jednání, jimiž byl pověřován českými stavy. 
Výuku studentů však nezanedbával. Ve svých univerzitních přednáškách se nevěnoval svému lékařskému oboru, ale soustřeďoval se na
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obecná a historická témata. Hlavní budovou univerzity a sídlem rektora bylo tehdy stejně jako dnes Karolinum na dnešním Ovocném
trhu.

„Jakým nesrovnatelním dobrodiním je lidský jazyk. “

Ján Jessenius

Zastavenie tretie ...

Jedna z najtragickejších udalostí českých dejín. Krvavý deň hrôzy, ktorý poznamenal český národ na celé ďalšie storočia. Po víťaznej
bitke na Bielej hore cisár Ferdinand II. kruto zúčtoval s hlavnými účastníkmi stavovského protihabsburgského povstania, medzi ktorými
boli evanjelici, kalvíni, členovia jednoty bratskej a jeden katolík. Medzi nimi je aj náš doktor Jessenius - evanjelik. Lešenie, pokryté
čiernym súknom, od skorého úsvitu uzavreté brány mesta, ulice, obsadené vojskom. Po celý čas temne dunia bubny, aby nebolo počuť
hlas popravovaných. Kruté divadlo, trvajúce štyri hodiny, počas ktorých kat otupil štyri popravčie meče … Ponáram sa pri smutnom výročí
opäť do tých čias. V úlohe dobového bubeníka, v bielohorskej atmosfére tu zvolávajúceho pospolitý ľud pražský, zažil som neuveriteľné
zimomriavky presne na tomto mieste. Odvtedy si tie príbehy nesiem stále v sebe …

Poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání dne 21. června 1621 se odehrála na vyvýšeném pódiu na Staroměstském náměstí.
Popraviště stálo před východním průčelím staroměstské radnice a symbolicky se obracelo k původně utrakvistickému kostelu Panny
Marie před Týnem na protější straně rynku. Ján Jesenský byl ze všech odsouzených popraven nejkrutějším způsobem: jako výmluvnému
diplomatovi mu byl před setnutím hlavy vyříznut jazyk. Na místo popravy a oběti krvavého divadla dnes odkazuje dvacet sedm bílých
křížů v dlažbě. V popředí je vročení „21.6. L.P. 1621“ a dvě dvojice zkřížených mečů, které odkazují na čtveřici mečů, použitých
legendárním katem Janem Mydlářem při popravě. Meče jsou ovinuty stylizovanými trnovými šlahouny, vyskládanými z bílých dlažebních
kostek s červenými doplňky. Úpravu dlažby provedla již v roku 1917 firma Anny Vejrostkové. Jména všech popravených připomíná
obdélná bronzová pamětní deska na stěně radnice, osazena zde v roku 1911 v provedení litecké dílny „Pražská metallurgie dříve K.
Bendelmayer v Praze.“

„My máme v sebe veru inú, božskejšiu formu a podstatu, vyššiu než temperament, čo v dostatočnej miere dokazuje aj skutočnosť, že
rovnako, ako je pri krotení divých zvierat rozhodujúci návyk, tak ľudské vášne ovláda rozum, vyšší učiteľ činností.“

Ján Jessenius

Zastavenie posledné …

Kronikář Jiří Kezelius Bydžovský v polovině 17. století s odkazem na počátek a konec Jesseniova pražského působení napsal, že
Jesenský čtvrtil lidi a sám byl rozčtvrcen. Slavný lékař měl být původně čtvrcen zaživa, ale trest mu byl zmírněn a k roztrhání jeho těla,
jehož části byly rozmístěny na hlavních pražských ulicích, došlo až posmrtně. Hlavy dvanácti nejvýznamnějších rebelantů – včetně té
Jesenského - vložil mistr popravčí do železných košů a umístil je na ochoz staroměstské věže Karlova mostu. Jen lebka hraběte
Jáchyma Ondřeje Šlika byla po roce sejmuta a důstojně pohřbena. Hlavy ostatních shlížely na příchozí ze staroměstského i
malostranského břehu po celých deset let …

Epilóg:

Napokon už cestou domov nedá mi v nádeji nespomenúť si na modlitbu, blízku Jesenského duchu, ktorú si šepkám spolu s Vami: „Dal si
Bože telu vzhľad, rozumu bystrosť, jazyku výrečnosť, menu slávu, daj, Pane, duši život !“… A tak v snahe obnoviť priateľské zväzky,
hľadám i ja skutočnú silu života duše. Myslím v týchto neľahkých „morových časoch“ osobitne na všetkých dnešných lekárov – hrdinov
doby, zachraňujúcich naše telá, s vďakou a s odkazom pre nás všetkých:

„Za dokončenie tohoto dielka vzdávajte so mnou vďaku Bohu, priateľovi lekárov, ktorého sláve a Vášmu úžitku som určil svoje spisy,
majúc z toho skôr potešenie než slávu, hoci po mojich verejne známych prácach sa mi dostáva i tejto, čo si vynucuje uznanie od súperov
a závistlivcov aj proti ich vôli. Nezanechám teda spôsob života, ktorý som si už dávno zvolil a nastúpil, a budem pokračovať v tom, aby
som bol svojím skúmaním prospešný, samozrejme, sebe, no najmä konaním čo možno najväčšiemu počtu ďalších ľudí. Buďte zdraví.
(...)“

Dokončené v Prahe (...) roku Pána (…)

Ján Jessenius

Použitá literatura:

Ján Jessenius: O krvi. (prekl.: F. Šimon – J. Balegová – M. Výrostová, UPJŠ Košice 2007) – z tejto práce sú použité v preklade dobové
citáty v našom článku. (Ďakujeme.)
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Jan Jessenius z Jasné: Průběh pitvy jím slavnostně provedené v Praze L. P. MDC, k níž byl přičleněn traktát o kostech, Praha 2004

Josef Hájek: Movité památky na Staroměstské radnici v Praze, in: Staletá Praha XXVIII / 2012, č. 1, s. 31–64

Tomáš Nejeschleba: Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie, Praha 2008

Josef Petráň: Staroměstská exekuce (3. uprav. a rozš. vydání), Praha 1996

Josef Polišenský: Jan Jesenský-Jessenius, Praha 1965

Pavel Vlček a kolektiv: Umělecké památky Prahy. Staré Město a Josefov, Praha 1996

Pavel Augusta – Milan Polák: Praha vznešená i každodenní. Praha 2005

Foley, Malcolm – Lennon, John, J.: Dark Tourism: the Attraction of Death and Disaster. Londýn 2000

Viac k téme a súvisom tiež na: https://www.nm.cz/program/vystavy/1620-cesta-na-horu
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20.6.2021 – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany Za ľudí.
Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru SITA to
uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike
Remišovej .

Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké

„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho
odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.

Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa
nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila
Dulinová Bzdilová.

Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na
spoluprácu.

„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi
Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.

Situácia v strane je napätá

V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu
nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.

Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala,
že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou
nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.

Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi

Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa
nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie
dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho
chrobáka“.

„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového
predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.

Autor: Marek Blšák
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Pre chýbajúcu dotáciu chce LF UPJŠ prijať oproti vlaňajšku menej študentov

Bratislava 14. júna (TASR) - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický
rok zohľadňujúca výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať
štandardný, teda oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.

Fakulta štandardne prijíma 200 až 220 úspešných uchádzačov na študijný program všeobecné lekárstvo a 40 až 45 študentov na zubné
lekárstvo. "Na akademický rok 2020/2021 bolo schválené na žiadosť bývalého predsedu vlády Petra Pellegriniho prijatie až 300 nových
študentov všeobecného lekárstva, pričom nám na zvýšený počet študentov, teda o 80 navyše, poskytlo ministerstvo školstva v minulom
kalendárnom roku dotáciu vo výške 800.000 eur," vysvetlil Pella.

Tento rok dotácia určená na budúci akademický rok zohľadňujúca toto výrazné zvýšenie počtu študentov fakulte zatiaľ neprišla.
Spresnil, že na budúci akademický rok 2021/2022 preto zatiaľ plánuje fakulta prijať len štandardný počet uchádzačov. "Udeje sa tak v
prípade, pokiaľ by prípadný vyšší počet nových študentov nemal byť kompenzovaný zvýšenými finančnými prostriedkami, a to tak za viac
prijatých študentov z vlaňajška, ako aj prípadný vyšší počet novoprijatých študentov," spresnil dekan.

Keďže podľa slov dekana pôjde pravdepodobne o mimorozpočtové zdroje, bude fakulta ešte rokovať s ministerstvom školstva o uhradení
zvýšených prostriedkov. "Pokiaľ by už ďalšia platba za študentov prijatých nad rámec bežného počtu neprišla, boli by sme nútení
kompenzovať ich štúdium z prostriedkov za spoplatnené študijné programy v anglickom jazyku, ktoré využívame predovšetkým na rozvoj
našej fakulty. Úspešným študentom však, samozrejme, garantujeme pokračovanie ich štúdia," dodal Pella.

Zdôraznil, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach eviduje trvalé zvyšovanie záujmu študentov o štúdium medicíny, počet prihlášok
každoročne mierne stúpa. "Domnievam sa, že k nárastu záujmu v tomto období prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá
poukázala na význam zdravia nielen pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť," skonštatoval Pella.

Finančnú podporu od štátu zatiaľ nedostali ani Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Lekárska fakulta
Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave.

iš tur
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Brusel - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová využila svoj pobyt v Bruseli pred otvorením samitu NATO aj na stretnutie s
podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou. Čaputová a česká eurokomisárka sa stretli v
hoteli, kde bola prezidentka SR ubytovaná. Podľa vyjadrenia prezidentskej kancelárie sa ich rokovania týkali dodržiavania zásad
právneho štátu a boja proti dezinformáciám a lživým informáciám v digitálnom priestore, čo je agenda, ktorú má Jourová na starosti v
exekutíve EÚ.

- Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po príchode na samit NATO v Bruseli vyjadrila, že na tomto vrcholnom podujatí sa
zúčastňuje v záujme občanov. Prezidentka SR prišla na samit v sprievode ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS),
ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) a veľvyslanca SR pri NATO Petra Bátora.

- Samit NATO otvorí novú kapitolu transatlantických vzťahov a preukáže význam Európy a Severnej Ameriky, uviedol generálny tajomník
NATO Jens Stoltenberg v pondelok počas tzv. Bruselského fóra, kde hovoril najmä o agende 2030. Na tomto podujatí, ktoré
predchádzalo samotnému samitu, vystúpila s on-line prejavom aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Bratislava - Epidemiologické opatrenia by mali byť podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zrozumiteľné a ľahko zapamätateľné.
Upozornil, že boj s pandémiou nového koronavírusu sa ešte neskončil. "Porazená bude vtedy, keď celosvetovo vymizne," uviedol. Ocenil
osvetu o očkovaní a ambíciu ministerstva zdravotníctva zvýšiť zaočkovanosť. Nebráni sa v tomto smere ani finančným odmenám za
očkovanie. Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

Bratislava - Ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) pri jeho odvolávaní v Národnej rade (NR) SR vyjadrili podporu viacerí ministri.
Šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) skonštatoval, že pokiaľ je súčasťou vládnej koalície, program jeho hnutia sa v nej
podporuje, nepodporil by návrh na odvolanie koaličného ministra. Pred pondelkovým rokovaním vlády tiež uviedol, že s ministrom vnútra
má ľudsky dobrý vzťah a výhrady si treba vydiskutovať vo vnútri koalície. Premiér Eduard Heger (OĽANO) opätovne deklaroval podporu
Mikulcovi.

- Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi
(OĽANO). Rozhodla o tom vláda na svojom pondelkovom rokovaní.

- Vládny kabinet podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) jednoznačne zahlasoval za podporu Mikulcovi. "Je to jasný dôkaz toho, že
vláda drží spolu. Myslím si, že v tomto čase, keď počúvame z rôznych úst spochybňovanie súčasnej vlády, je to jasný signál,"
poznamenal predseda vlády.

- Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) tvrdí, že vládny kabinet ho podporil jednohlasne a ministri nemali k nemu žiadne výhrady.
Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

- Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) skonštatovala, že pre každého ministra je pri jeho odvolávaní dôležité cítiť, či má
alebo nemá podporu vlády. "Aj teraz mohol cítiť minister vnútra, že má naozaj silnú podporu vlády," povedala.

Bratislava - Vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí) si nemyslí, že by sa na detské
tábory mali vyžadovať PCR testy. Uviedla to v pondelok pred rokovaním vlády. Remišová zhodnotila, že pre iné zhromaždenia PCR testy
nie sú vyžadované.

Bratislava – Nemocnice v regiónoch a ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa môžu v rámci dvoch výziev uchádzať o 28 miliónov
eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Určené budú napríklad na špeciálne sanitky či zdravotné vybavenie.
TASR o tom v pondelok informoval Andrej Ďuríček poverený vedením tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie (MIRRI) SR.

Bratislava - Zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia exriaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Z. dokazuje, že
kontrolné mechanizmy fungujú. Skonštatoval to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) po pondelkovom rokovaní vlády. Rozhodnutie
prokuratúry rešpektuje. Už samotný zásah u exšéfa NAKA podľa neho nebol celkom profesionálny. Na základe jedného zlého postupu
však netreba podľa ministra dehonestovať celý Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR.

- Prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR zrušila uznesenie vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) o vznesení obvinenia
bývalému riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Z. TASR o tom informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan.
Branislav Z. bol obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej
skutočnosti.

Bratislava - Zjednodušenie a skvalitnenie používateľského prostredia, nové materiály a edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách. 
To všetko zahŕňa príprava vzdelávacej platformy Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu (CUDEO) pre materské,
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základné a stredné školy, známej ako Viki, na nový školský rok. "Z funkcionalít možno spomenúť napríklad hodnotenie digitálneho
edukačného obsahu materiálov používateľmi, či prehĺbenie navigačnej štruktúry v kolekciách, ktoré si učiteľ sám vytvorí pre danú lekciu,"
priblížil rezort školstva.

Bratislava – Strana Hlas-SD k téme optimalizácie siete nemocníc (OSN) verejnosť zavádza a "plaší ľudí". Tvrdí to predsedníčka Výboru
Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). V pondelok na tlačovej konferencii poukázala na viacero výrokov
nezaradeného poslanca Richarda Rašiho z mimoparlamentného Hlasu, ktoré označila za klamstvá.

Bratislava - Vojenský historický ústav (VHÚ) nechce uniesť ani ukradnúť Múzeum Slovenského národného povstania (SNP), jeho identitu
ani zameranie. Zdôraznil to riaditeľ VHÚ Miloslav Čaplovič, ktorého mrzí, že oznámený zámer presunu Múzea SNP pod zriaďovateľskú
pôsobnosť Ministerstva obrany (MO) SR je sprevádzaný nekorektnými vyjadreniami na adresu inštitúcie, ktorú vedie.

Bratislava - Prostredníctvom 1093 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu (13. 6.) na Slovensku 12 prípadov nového koronavírusu.
Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Na Slovensku za
uplynulý deň pribudlo aj 43 pozitívne testovaných antigénnymi testami.

Bratislava - Mladých záujemcov o očkovanie vo veku od 12 do 16 rokov, teda 15 rokov a 364 dní, je v čakárni aktuálne 10.046. Pre
TASR to povedala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch.

Bratislava – Na prvú dávku vakcíny Sputnik V aktuálne čaká 4752 ľudí. Najviac čakateľov, a to 605, je vo vekovej skupine 40 až 44
rokov. Vyplýva to z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA), dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt.

Bratislava - Od pondelka nie je podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V druhom stupni varovania sú dva okresy, v prvom
stupni varovania sú tri, v druhom stupni ostražitosti ich je 19 a v prvom stupni ostražitosti ich je 49. V stupni monitoringu je šesť okresov.

Bratislava - V prípade hromadných podujatí, na ktorých je povinný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín, po
novom od pondelka platí okrem antigénových a RT-PCR testov aj LAMP test. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ)
SR k hromadným podujatiam. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

- Výnimku z domácej karantény majú od pondelka po príchode zo zelených krajín cestovného semafora aj osoby, ktoré absolvovali test
na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom v zahraničí. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu
na hraniciach. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

- Kapacitné obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov (m2) sa od pondelka nevzťahuje na prevádzky v stupni monitoringu a v
prvom stupni ostražitosti (zelená, žltá). Pre niektoré druhy prevádzok sú stále v platnosti iné druhy kapacitných obmedzení, napríklad
maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania.

Bratislava - V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne Českej republiky môžu štátni občania ČR voliť aj na zastupiteľskom úrade
v Bratislave, na voličský preukaz, prípadne, ak sú zapísaní do zvláštneho zoznamu vedeného zastupiteľským úradom. České
veľvyslanectvo v tejto súvislosti informuje, že žiadosť o zápis do zoznamu je potrebné doručiť ambasáde najneskôr do 29. augusta.

Bratislava - Na ďalšie fungovanie stomatológie budú potrebné reformné a systémové kroky. Nastavenie a procesy v zubnom lekárstve
musia byť tvorené so Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL). Skonštatovali to predstavitelia SKZL po víkendovom (12 - 13. 6.)
pracovnom stretnutí aj so zástupcami Českej stomatologickej komory (ČSK).

Bratislava - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický rok zohľadňujúca
výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať štandardný, teda
oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.

Bratislava - Namiesto opakovania ročníka treba deťom zabezpečiť účinnú podporu, vyzývajú ministerstvo školstva odborníci. Poukazujú
na to, že v máji vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie, ktoré sa týka hodnotenia žiakov základných škôl v
školskom roku 2020/2021. Z neho vyplýva, že bude možné, aby žiaci základných škôl opakovali ročník. TASR o tom informoval analytik z
Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.

Bratislava - Odbor lesníctva (OL) Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) nespochybňuje návrh presunu správy
pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Je však znepokojený spôsobom, akým bol zámer spustený. Uviedol to predseda OL
SAPV Ladislav Kulla.

Bratislava - Za predsedu Slovenskej advokátskej komory (SAK) bol v piatok (11. 6.) opätovne zvolený Viliam Karas. TASR o tom
informovala hovorkyňa komory Alexandra Donevová. Karas bol predsedom komory aj od začiatku roku 2021, keď na tomto poste vymenil
Tomáša Boreca, ktorý sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Karasa vybrali do funkcie členovia predsedníctva po skončení piatkovej
Konferencie advokátov.
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Bratislava - Obvinený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Adrián Sz. bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS)
SR na svojom verejnom zasadnutí. Sťažnostný súd tak zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý
Adriána Sz. 5. júna nezobral do väzby.
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Brusel - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová využila svoj pobyt v Bruseli pred otvorením samitu NATO aj na stretnutie s
podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou. Čaputová a česká eurokomisárka sa stretli v
hoteli, kde bola prezidentka SR ubytovaná. Podľa vyjadrenia prezidentskej kancelárie sa ich rokovania týkali dodržiavania zásad
právneho štátu a boja proti dezinformáciám a lživým informáciám v digitálnom priestore, čo je agenda, ktorú má Jourová na starosti v
exekutíve EÚ.

- Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po príchode na samit NATO v Bruseli vyjadrila, že na tomto vrcholnom podujatí sa
zúčastňuje v záujme občanov. Prezidentka SR prišla na samit v sprievode ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS),
ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) a veľvyslanca SR pri NATO Petra Bátora.

- Samit NATO otvorí novú kapitolu transatlantických vzťahov a preukáže význam Európy a Severnej Ameriky, uviedol generálny tajomník
NATO Jens Stoltenberg v pondelok počas tzv. Bruselského fóra, kde hovoril najmä o agende 2030. Na tomto podujatí, ktoré
predchádzalo samotnému samitu, vystúpila s on-line prejavom aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v utorok (15. 6.) predpoludním stretne v Bratislave s poľským prezidentom Andrzejom
Dudom a neskôr aj s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Bratislava - Epidemiologické opatrenia by mali byť podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zrozumiteľné a ľahko zapamätateľné.
Upozornil, že boj s pandémiou nového koronavírusu sa ešte neskončil. "Porazená bude vtedy, keď celosvetovo vymizne," uviedol. Ocenil
osvetu o očkovaní a ambíciu ministerstva zdravotníctva zvýšiť zaočkovanosť. Nebráni sa v tomto smere ani finančným odmenám za
očkovanie. Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

Bratislava - Ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) pri jeho odvolávaní v Národnej rade (NR) SR vyjadrili podporu viacerí ministri.
Šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) skonštatoval, že pokiaľ je súčasťou vládnej koalície, program jeho hnutia sa v nej
podporuje, nepodporil by návrh na odvolanie koaličného ministra. Pred pondelkovým rokovaním vlády tiež uviedol, že s ministrom vnútra
má ľudsky dobrý vzťah a výhrady si treba vydiskutovať vo vnútri koalície. Premiér Eduard Heger (OĽANO) opätovne deklaroval podporu
Mikulcovi.

- Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi
(OĽANO). Rozhodla o tom vláda na svojom pondelkovom rokovaní.

- Vládny kabinet podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) jednoznačne zahlasoval za podporu Mikulcovi. "Je to jasný dôkaz toho, že
vláda drží spolu. Myslím si, že v tomto čase, keď počúvame z rôznych úst spochybňovanie súčasnej vlády, je to jasný signál,"
poznamenal predseda vlády.

- Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) tvrdí, že vládny kabinet ho podporil jednohlasne a ministri nemali k nemu žiadne výhrady.
Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

- Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) skonštatovala, že pre každého ministra je pri jeho odvolávaní dôležité cítiť, či má
alebo nemá podporu vlády. "Aj teraz mohol cítiť minister vnútra, že má naozaj silnú podporu vlády," povedala.

- Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) je odôvodnené. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v pondelok s tým,
že to potvrdzujú aj úradné záznamy hovoriace o charaktere aj skutkoch z čias, keď Mikulec riadil Vojenské spravodajstvo (VS).

Bratislava - Vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí) si nemyslí, že by sa na detské
tábory mali vyžadovať PCR testy. Uviedla to v pondelok pred rokovaním vlády. Remišová zhodnotila, že pre iné zhromaždenia PCR testy
nie sú vyžadované.

Bratislava – Nemocnice v regiónoch a ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa môžu v rámci dvoch výziev uchádzať o 28 miliónov
eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Určené budú napríklad na špeciálne sanitky či zdravotné vybavenie.
TASR o tom v pondelok informoval Andrej Ďuríček poverený vedením tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie (MIRRI) SR.

Bratislava - Zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia exriaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Z. dokazuje, že
kontrolné mechanizmy fungujú. Skonštatoval to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) po pondelkovom rokovaní vlády. Rozhodnutie
prokuratúry rešpektuje. Už samotný zásah u exšéfa NAKA podľa neho nebol celkom profesionálny. Na základe jedného zlého postupu
však netreba podľa ministra dehonestovať celý Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/334615336/f0eb0e16fbe971c900a6?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjY5MzA2OTMsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6MzM0NjE1MzM2LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.ugxjqhaavIPf-giF__TYup57NOib7XUyml0HeuZb73c


Monitora s. r. o. | monitora.sk 45

- Prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR zrušila uznesenie vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) o vznesení obvinenia
bývalému riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Z. TASR o tom informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan.
Branislav Z. bol obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej
skutočnosti.

Bratislava - Zjednodušenie a skvalitnenie používateľského prostredia, nové materiály a edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách.
To všetko zahŕňa príprava vzdelávacej platformy Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu (CUDEO) pre materské,
základné a stredné školy, známej ako Viki, na nový školský rok. "Z funkcionalít možno spomenúť napríklad hodnotenie digitálneho
edukačného obsahu materiálov používateľmi, či prehĺbenie navigačnej štruktúry v kolekciách, ktoré si učiteľ sám vytvorí pre danú lekciu,"
priblížil rezort školstva.

Bratislava – Vypočutie uchádzačov o post riaditeľa alebo riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) sa
uskutoční v pondelok 21. júna a utorok 22. júna. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Bratislava – Strana Hlas-SD k téme optimalizácie siete nemocníc (OSN) verejnosť zavádza a "plaší ľudí". Tvrdí to predsedníčka Výboru
Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). V pondelok na tlačovej konferencii poukázala na viacero výrokov
nezaradeného poslanca Richarda Rašiho z mimoparlamentného Hlasu, ktoré označila za klamstvá.

Bratislava - Vojenský historický ústav (VHÚ) nechce uniesť ani ukradnúť Múzeum Slovenského národného povstania (SNP), jeho identitu
ani zameranie. Zdôraznil to riaditeľ VHÚ Miloslav Čaplovič, ktorého mrzí, že oznámený zámer presunu Múzea SNP pod zriaďovateľskú
pôsobnosť Ministerstva obrany (MO) SR je sprevádzaný nekorektnými vyjadreniami na adresu inštitúcie, ktorú vedie.

Bratislava - Prostredníctvom 1093 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu (13. 6.) na Slovensku 12 prípadov nového koronavírusu.
Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Na Slovensku za
uplynulý deň pribudlo aj 43 pozitívne testovaných antigénnymi testami.

Bratislava - Mladých záujemcov o očkovanie vo veku od 12 do 16 rokov, teda 15 rokov a 364 dní, je v čakárni aktuálne 10.046. Pre
TASR to povedala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch.

- Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo do pondelka viac ako 471.000 certifikátov o očkovaní proti novému
koronavírusu. Pre TASR to povedala hovorkyňa národného centra Veronika Bauch.

Bratislava – Na prvú dávku vakcíny Sputnik V aktuálne čaká 4752 ľudí. Najviac čakateľov, a to 605, je vo vekovej skupine 40 až 44
rokov. Vyplýva to z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA), dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt.

Bratislava - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) evidoval k piatku (11.6.) päť prípadov myokarditídy, teda zápalu srdcového svalu či
perikarditídy, teda zápalu obalu srdcového svalu po očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Bratislava - Od pondelka nie je podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V druhom stupni varovania sú dva okresy, v prvom
stupni varovania sú tri, v druhom stupni ostražitosti ich je 19 a v prvom stupni ostražitosti ich je 49. V stupni monitoringu je šesť okresov.

Bratislava - V prípade hromadných podujatí, na ktorých je povinný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín, po
novom od pondelka platí okrem antigénových a RT-PCR testov aj LAMP test. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ)
SR k hromadným podujatiam. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

- Výnimku z domácej karantény majú od pondelka po príchode zo zelených krajín cestovného semafora aj osoby, ktoré absolvovali test
na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom v zahraničí. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu
na hraniciach. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

- Kapacitné obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov (m2) sa od pondelka nevzťahuje na prevádzky v stupni monitoringu a v
prvom stupni ostražitosti (zelená, žltá). Pre niektoré druhy prevádzok sú stále v platnosti iné druhy kapacitných obmedzení, napríklad
maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania.

Bratislava - V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne Českej republiky môžu štátni občania ČR voliť aj na zastupiteľskom úrade
v Bratislave, na voličský preukaz, prípadne, ak sú zapísaní do zvláštneho zoznamu vedeného zastupiteľským úradom. České
veľvyslanectvo v tejto súvislosti informuje, že žiadosť o zápis do zoznamu je potrebné doručiť ambasáde najneskôr do 29. augusta.

Bratislava - Na ďalšie fungovanie stomatológie budú potrebné reformné a systémové kroky. Nastavenie a procesy v zubnom lekárstve
musia byť tvorené so Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL). Skonštatovali to predstavitelia SKZL po víkendovom (12 - 13. 6.)
pracovnom stretnutí aj so zástupcami Českej stomatologickej komory (ČSK).

Bratislava - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický rok zohľadňujúca 
výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať štandardný, teda
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oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.

Bratislava - Namiesto opakovania ročníka treba deťom zabezpečiť účinnú podporu, vyzývajú ministerstvo školstva odborníci. Poukazujú
na to, že v máji vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie, ktoré sa týka hodnotenia žiakov základných škôl v
školskom roku 2020/2021. Z neho vyplýva, že bude možné, aby žiaci základných škôl opakovali ročník. TASR o tom informoval analytik z
Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.

Bratislava - Odbor lesníctva (OL) Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) nespochybňuje návrh presunu správy
pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Je však znepokojený spôsobom, akým bol zámer spustený. Uviedol to predseda OL
SAPV Ladislav Kulla.

Bratislava - Za predsedu Slovenskej advokátskej komory (SAK) bol v piatok (11. 6.) opätovne zvolený Viliam Karas. TASR o tom
informovala hovorkyňa komory Alexandra Donevová. Karas bol predsedom komory aj od začiatku roku 2021, keď na tomto poste vymenil
Tomáša Boreca, ktorý sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Karasa vybrali do funkcie členovia predsedníctva po skončení piatkovej
Konferencie advokátov.

Bratislava - Obvinený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Adrián Sz. bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS)
SR na svojom verejnom zasadnutí. Sťažnostný súd tak zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý
Adriána Sz. 5. júna nezobral do väzby.

- Pondelkové rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR, stíhať riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Adriána Sz. väzobne, je zákonné a
dôvody väzby sú dané. Uviedol to médiám po rozhodnutí špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý zastupoval na súde prokurátora Úradu
špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

tur ima
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Brusel - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová využila svoj pobyt v Bruseli pred otvorením samitu NATO aj na stretnutie s
podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou. Čaputová a česká eurokomisárka sa stretli v
hoteli, kde bola prezidentka SR ubytovaná. Podľa vyjadrenia prezidentskej kancelárie sa ich rokovania týkali dodržiavania zásad
právneho štátu a boja proti dezinformáciám a lživým informáciám v digitálnom priestore, čo je agenda, ktorú má Jourová na starosti v
exekutíve EÚ.

- Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po príchode na samit NATO v Bruseli vyjadrila, že na tomto vrcholnom podujatí sa
zúčastňuje v záujme občanov. Prezidentka SR prišla na samit v sprievode ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS),
ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) a veľvyslanca SR pri NATO Petra Bátora.

- Samit NATO otvorí novú kapitolu transatlantických vzťahov a preukáže význam Európy a Severnej Ameriky, uviedol generálny tajomník
NATO Jens Stoltenberg v pondelok počas tzv. Bruselského fóra, kde hovoril najmä o agende 2030. Na tomto podujatí, ktoré
predchádzalo samotnému samitu, vystúpila s on-line prejavom aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

- Lídri 30 krajín Severoatlantickej aliancie hovorili o budúcnosti tohto zoskupenia v kontexte zmien, ktorým Aliancia v súčasnosti čelí, a
dohodli sa výhľadovo pozrieť na to, kde by malo byť NATO o desať rokov. Výsledkom týchto snáh bude nová strategická koncepcia, ktorú
lídri prijmú na budúci rok na summite NATO v Madride. Uviedla to v pondelok prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení summitu
NATO v Bruseli.

- Americký prezident Joe Biden ocenil pokrok, ktorý Slovenská republika v poslednom čase dosiahla. Uviedla to prezidentka SR Zuzana
Čaputová po skončení summitu EÚ v Bruseli, kde sa prvýkrát osobne stretla s novým šéfom administratívy USA.

Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v utorok (15. 6.) predpoludním stretne v Bratislave s poľským prezidentom Andrzejom
Dudom a neskôr aj s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Bratislava - Epidemiologické opatrenia by mali byť podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zrozumiteľné a ľahko zapamätateľné.
Upozornil, že boj s pandémiou nového koronavírusu sa ešte neskončil. "Porazená bude vtedy, keď celosvetovo vymizne," uviedol. Ocenil
osvetu o očkovaní a ambíciu ministerstva zdravotníctva zvýšiť zaočkovanosť. Nebráni sa v tomto smere ani finančným odmenám za
očkovanie. Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

Bratislava - Žiadne podozrenia z trestnej činnosti nesmú zostať bez povšimnutia a musia sa riadne vyšetriť, pričom výsadnú
zodpovednosť za vyšetrovanie majú orgány činné v trestnom konaní, ktorým vláda rozviazala ruky. Spoločne sa na tom zhodli predseda
vlády SR Eduard Heger, minister vnútra Roman Mikulec (obaja OĽANO) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme
rodina) na pondelkovom stretnutí na Úrade vlády (ÚV) SR. TASR o tom informoval tlačový odbor ÚV SR.

Bratislava - Ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) pri jeho odvolávaní v Národnej rade (NR) SR vyjadrili podporu viacerí ministri.
Šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) skonštatoval, že pokiaľ je súčasťou vládnej koalície, program jeho hnutia sa v nej
podporuje, nepodporil by návrh na odvolanie koaličného ministra. Pred pondelkovým rokovaním vlády tiež uviedol, že s ministrom vnútra
má ľudsky dobrý vzťah a výhrady si treba vydiskutovať vo vnútri koalície. Premiér Eduard Heger (OĽANO) opätovne deklaroval podporu
Mikulcovi.

- Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi
(OĽANO). Rozhodla o tom vláda na svojom pondelkovom rokovaní.

- Vládny kabinet podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) jednoznačne zahlasoval za podporu Mikulcovi. "Je to jasný dôkaz toho, že
vláda drží spolu. Myslím si, že v tomto čase, keď počúvame z rôznych úst spochybňovanie súčasnej vlády, je to jasný signál,"
poznamenal predseda vlády.

- Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) tvrdí, že vládny kabinet ho podporil jednohlasne a ministri nemali k nemu žiadne výhrady.
Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.

- Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) skonštatovala, že pre každého ministra je pri jeho odvolávaní dôležité cítiť, či má
alebo nemá podporu vlády. "Aj teraz mohol cítiť minister vnútra, že má naozaj silnú podporu vlády," povedala.

- Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) je odôvodnené. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v pondelok s tým,
že to potvrdzujú aj úradné záznamy hovoriace o charaktere aj skutkoch z čias, keď Mikulec riadil Vojenské spravodajstvo (VS).

Bratislava - Vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí) si nemyslí, že by sa na detské 
tábory mali vyžadovať PCR testy. Uviedla to v pondelok pred rokovaním vlády. Remišová zhodnotila, že pre iné zhromaždenia PCR testy
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nie sú vyžadované.

Bratislava – Nemocnice v regiónoch a ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa môžu v rámci dvoch výziev uchádzať o 28 miliónov
eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Určené budú napríklad na špeciálne sanitky či zdravotné vybavenie.
TASR o tom v pondelok informoval Andrej Ďuríček poverený vedením tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie (MIRRI) SR.

Bratislava - Zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia exriaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Z. dokazuje, že
kontrolné mechanizmy fungujú. Skonštatoval to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) po pondelkovom rokovaní vlády. Rozhodnutie
prokuratúry rešpektuje. Už samotný zásah u exšéfa NAKA podľa neho nebol celkom profesionálny. Na základe jedného zlého postupu
však netreba podľa ministra dehonestovať celý Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR.

- Prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR zrušila uznesenie vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) o vznesení obvinenia
bývalému riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Z. TASR o tom informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan.
Branislav Z. bol obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej
skutočnosti.

Bratislava - Zjednodušenie a skvalitnenie používateľského prostredia, nové materiály a edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách.
To všetko zahŕňa príprava vzdelávacej platformy Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu (CUDEO) pre materské,
základné a stredné školy, známej ako Viki, na nový školský rok. "Z funkcionalít možno spomenúť napríklad hodnotenie digitálneho
edukačného obsahu materiálov používateľmi, či prehĺbenie navigačnej štruktúry v kolekciách, ktoré si učiteľ sám vytvorí pre danú lekciu,"
priblížil rezort školstva.

Bratislava – Vypočutie uchádzačov o post riaditeľa alebo riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) sa
uskutoční v pondelok 21. júna a utorok 22. júna. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Bratislava - Záujem o nové cestovné doklady sa po uvoľnení opatrení na hraniciach s možnosťou vycestovať do zahraničia zvýšil. Počas
mája a júna tohto roka stúpli počty žiadostí o nový cestovný pas v tisíckach. TASR o tom informovala Lucia Hurajtová z Kancelárie
ministra vnútra SR.

Bratislava - Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v pondelok na svojom rokovaní prerušil rozpravu o návrhu
novely zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania z dielne opozičného Smeru-SD. Ako pre TASR uviedol predseda
školského parlamentného výboru Richard Vašečka (OĽANO), pozrie sa naň ešte Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
(SAAVŠ) a v pléne by sa o ňom malo rokovať až v septembri.

- Prechod na povinné predprimárne vzdelávanie by mal byť plynulý. Prispieť má k tomu novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský
zákon), ktorú odobrili v pondelok na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. TASR to potvrdil jeho
predseda Richard Vašečka (OĽANO). Novela ráta s rozšírením možnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania osobitným
spôsobom vzhľadom na individuálne potreby detí.

Bratislava – Strana Hlas-SD k téme optimalizácie siete nemocníc (OSN) verejnosť zavádza a "plaší ľudí". Tvrdí to predsedníčka Výboru
Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). V pondelok na tlačovej konferencii poukázala na viacero výrokov
nezaradeného poslanca Richarda Rašiho z mimoparlamentného Hlasu, ktoré označila za klamstvá.

Bratislava - Financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve by sa malo zjednotiť do pôsobnosti ministerstva školstva.
Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne rezortu školstva, ktorú v pondelok odobril Výbor
Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. TASR to potvrdil jeho predseda Richard Vašečka (OĽANO).

Bratislava - Vojenský historický ústav (VHÚ) nechce uniesť ani ukradnúť Múzeum Slovenského národného povstania (SNP), jeho identitu
ani zameranie. Zdôraznil to riaditeľ VHÚ Miloslav Čaplovič, ktorého mrzí, že oznámený zámer presunu Múzea SNP pod zriaďovateľskú
pôsobnosť Ministerstva obrany (MO) SR je sprevádzaný nekorektnými vyjadreniami na adresu inštitúcie, ktorú vedie.

Bratislava - Prostredníctvom 1093 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu (13. 6.) na Slovensku 12 prípadov nového koronavírusu.
Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Na Slovensku za
uplynulý deň pribudlo aj 43 pozitívne testovaných antigénnymi testami.

Bratislava - Mladých záujemcov o očkovanie vo veku od 12 do 16 rokov, teda 15 rokov a 364 dní, je v čakárni aktuálne 10.046. Pre
TASR to povedala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch.

- Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo do pondelka viac ako 471.000 certifikátov o očkovaní proti novému
koronavírusu. Pre TASR to povedala hovorkyňa národného centra Veronika Bauch.
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Bratislava – Na prvú dávku vakcíny Sputnik V aktuálne čaká 4752 ľudí. Najviac čakateľov, a to 605, je vo vekovej skupine 40 až 44
rokov. Vyplýva to z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA), dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt.

Bratislava - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) evidoval k piatku (11.6.) päť prípadov myokarditídy, teda zápalu srdcového svalu či
perikarditídy, teda zápalu obalu srdcového svalu po očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Bratislava - Od pondelka nie je podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V druhom stupni varovania sú dva okresy, v prvom
stupni varovania sú tri, v druhom stupni ostražitosti ich je 19 a v prvom stupni ostražitosti ich je 49. V stupni monitoringu je šesť okresov.

Bratislava - V prípade hromadných podujatí, na ktorých je povinný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín, po
novom od pondelka platí okrem antigénových a RT-PCR testov aj LAMP test. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ)
SR k hromadným podujatiam. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

- Výnimku z domácej karantény majú od pondelka po príchode zo zelených krajín cestovného semafora aj osoby, ktoré absolvovali test
na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom v zahraničí. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu
na hraniciach. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

- Kapacitné obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov (m2) sa od pondelka nevzťahuje na prevádzky v stupni monitoringu a v
prvom stupni ostražitosti (zelená, žltá). Pre niektoré druhy prevádzok sú stále v platnosti iné druhy kapacitných obmedzení, napríklad
maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania.

Bratislava - V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne Českej republiky môžu štátni občania ČR voliť aj na zastupiteľskom úrade
v Bratislave, na voličský preukaz, prípadne, ak sú zapísaní do zvláštneho zoznamu vedeného zastupiteľským úradom. České
veľvyslanectvo v tejto súvislosti informuje, že žiadosť o zápis do zoznamu je potrebné doručiť ambasáde najneskôr do 29. augusta.

Bratislava - Na ďalšie fungovanie stomatológie budú potrebné reformné a systémové kroky. Nastavenie a procesy v zubnom lekárstve
musia byť tvorené so Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL). Skonštatovali to predstavitelia SKZL po víkendovom (12 - 13. 6.)
pracovnom stretnutí aj so zástupcami Českej stomatologickej komory (ČSK).

Bratislava - Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach finančná dotácia na budúci akademický rok zohľadňujúca
výrazné minuloročné zvýšenie počtu študentov zatiaľ neprišla. Na akademický rok 2021/2022 tak škola plánuje prijať štandardný, teda
oproti súčasnosti znížený počet medikov. Pre TASR to potvrdil dekan fakulty Daniel Pella.

Bratislava - Namiesto opakovania ročníka treba deťom zabezpečiť účinnú podporu, vyzývajú ministerstvo školstva odborníci. Poukazujú
na to, že v máji vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie, ktoré sa týka hodnotenia žiakov základných škôl v
školskom roku 2020/2021. Z neho vyplýva, že bude možné, aby žiaci základných škôl opakovali ročník. TASR o tom informoval analytik z
Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.

Bratislava - Odbor lesníctva (OL) Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) nespochybňuje návrh presunu správy
pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Je však znepokojený spôsobom, akým bol zámer spustený. Uviedol to predseda OL
SAPV Ladislav Kulla.

Bratislava - Za predsedu Slovenskej advokátskej komory (SAK) bol v piatok (11. 6.) opätovne zvolený Viliam Karas. TASR o tom
informovala hovorkyňa komory Alexandra Donevová. Karas bol predsedom komory aj od začiatku roku 2021, keď na tomto poste vymenil
Tomáša Boreca, ktorý sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Karasa vybrali do funkcie členovia predsedníctva po skončení piatkovej
Konferencie advokátov.

Bratislava - Obvinený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Adrián Sz. bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS)
SR na svojom verejnom zasadnutí. Sťažnostný súd tak zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý
Adriána Sz. 5. júna nezobral do väzby.

- Pondelkové rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR, stíhať riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Adriána Sz. väzobne, je zákonné a
dôvody väzby sú dané. Uviedol to médiám po rozhodnutí špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý zastupoval na súde prokurátora Úradu
špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Bratislava - Najvyšší súd (NS) SR sa bude zaoberať obvinenými bratislavskými advokátmi, Martinom R. a Alexandrom F., ktorých v
sobotu (12. 6.) Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku nezobral do väzby, budúci pondelok 21. júna. Verejné zasadnutie určil
sťažnostnému súdu ŠTS na 13.00 h. Vyplýva to z rozpisu činnosti NS SR zverejnenom v pondelok na jeho stránke.

Bratislava - Bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian sa o zrušení uznesenia vyšetrovateľa Úradu
inšpekčnej služby (ÚIS) o vznesení obvinenia voči jeho osobe dozvedel z médií. Uvádza to Zurian vo svojom profile na sociálnej sieti.
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Školstvo: UPJŠ Košice skončila v rebríčku QS zo slovenských univerzít najlepšie

Košice 17. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University
Rankings, ktorý hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených
slovenských univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zohľadňuje akademická reputácia (40
percent), podiel študentov na akademika (20 percent), počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier (20 percent), renomé
univerzity medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (5 percent) a zahraničných zamestnancov (5
percent).

Oproti minuloročnému umiestneniu sa UPJŠ posunula o 50 miest dopredu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila v rebríčku
651. - 700. miesto, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Žilinská univerzita v
Žiline (UNIZA) sú na 801. - 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je zaradená na 1001. - 1200. pozícii.
Rovnaké umiestnenie ako UPJŠ získala česká Univerzita Palackého v Olomouci.

Okrem rebríčka QS 2022 získala UPJŠ v uplynulom akademickom roku priaznivé hodnotenie aj v rankingu U-Multirank 2020. V rankingu
RankPro 2019/2020 patrila k 500 najlepším univerzitám vo svete. V rankingu Best Global Universities Ranking si v medziročnom
porovnaní udržala druhé miesto spomedzi troch hodnotených slovenských univerzít, a to celkovým 1148. miestom na svete. V rankingu
URAP, ktorý vyhodnocuje univerzity na základe kritérií zameraných na vedecké aktivity, zaujala v hodnotení 2020/2021 1351. miesto vo
svete a tretie miesto v SR.

„Umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch poukazujú na správny smer, ktorým sa UPJŠ v Košiciach uberá. Zodpovedná práca všetkých
našich pracovníkov, medzinárodná spolupráca, grantová úspešnosť, študijné výsledky našich študentov, ako aj ich uplatnenie sa po
ukončení štúdia, to všetko je súčasťou nášho úspechu a záväzkom k dosahovaniu čo najlepších výsledkov všetkých našich pracovísk a
fakúlt,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák. Zároveň v mene výskumne orientovaných univerzít upozornil vládu a ministerstvo školstva, že
„bez náležitej podpory tých, ktorí dokážu držať krok v náročnej medzinárodnej konkurencii, reálne hrozí, že budeme v rebríčkoch klesať,
nie stúpať“.
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Bratislava – Na možnú tretiu vlnu sa musíme pripraviť a vyvinúť maximálne úsilie, aby bol jej dosah čo najmiernejší. Prezidentka SR
Zuzana Čaputová to uviedla v rozhovore pre TASR pri príležitosti dvoch rokov vo funkcii. Dosahy pandémie v sociálnej a ekonomickej
oblasti sú podľa prezidentky masívne a budú sa prejavovať dlho. V ďalšom období sa chce intenzívnejšie venovať sociálnym témam.

Bratislava - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) otvoril vo štvrtok ráno 32. schôdzu parlamentu. Poslancov na
nej čaká viac ako 80-bodový program. Zaoberať sa majú napríklad úpravou podmienok a trvania väzby, zjednotením financovania škôl a
školských zariadení v regionálnom školstve, obmedzením doby platnosti zbrojnej licencie či odoberaním benefitov predstaviteľom
komunistických režimov.

- Poslanci majú o návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania rokovať na septembrovej schôdzi. V úvode aktuálnej schôdze
totiž schválili zmeny v programe. Návrh podal do parlamentu poslanec Miloš Svrček (Sme rodina), legislatíva má vytvoriť predpoklad pre
začiatok výstavby nájomných bytov. Koaliční partneri kritizovali, že hnutie Sme rodina návrh vopred nekonzultovalo.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR prijali vo štvrtkovom hlasovaní uznesenie NR SR k návrhu správy Európskeho parlamentu (EP) o
situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien. Materiál predložili poslanci za OĽANO a Sme
rodina. Parlament má podľa schváleného uznesenia pripomenúť EP, ako aj všetkým parlamentom členských štátov EÚ, že otázky
týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania sú v kompetencii národných štátov.

Bratislava - Na Slovensko doposiaľ dodali takmer štyri milióny vakcín proti ochoreniu COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa
Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov plánuje rezort spustiť
od začiatku júla.

- Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth považuje spustenie očkovania v ambulanciách lekárov od prvého júla
za nereálny termín. Ako povedal pre TASR, za reálne považuje skôr spustenie takéhoto očkovania od začiatku septembra. Zdôraznil, že
ako všeobecný lekár si uvedomuje nutnosť zaočkovania čo najväčšieho počtu obyvateľov aj potrebu očkovania vlastných pacientov.

Bratislava – Musíme robiť všetko pre to, aby pri návrate zo zahraničia občania neobchádzali pravidlá. Štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus to uviedol pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu.
Témou rokovania má byť práve režim na hraniciach, a to najmä v súvislosti so šírením delta variantu nového koronavírusu v Európe.

- Monitoring na slovenských hraniciach by sa mohol v súvislosti s novým indickým variantom nového koronavírusu sprísniť. Pred
štvrtkovým rokovaním ústredného krízového štábu to uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Predpokladá, že prísnejší režim
na hraniciach bude na krízovom štábe jedným z návrhov, ktorý budú zvažovať.

- Infektológ Vladimír Krčméry pripustil možné zavedenie povinnej štátnej karantény pri návrate z niektorých krajín. Pred štvrtkovým
zasadnutím ústredného krízového štábu zdôraznil, že treba za každú cenu zabrániť zavlečeniu nových variantov vírusu na Slovensko.
Poznamenal, že očkovacie látky nemusia byť pri subtypoch vírusu stopercentne funkčné.

Bratislava - Pred letom a počas leta pravidelne zažívajú oddelenia dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru nápor. Upozorňuje
na to ministerstvo vnútra na sociálnej sieti s tým, že k zvýšenému záujmu o vydanie nových cestovných dokladov tento rok prispelo aj
postupné uvoľnenie opatrení na hraniciach s možnosťou vycestovať do zahraničia. Počty žiadostí stúpali už počas apríla, a potom mája i
júna tohto roka v tisíckach.

Bratislava - Prevod správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod ochranárov je kľúčový pre naštartovanie reformných
zmien v ich riadení. Pre envirorezort je dôležité, aby sa transformácia národných parkov mohla realizovať k 1. januáru budúceho roka.
Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Reagovalo tak na mimoparlamentné KDH, ktoré
žiada stiahnuť poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a predložiť vládny návrh.

Bratislava - Ministerstvo obrany (MO) SR predstavilo v rámci konferencie Globsec pripravovaný akčný plán koordinácie boja proti
hybridným hrozbám. Medzirezortný dokument prezentoval pred skupinou domácich a zahraničných expertov poradca rezortu obrany pre
hybridné hrozby Victor Breiner. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Bratislava – Okrem polície by mali podliehať kontrole nezávislej inštitúcie aj ďalšie bezpečnostné zložky, tvrdí Ministerstvo vnútra (MV)
SR. Intenzívne sa chce preto zaoberať otázkou vzniku nezávislých inšpekcií pre jednotlivé orgány. Alternatívou je vytvorenie jednej
generálnej inšpekcie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová.

Bratislava – Minulotýždňový požiar chátrajúcej ubytovne Ministerstva vnútra (MV) SR na Saratovskej ulici v bratislavskej Dúbravke
vznikol nedbanlivým konaním neznámej osoby. Pre TASR to uviedli z rezortu vnútra s tým, že už elektronicky zabezpečili budovu tak,
aby zamedzili podobným incidentom.
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Bratislava - Pokiaľ predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová odmieta mimoriadny snem, je predčasné hovoriť o kandidátoch na
šéfa strany. Myslí si to poslanec a člen predsedníctva Za ľudí Tomáš Lehotský aj jeho kolega podpredseda Vladimír Ledecký.
Podpredsedníčka strany a poslankyňa Miriam Šuteková nechce mimoriadny snem a nevidí dôvod na zmenu predsedu. Podpredseda
Juraj Šeliga, ktorý ohlásil záujem byť šéfom strany, Šutekovú prekvapil svojimi vyjadreniami o spájaní s Progresívnym Slovenskom či
inými stranami.

Bratislava - Vláda zlyháva vo všetkých rezortoch, takto zle krajinu neriadila žiadna garnitúra v histórii. Vyhlásil to nezaradený poslanec a
expremiér Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že preto bude spolu so svojimi poslancami iniciovať mimoriadnu
schôdzu na odvolanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Jeho odvolaním by padla celá vláda. Pellegrini skonštatoval, že nemá zmysel
odvolávať jednotlivých ministrov a musí padnúť celá vláda. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze plánujú podať v najbližších dňoch,
budúci týždeň chcú zvážiť najlepší termín. Urobiť tak však mienia ešte pred letnými dovolenkami poslancov.

Bratislava - Prostredníctvom 4372 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (16. 6.) na Slovensku 61 prípadov nového koronavírusu.
Pribudlo osem obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Pribudlo tiež 65
pozitívne testovaných antigénovými testami z celkového počtu 32.873 vykonaných testov.

Bratislava - Čakatelia na druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 si prostredníctvom novej funkcionality môžu zmeniť len termín
očkovania, a to o jeden deň až mesiac. Na sociálnej sieti o tom informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Bratislava – Na Slovensku doteraz odobrali 57 vzoriek odpadových vôd na zistenie prítomnosti nového koronavírusu. Z nich 27 vzoriek
analyzovali a vyhodnotili. V procese spracovania a analýzy je ďalších 30 vzoriek. Ich výsledky budú známe v priebehu tohto týždňa. Pre
TASR to povedal Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Bratislava - Spokojnosť učiteľov v školách s riaditeľmi v druhom funkčnom období je v priemere po zohľadnení relevantných faktorov
vyššia ako pri ich prvom a treťom funkčnom období. Vyplýva to z analýzy vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov od Inštitútu
vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bratislava - Novela zákona týkajúca sa obhliadok mŕtvych nie je dobre pripravená. Prácu ambulancií vráti pred rok 2018. Tvrdí to
prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Riešenie vidí v tom, aby Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) začal pracovať na vytvorení tzv. inštitútu koronera podľa modelov zo zahraničia.

Bratislava - Niektorým nemocniciam združeným v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) neboli doteraz vyplatené finančné prostriedky za
február až apríl tohto roka. Určené boli na hospodársku mobilizáciu v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia
druhej vlny pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav Valaštík.

Bratislava - Obmedziť opakovanie ročníka či hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako "nedostatočné" iba na výnimočné prípady
odporúča Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Vyplýva to z metodického odporúčania k záverečnému hodnoteniu na základných a
stredných školách v školskom roku 2020/2021. ŠPÚ tvrdí, že označenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako nedostatočné je
demotivujúcim prvkom a znižuje vieru žiaka vo vlastný pokrok, úspech a možnosti uplatnenia.

Košice – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý
hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských
univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Bratislava - V rámci tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR vypočula vo štvrtok Súdna rada
SR, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, zvyšných troch uchádzačov. Pôvodne mala vypočuť štvoricu, ale ráno sa Marta
Kamonczová vzdala účasti v treťom kole výberového konania.

Bratislava - Súdna rada SR predložila prezidentke SR Zuzane Čaputovej návrh na vymenovanie siedmich sudcov všeobecných súdov.
Uzniesla sa na tom počas zasadnutia, ktoré sa konalo v utorok (15. 6.). Týka sa to Matúša Brehovského s pridelením na Okresný súd
(OS) Bratislava V, Róberta Bardača s pridelením na OS Bratislava I, Romana Dulu s pridelením na OS Banská Bystrica. Na OS Trnava
by mal byť po vymenovaní pridelený Rudolf Bott a na OS Košice-okolie Jana Trnečková.

Bratislava - Utorkové (15. 6.) rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej vytvára dostatočný predpoklad na to, aby Špecializovaný trestný sud (ŠTS) po doplnení dokazovania
rozhodol vo veci zákonným spôsobom. Uviedol to európsky prokurátor Juraj Novocký, ktorý bol v minulosti jedným z dvoch prokurátorov
Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorí dozorovali kauzu Kuciaka a Kušnírovej.

Bratislava – Národná kriminálna agentúra (NAKA) aktuálne zasahuje v rámci akcie Mýtnik II. Obvinila šesť osôb z trestných činov
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. TASR to potvrdil hovorca
Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Zadržané boli dve osoby. Televízia TA3 informovala, že jednou z nich by mal byť podpredseda
predstavenstva MH Manažment Andrej H.
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- Rezort hospodárstva nemá bližšie informácie k zadržaniu podpredsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment Andreja H. TASR o
tom informovali z tlačového odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR s tým, že podľa medializovaných informácií zadržanie Andreja H.
nesúvisí s jeho aktuálnou pozíciou a ani prácou v MH Manažment.

Brusel/Luxemburg/Bratislava - Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vydala vo štvrtok stanovisko v súvislosti s
únosom syna bývalého prezidenta SR Michala Kováča ml. a rušením takzvaných Mečiarových amnestií. Vyplýva z neho, že po zrušení
amnestie možno vydať európsky zatykač na obžalovaných. Súdny dvor EÚ jej návrhom nie je viazaný, sudcovia vynesú rozsudok neskôr.

- Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vo svojom štvrtkovom stanovisku zvýraznila to, že Súdny dvor má
právomoc rozhodnúť o dvoch prejudiciálnych otázkach v súvislosti so zrušenými Mečiarovými amnestiami. Pre TASR to uviedol jeden z
obhajcov bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivana L. Michal Mandzák.

lem
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Košice: V Botanickej záhrade UPJŠ chystajú tradičnú výstavu bonsajov

Košice 17. júna (TASR) - Prvá tohtoročná výstava v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach bude
venovaná bonsajom, sprístupnená bude od piatka (18. 6.) do nedele (20. 6.). TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš
Zavatčan.

Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, v súvislosti s protipandemickými opatreniami
ju preložili na neskorší termín. „Ide už o 11. ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej návštevníci budú
môcť uvidieť viac okolo 60 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ povedal riaditeľ botanickej
záhrady Pavol Mártonfi. Súčasťou výstavy bude okrem iného aj poradenská činnosť.

Trojdňová výstava pod názvom Cassovia Bonsai bude sprístupnená počas najbližších troch dní v časoch od 9.00 h do 17.00 h vo
vstupných priestoroch administratívnej budovy botanickej záhrady na Mánesovej ulici. „Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia
obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri vstupe do areálu a obmedzené kapacity
pri parkovaní,“ dodal Mártonfi. Zároveň prosí o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a dodržiavanie všetkých platných
protipandemických opatrení.

sem pop
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Bratislava – Na možnú tretiu vlnu sa musíme pripraviť a vyvinúť maximálne úsilie, aby bol jej dosah čo najmiernejší. Prezidentka SR
Zuzana Čaputová to uviedla v rozhovore pre TASR pri príležitosti dvoch rokov vo funkcii. Dosahy pandémie v sociálnej a ekonomickej
oblasti sú podľa prezidentky masívne a budú sa prejavovať dlho. V ďalšom období sa chce intenzívnejšie venovať sociálnym témam.

Bratislava - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) otvoril vo štvrtok ráno 32. schôdzu parlamentu. Poslancov na
nej čaká viac ako 80-bodový program. Zaoberať sa majú napríklad úpravou podmienok a trvania väzby, zjednotením financovania škôl a
školských zariadení v regionálnom školstve, obmedzením doby platnosti zbrojnej licencie či odoberaním benefitov predstaviteľom
komunistických režimov.

- Poslanci majú o návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania rokovať na septembrovej schôdzi. V úvode aktuálnej schôdze
totiž schválili zmeny v programe. Návrh podal do parlamentu poslanec Miloš Svrček (Sme rodina), legislatíva má vytvoriť predpoklad pre
začiatok výstavby nájomných bytov. Koaliční partneri kritizovali, že hnutie Sme rodina návrh vopred nekonzultovalo.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR prijali vo štvrtkovom hlasovaní uznesenie NR SR k návrhu správy Európskeho parlamentu (EP) o
situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien. Materiál predložili poslanci za OĽANO a Sme
rodina. Parlament má podľa schváleného uznesenia pripomenúť EP, ako aj všetkým parlamentom členských štátov EÚ, že otázky
týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania sú v kompetencii národných štátov.

- Ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka trvania kolúznej väzby by mohla byť päť mesiacov. Zároveň v
tomto prípade nemá byť možné ani jej ďalšie predĺženie. Predpokladá to návrh novely Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti,
ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Novela obsahuje aj výnimky, pre ktoré by mohla kolúzna
väzba trvať dlhšie.

– V orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ bude môcť v rámci celkových počtov pôsobiť do 124 príslušníkov Ozbrojených síl
(OS) SR. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ a návrhu na vyslanie príslušníkov OS
SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ. Parlament dokument vo štvrtok odsúhlasil.

Bratislava - Pokiaľ úpravy kolúznej väzby obsahujú formu domnienky kolúzneho správania, ktorá sa netýka organizovaných skupín a
podobne, s úpravou sa dá súhlasiť. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR Lukáš Kyselica (OĽANO) v diskusii o novele
Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti. Priznal, že spočiatku zmeny podporiť nechcel. Viacerí vyšetrovatelia podľa neho
navyše upozorňovali, že úprava kolúznej väzby sa nemôže len tak vytrhávať z celého procesu, pretože to môže mať fatálne dôsledky na
celý prípravný proces.

Bratislava - Na Slovensko doposiaľ dodali takmer štyri milióny vakcín proti ochoreniu COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa
Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov plánuje rezort spustiť
od začiatku júla.

- Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth považuje spustenie očkovania v ambulanciách lekárov od prvého júla
za nereálny termín. Ako povedal pre TASR, za reálne považuje skôr spustenie takéhoto očkovania od začiatku septembra. Zdôraznil, že
ako všeobecný lekár si uvedomuje nutnosť zaočkovania čo najväčšieho počtu obyvateľov aj potrebu očkovania vlastných pacientov.

Bratislava – Musíme robiť všetko pre to, aby pri návrate zo zahraničia občania neobchádzali pravidlá. Štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus to uviedol pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu.
Témou rokovania má byť práve režim na hraniciach, a to najmä v súvislosti so šírením delta variantu nového koronavírusu v Európe.

- Monitoring na slovenských hraniciach by sa mohol v súvislosti s novým indickým variantom nového koronavírusu sprísniť. Pred
štvrtkovým rokovaním ústredného krízového štábu to uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Predpokladá, že prísnejší režim
na hraniciach bude na krízovom štábe jedným z návrhov, ktorý budú zvažovať.

- Infektológ Vladimír Krčméry pripustil možné zavedenie povinnej štátnej karantény pri návrate z niektorých krajín. Pred štvrtkovým
zasadnutím ústredného krízového štábu zdôraznil, že treba za každú cenu zabrániť zavlečeniu nových variantov vírusu na Slovensko.
Poznamenal, že očkovacie látky nemusia byť pri subtypoch vírusu stopercentne funkčné.

Bratislava – Nové opatrenia, ktoré majú reagovať na aktuálnu pandemickú situáciu, by mohol prijať ústredný krízový štáb v pondelok (21.
6.). Jednotlivé rezorty majú dovtedy pripraviť konkrétne návrhy. Po štvrtkovom zasadnutí štábu o tom informoval minister vnútra Roman
Mikulec (OĽANO). „V princípe ide o to, aby sme získali lepší prehľad o ľuďoch, ktorí sa vracajú z rôznych krajín,“ načrtol minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Hovorí napríklad o kontrolách na hraniciach, ale aj lepšej možnosti trasovania v
rámci prípravy na tretiu vlnu.
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Bratislava - Dohodu medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom o návrate veľvyslancov
do Washingtonu a Moskvy považuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) za veľmi
dôležitý pozitívny moment stredajšieho summitu v Ženeve. Uviedol to vo štvrtok na brífingu v Bratislave.

Bratislava - Pred letom a počas leta pravidelne zažívajú oddelenia dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru nápor. Upozorňuje
na to ministerstvo vnútra na sociálnej sieti s tým, že k zvýšenému záujmu o vydanie nových cestovných dokladov tento rok prispelo aj
postupné uvoľnenie opatrení na hraniciach s možnosťou vycestovať do zahraničia. Počty žiadostí stúpali už počas apríla, a potom mája i
júna tohto roka v tisíckach.

Bratislava – Okrem polície by mali podliehať kontrole nezávislej inštitúcie aj ďalšie bezpečnostné zložky, tvrdí Ministerstvo vnútra (MV)
SR. Intenzívne sa chce preto zaoberať otázkou vzniku nezávislých inšpekcií pre jednotlivé orgány. Alternatívou je vytvorenie jednej
generálnej inšpekcie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová.

Bratislava – Minulotýždňový požiar chátrajúcej ubytovne Ministerstva vnútra (MV) SR na Saratovskej ulici v bratislavskej Dúbravke
vznikol nedbanlivým konaním neznámej osoby. Pre TASR to uviedli z rezortu vnútra s tým, že už elektronicky zabezpečili budovu tak,
aby zamedzili podobným incidentom.

Bratislava - Ministerstvo obrany (MO) SR predstavilo v rámci konferencie Globsec pripravovaný akčný plán koordinácie boja proti
hybridným hrozbám. Medzirezortný dokument prezentoval pred skupinou domácich a zahraničných expertov poradca rezortu obrany pre
hybridné hrozby Victor Breiner. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

- Ministri obrany SR, Severného Macedónska a Kanady vo štvrtok na pôde bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2021 Bratislava Forum
hovorili o úlohe, ktorú NATO plní v oblasti súčasných i budúcich bezpečnostných hrozieb. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO)
pripomenul Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR, na ktorej pracoval spoločne s ministrom zahraničných vecí SR Ivanom
Korčokom (nominant SaS).

Bratislava - Prevod správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod ochranárov je kľúčový pre naštartovanie reformných
zmien v ich riadení. Pre envirorezort je dôležité, aby sa transformácia národných parkov mohla realizovať k 1. januáru budúceho roka.
Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Reagovalo tak na mimoparlamentné KDH, ktoré
žiada stiahnuť poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a predložiť vládny návrh.

Bratislava - Na základe rozhodnutia Severoatlantickej aliancie Ozbrojené sily SR stiahli vojačky a vojakov pôsobiacich v operácii
Resolute Support v Afganistane. V stredu (16. 6.) sa tak ukončilo ich takmer dvadsaťročné pôsobenie v tejto oblasti. Informovala o tom
hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Bratislava - Je otázkou mesiaca až dvoch, kým sa delta variant nového koronavírusu stane na Slovensku dominantným. Pri mimoriadne
nízkej zaočkovanosti a nízkom záujme o vakcíny to vytvára istotu pre jesennú tretiu vlnu pandémie. Uviedol to na sociálnej sieti minister
financií Igor Matovič (OĽANO).

Bratislava - Hnutie OĽANO vyzýva ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby odvolal z funkcie podpredsedu predstavenstva
spoločnosti MH Manažment Andreja H., ktorého podľa medializovaných informácií vo štvrtok zadržala Národná kriminálna agentúra
(NAKA) v rámci akcie Mýtnik II. Hnutie tvrdí, že opakovane upozorňovalo Sulíka na "toxickú" minulosť Andreja H. Dodali, že rezort
hospodárstva sa ho mal zbaviť už pred rokom, predišlo by sa tým zbytočným pochybnostiam o fungovaní štátnej správy. Premiér Eduard
Heger (OĽANO) povedal, že Sulíka sa na to bude pýtať.

- O prípadnom odvolaní Andreja H. z funkcie podpredsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment chce minister hospodárstva
Richard Sulík (SaS) diskutovať so šéfom MH Manažmentu Ľubošom Lopatkom. Predpokladá, že o tom rozhodnú "veľmi rýchlo", ešte
tento týždeň. Sulík hovorí, že miera podozrení pri Andrejovi H. musí byť dostatočne vysoká, "keďže skončil rovno za mrežami". Andreja
H. podľa medializovaných informácií vo štvrtok zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Mýtnik II.

Bratislava - Pokiaľ predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová odmieta mimoriadny snem, je predčasné hovoriť o kandidátoch na
šéfa strany. Myslí si to poslanec a člen predsedníctva Za ľudí Tomáš Lehotský aj jeho kolega podpredseda Vladimír Ledecký.
Podpredsedníčka strany a poslankyňa Miriam Šuteková nechce mimoriadny snem a nevidí dôvod na zmenu predsedu. Podpredseda
Juraj Šeliga, ktorý ohlásil záujem byť šéfom strany, Šutekovú prekvapil svojimi vyjadreniami o spájaní s Progresívnym Slovenskom či
inými stranami.

Bratislava - Poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi (OĽANO) hovorí o závažných podozreniach zneužívania peňazí z Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor). Na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol, že v jednotlivých hodnotiacich
komisiách fondu sedeli nominanti strany Most-Híd a prideľovali financie združeniam, ktoré boli na stranu napojené. Most-Híd sa voči
tvrdeniam ohradil a vyzval ho, aby prestal obviňovať osobnosti kultúrnej obce Maďarov na Slovensku. Stanovisko strany poslala TASR jej
hovorkyňa Klára Magdeme.
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Bratislava - Vláda zlyháva vo všetkých rezortoch, takto zle krajinu neriadila žiadna garnitúra v histórii. Vyhlásil to nezaradený poslanec a
expremiér Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že preto bude spolu so svojimi poslancami iniciovať mimoriadnu
schôdzu na odvolanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Jeho odvolaním by padla celá vláda. Pellegrini skonštatoval, že nemá zmysel
odvolávať jednotlivých ministrov a musí padnúť celá vláda. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze plánujú podať v najbližších dňoch,
budúci týždeň chcú zvážiť najlepší termín. Urobiť tak však mienia ešte pred letnými dovolenkami poslancov.

Bratislava - Prostredníctvom 4372 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (16. 6.) na Slovensku 61 prípadov nového koronavírusu.
Pribudlo osem obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Pribudlo tiež 65
pozitívne testovaných antigénovými testami z celkového počtu 32.873 vykonaných testov.

Bratislava - V štatistikách hlásení podozrení na nežiaduce účinky po vakcínach proti COVID-19 pribudlo tento týždeň jedno úmrtie po
očkovaní, kde bol súvis stanovený ako možný. Išlo o pacienta vo veku 44 rokov, ktorý bol očkovaný prvou dávkou vakcíny Vaxzevria od
spoločnosti AstraZeneca. Informovala o tom Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Bratislava - Na Slovensku stále prevláda alfa variant nového koronavírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný vo Veľkej Británii. Ukázali to
májové výsledky sekvenovania vzoriek pozitívnych na nový koronavírus. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Úradu verejného
zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Celkovo sa úspešne osekvenovalo 955 vzoriek. Alfa variant bol dokázaný v 878 prípadoch, čo je
takmer 92 percent zo skúmaných vzoriek. Beta variant, prvýkrát zaznamenaný v Južnej Afrike, sa objavil v dvoch prípadoch.

Bratislava - Čakatelia na druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 si prostredníctvom novej funkcionality môžu zmeniť len termín
očkovania, a to o jeden deň až mesiac. Na sociálnej sieti o tom informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Bratislava – Na Slovensku doteraz odobrali 57 vzoriek odpadových vôd na zistenie prítomnosti nového koronavírusu. Z nich 27 vzoriek
analyzovali a vyhodnotili. V procese spracovania a analýzy je ďalších 30 vzoriek. Ich výsledky budú známe v priebehu tohto týždňa. Pre
TASR to povedal Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Bratislava - Deti aj osoby zabezpečujúce priebeh detského tábora sa budú musieť preukazovať negatívnym PCR testom na ochorenie
COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku. Vyplýva to z usmernenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Informovala
o tom Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ.

Bratislava - Spokojnosť učiteľov v školách s riaditeľmi v druhom funkčnom období je v priemere po zohľadnení relevantných faktorov
vyššia ako pri ich prvom a treťom funkčnom období. Vyplýva to z analýzy vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov od Inštitútu
vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bratislava - Novela zákona týkajúca sa obhliadok mŕtvych nie je dobre pripravená. Prácu ambulancií vráti pred rok 2018. Tvrdí to
prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Riešenie vidí v tom, aby Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) začal pracovať na vytvorení tzv. inštitútu koronera podľa modelov zo zahraničia.

Bratislava - Niektorým nemocniciam združeným v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) neboli doteraz vyplatené finančné prostriedky za
február až apríl tohto roka. Určené boli na hospodársku mobilizáciu v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia
druhej vlny pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav Valaštík.

Bratislava - Obmedziť opakovanie ročníka či hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako "nedostatočné" iba na výnimočné prípady
odporúča Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Vyplýva to z metodického odporúčania k záverečnému hodnoteniu na základných a
stredných školách v školskom roku 2020/2021. ŠPÚ tvrdí, že označenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako nedostatočné je
demotivujúcim prvkom a znižuje vieru žiaka vo vlastný pokrok, úspech a možnosti uplatnenia.

Košice – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý
hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských
univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Bratislava - V rámci tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR vypočula vo štvrtok Súdna rada
SR, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, zvyšných troch uchádzačov. Pôvodne mala vypočuť štvoricu, ale ráno sa Marta
Kamonczová vzdala účasti v treťom kole výberového konania.

Bratislava - Súdna rada SR predložila prezidentke SR Zuzane Čaputovej návrh na vymenovanie siedmich sudcov všeobecných súdov.
Uzniesla sa na tom počas zasadnutia, ktoré sa konalo v utorok (15. 6.). Týka sa to Matúša Brehovského s pridelením na Okresný súd
(OS) Bratislava V, Róberta Bardača s pridelením na OS Bratislava I, Romana Dulu s pridelením na OS Banská Bystrica. Na OS Trnava
by mal byť po vymenovaní pridelený Rudolf Bott a na OS Košice-okolie Jana Trnečková.

Bratislava - Utorkové (15. 6.) rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej vytvára dostatočný predpoklad na to, aby Špecializovaný trestný sud (ŠTS) po doplnení dokazovania
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rozhodol vo veci zákonným spôsobom. Uviedol to európsky prokurátor Juraj Novocký, ktorý bol v minulosti jedným z dvoch prokurátorov
Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorí dozorovali kauzu Kuciaka a Kušnírovej.

Bratislava – Národná kriminálna agentúra (NAKA) aktuálne zasahuje v rámci akcie Mýtnik II. Obvinila šesť osôb z trestných činov
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. TASR to potvrdil hovorca
Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Zadržané boli dve osoby. Televízia TA3 informovala, že jednou z nich by mal byť podpredseda
predstavenstva MH Manažment Andrej H.

- Rezort hospodárstva nemá bližšie informácie k zadržaniu podpredsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment Andreja H. TASR o
tom informovali z tlačového odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR s tým, že podľa medializovaných informácií zadržanie Andreja H.
nesúvisí s jeho aktuálnou pozíciou a ani prácou v MH Manažment.

Brusel/Luxemburg/Bratislava - Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vydala vo štvrtok stanovisko v súvislosti s
únosom syna bývalého prezidenta SR Michala Kováča ml. a rušením takzvaných Mečiarových amnestií. Vyplýva z neho, že po zrušení
amnestie možno vydať európsky zatykač na obžalovaných. Súdny dvor EÚ jej návrhom nie je viazaný, sudcovia vynesú rozsudok neskôr.

- Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vo svojom štvrtkovom stanovisku zvýraznila to, že Súdny dvor má
právomoc rozhodnúť o dvoch prejudiciálnych otázkach v súvislosti so zrušenými Mečiarovými amnestiami. Pre TASR to uviedol jeden z
obhajcov bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivana L. Michal Mandzák.

lem liv
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Bratislava – Na možnú tretiu vlnu sa musíme pripraviť a vyvinúť maximálne úsilie, aby bol jej dosah čo najmiernejší. Prezidentka SR
Zuzana Čaputová to uviedla v rozhovore pre TASR pri príležitosti dvoch rokov vo funkcii. Dosahy pandémie v sociálnej a ekonomickej
oblasti sú podľa prezidentky masívne a budú sa prejavovať dlho. V ďalšom období sa chce intenzívnejšie venovať sociálnym témam.

Bratislava – Cieľom hnutia Sme rodina je postupne plniť sľuby, ktoré dalo občanom v predvolebnej kampani, vrátane výstavby nájomných
bytov a exekučnej amnestie. Z tohto dôvodu je prirodzeným cieľom hnutia udržanie vládnej koalície a plnenie Programového vyhlásenia
vlády. V diskusii na TASR TV to povedal predseda parlamentu a zároveň hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Bratislava - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) otvoril vo štvrtok ráno 32. schôdzu parlamentu. Poslancov na
nej čaká viac ako 80-bodový program. Zaoberať sa majú napríklad úpravou podmienok a trvania väzby, zjednotením financovania škôl a
školských zariadení v regionálnom školstve, obmedzením doby platnosti zbrojnej licencie či odoberaním benefitov predstaviteľom
komunistických režimov.

- Poslanci majú o návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania rokovať na septembrovej schôdzi. V úvode aktuálnej schôdze
totiž schválili zmeny v programe. Návrh podal do parlamentu poslanec Miloš Svrček (Sme rodina), legislatíva má vytvoriť predpoklad pre
začiatok výstavby nájomných bytov. Koaliční partneri kritizovali, že hnutie Sme rodina návrh vopred nekonzultovalo.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR prijali vo štvrtkovom hlasovaní uznesenie NR SR k návrhu správy Európskeho parlamentu (EP) o
situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien. Materiál predložili poslanci za OĽANO a Sme
rodina. Parlament má podľa schváleného uznesenia pripomenúť EP, ako aj všetkým parlamentom členských štátov EÚ, že otázky
týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania sú v kompetencii národných štátov.

- Ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka trvania kolúznej väzby by mohla byť päť mesiacov. Zároveň v
tomto prípade nemá byť možné ani jej ďalšie predĺženie. Predpokladá to návrh novely Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti,
ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Novela obsahuje aj výnimky, pre ktoré by mohla kolúzna
väzba trvať dlhšie.

– V orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ bude môcť v rámci celkových počtov pôsobiť do 124 príslušníkov Ozbrojených síl
(OS) SR. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ a návrhu na vyslanie príslušníkov OS
SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ. Parlament dokument vo štvrtok odsúhlasil.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania dva návrhy noviel zákonov, ktoré majú smerovať k transformácii
Slovenskej akadémie vied (SAV). Ide o návrh novely zákona o SAV a novely zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (VVI) z dielne
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

- Financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve sa zjednotí do pôsobnosti ministerstva školstva. Vyplýva to z novely
zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne rezortu školstva, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR
schválili.

- Poslanci sa v závere prvého rokovacieho dňa 32. schôdze Národnej rady (NR) SR venovali novele zákona o kybernetickej bezpečnosti.
Novela ráta s posilnením právomoci Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Škodlivý obsah alebo
škodlivú aktivitu v kyberpriestore by po novom mohol úrad zablokovať. Zaviesť by sa mohla aj všeobecná povinnosť poskytovať úradu
súčinnosť.

Bratislava - Pokiaľ úpravy kolúznej väzby obsahujú formu domnienky kolúzneho správania, ktorá sa netýka organizovaných skupín a
podobne, s úpravou sa dá súhlasiť. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR Lukáš Kyselica (OĽANO) v diskusii o novele
Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti. Priznal, že spočiatku zmeny podporiť nechcel. Viacerí vyšetrovatelia podľa neho
navyše upozorňovali, že úprava kolúznej väzby sa nemôže len tak vytrhávať z celého procesu, pretože to môže mať fatálne dôsledky na
celý prípravný proces.

Bratislava - Na Slovensko doposiaľ dodali takmer štyri milióny vakcín proti ochoreniu COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa
Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov plánuje rezort spustiť
od začiatku júla.

- Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth považuje spustenie očkovania v ambulanciách lekárov od prvého júla
za nereálny termín. Ako povedal pre TASR, za reálne považuje skôr spustenie takéhoto očkovania od začiatku septembra. Zdôraznil, že
ako všeobecný lekár si uvedomuje nutnosť zaočkovania čo najväčšieho počtu obyvateľov aj potrebu očkovania vlastných pacientov.
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Bratislava – Musíme robiť všetko pre to, aby pri návrate zo zahraničia občania neobchádzali pravidlá. Štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus to uviedol pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu.
Témou rokovania má byť práve režim na hraniciach, a to najmä v súvislosti so šírením delta variantu nového koronavírusu v Európe.

- Monitoring na slovenských hraniciach by sa mohol v súvislosti s novým indickým variantom nového koronavírusu sprísniť. Pred
štvrtkovým rokovaním ústredného krízového štábu to uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Predpokladá, že prísnejší režim
na hraniciach bude na krízovom štábe jedným z návrhov, ktorý budú zvažovať.

- Infektológ Vladimír Krčméry pripustil možné zavedenie povinnej štátnej karantény pri návrate z niektorých krajín. Pred štvrtkovým
zasadnutím ústredného krízového štábu zdôraznil, že treba za každú cenu zabrániť zavlečeniu nových variantov vírusu na Slovensko.
Poznamenal, že očkovacie látky nemusia byť pri subtypoch vírusu stopercentne funkčné.

Bratislava – Nové opatrenia, ktoré majú reagovať na aktuálnu pandemickú situáciu, by mohol prijať ústredný krízový štáb v pondelok (21.
6.). Jednotlivé rezorty majú dovtedy pripraviť konkrétne návrhy. Po štvrtkovom zasadnutí štábu o tom informoval minister vnútra Roman
Mikulec (OĽANO). „V princípe ide o to, aby sme získali lepší prehľad o ľuďoch, ktorí sa vracajú z rôznych krajín,“ načrtol minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Hovorí napríklad o kontrolách na hraniciach, ale aj lepšej možnosti trasovania v
rámci prípravy na tretiu vlnu.

Bratislava - Dohodu medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom o návrate veľvyslancov
do Washingtonu a Moskvy považuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) za veľmi
dôležitý pozitívny moment stredajšieho summitu v Ženeve. Uviedol to vo štvrtok na brífingu v Bratislave.

Bratislava - Pred letom a počas leta pravidelne zažívajú oddelenia dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru nápor. Upozorňuje
na to ministerstvo vnútra na sociálnej sieti s tým, že k zvýšenému záujmu o vydanie nových cestovných dokladov tento rok prispelo aj
postupné uvoľnenie opatrení na hraniciach s možnosťou vycestovať do zahraničia. Počty žiadostí stúpali už počas apríla, a potom mája i
júna tohto roka v tisíckach.

Bratislava – Okrem polície by mali podliehať kontrole nezávislej inštitúcie aj ďalšie bezpečnostné zložky, tvrdí Ministerstvo vnútra (MV)
SR. Intenzívne sa chce preto zaoberať otázkou vzniku nezávislých inšpekcií pre jednotlivé orgány. Alternatívou je vytvorenie jednej
generálnej inšpekcie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová.

Bratislava – Minulotýždňový požiar chátrajúcej ubytovne Ministerstva vnútra (MV) SR na Saratovskej ulici v bratislavskej Dúbravke
vznikol nedbanlivým konaním neznámej osoby. Pre TASR to uviedli z rezortu vnútra s tým, že už elektronicky zabezpečili budovu tak,
aby zamedzili podobným incidentom.

Bratislava - Ministerstvo obrany (MO) SR predstavilo v rámci konferencie Globsec pripravovaný akčný plán koordinácie boja proti
hybridným hrozbám. Medzirezortný dokument prezentoval pred skupinou domácich a zahraničných expertov poradca rezortu obrany pre
hybridné hrozby Victor Breiner. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

- Ministri obrany SR, Severného Macedónska a Kanady vo štvrtok na pôde bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2021 Bratislava Forum
hovorili o úlohe, ktorú NATO plní v oblasti súčasných i budúcich bezpečnostných hrozieb. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO)
pripomenul Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR, na ktorej pracoval spoločne s ministrom zahraničných vecí SR Ivanom
Korčokom (nominant SaS).

Bratislava - Prevod správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod ochranárov je kľúčový pre naštartovanie reformných
zmien v ich riadení. Pre envirorezort je dôležité, aby sa transformácia národných parkov mohla realizovať k 1. januáru budúceho roka.
Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Reagovalo tak na mimoparlamentné KDH, ktoré
žiada stiahnuť poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a predložiť vládny návrh.

Bratislava Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo vo štvrtok výberové konanie na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Uchádzači sa
môžu prihlásiť do konca júla. Informoval o tom tlačový odbor MV SR.

Bratislava - Na základe rozhodnutia Severoatlantickej aliancie Ozbrojené sily SR stiahli vojačky a vojakov pôsobiacich v operácii
Resolute Support v Afganistane. V stredu (16. 6.) sa tak ukončilo ich takmer dvadsaťročné pôsobenie v tejto oblasti. Informovala o tom
hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Bratislava - Je otázkou mesiaca až dvoch, kým sa delta variant nového koronavírusu stane na Slovensku dominantným. Pri mimoriadne
nízkej zaočkovanosti a nízkom záujme o vakcíny to vytvára istotu pre jesennú tretiu vlnu pandémie. Uviedol to na sociálnej sieti minister
financií Igor Matovič (OĽANO).

Bratislava - Opozícia pri pokuse o odvolávanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zistí, že celá koalícia stojí za premiérom. Vyhlásil to 
minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že rád vystúpi v pléne Národnej rady (NR) SR pri jeho prípadnom odvolávaní. Je podľa
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neho absolútne vylúčené, že by Heger odvolávanie neustál. Podanie návrhu na vyslovenie nedôvery premiérovi avizujú poslanci okolo
expremiéra Petra Pellegriniho.

Bratislava - Hnutie OĽANO vyzýva ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby odvolal z funkcie podpredsedu predstavenstva
spoločnosti MH Manažment Andreja H., ktorého podľa medializovaných informácií vo štvrtok zadržala Národná kriminálna agentúra
(NAKA) v rámci akcie Mýtnik II. Hnutie tvrdí, že opakovane upozorňovalo Sulíka na "toxickú" minulosť Andreja H. Dodali, že rezort
hospodárstva sa ho mal zbaviť už pred rokom, predišlo by sa tým zbytočným pochybnostiam o fungovaní štátnej správy. Premiér Eduard
Heger (OĽANO) povedal, že Sulíka sa na to bude pýtať.

- O prípadnom odvolaní Andreja H. z funkcie podpredsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment chce minister hospodárstva
Richard Sulík (SaS) diskutovať so šéfom MH Manažmentu Ľubošom Lopatkom. Predpokladá, že o tom rozhodnú "veľmi rýchlo", ešte
tento týždeň. Sulík hovorí, že miera podozrení pri Andrejovi H. musí byť dostatočne vysoká, "keďže skončil rovno za mrežami". Andreja
H. podľa medializovaných informácií vo štvrtok zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Mýtnik II.

Bratislava - Pokiaľ predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová odmieta mimoriadny snem, je predčasné hovoriť o kandidátoch na
šéfa strany. Myslí si to poslanec a člen predsedníctva Za ľudí Tomáš Lehotský aj jeho kolega podpredseda Vladimír Ledecký.
Podpredsedníčka strany a poslankyňa Miriam Šuteková nechce mimoriadny snem a nevidí dôvod na zmenu predsedu. Podpredseda
Juraj Šeliga, ktorý ohlásil záujem byť šéfom strany, Šutekovú prekvapil svojimi vyjadreniami o spájaní s Progresívnym Slovenskom či
inými stranami.

Bratislava - Poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi (OĽANO) hovorí o závažných podozreniach zneužívania peňazí z Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor). Na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol, že v jednotlivých hodnotiacich
komisiách fondu sedeli nominanti strany Most-Híd a prideľovali financie združeniam, ktoré boli na stranu napojené. Most-Híd sa voči
tvrdeniam ohradil a vyzval ho, aby prestal obviňovať osobnosti kultúrnej obce Maďarov na Slovensku. Stanovisko strany poslala TASR jej
hovorkyňa Klára Magdeme.

Bratislava - Vláda zlyháva vo všetkých rezortoch, takto zle krajinu neriadila žiadna garnitúra v histórii. Vyhlásil to nezaradený poslanec a
expremiér Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že preto bude spolu so svojimi poslancami iniciovať mimoriadnu
schôdzu na odvolanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Jeho odvolaním by padla celá vláda. Pellegrini skonštatoval, že nemá zmysel
odvolávať jednotlivých ministrov a musí padnúť celá vláda. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze plánujú podať v najbližších dňoch,
budúci týždeň chcú zvážiť najlepší termín. Urobiť tak však mienia ešte pred letnými dovolenkami poslancov.

Bratislava - Prostredníctvom 4372 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (16. 6.) na Slovensku 61 prípadov nového koronavírusu.
Pribudlo osem obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Pribudlo tiež 65
pozitívne testovaných antigénovými testami z celkového počtu 32.873 vykonaných testov.

Bratislava - V štatistikách hlásení podozrení na nežiaduce účinky po vakcínach proti COVID-19 pribudlo tento týždeň jedno úmrtie po
očkovaní, kde bol súvis stanovený ako možný. Išlo o pacienta vo veku 44 rokov, ktorý bol očkovaný prvou dávkou vakcíny Vaxzevria od
spoločnosti AstraZeneca. Informovala o tom Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Bratislava - Na Slovensku stále prevláda alfa variant nového koronavírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný vo Veľkej Británii. Ukázali to
májové výsledky sekvenovania vzoriek pozitívnych na nový koronavírus. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Úradu verejného
zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Celkovo sa úspešne osekvenovalo 955 vzoriek. Alfa variant bol dokázaný v 878 prípadoch, čo je
takmer 92 percent zo skúmaných vzoriek. Beta variant, prvýkrát zaznamenaný v Južnej Afrike, sa objavil v dvoch prípadoch.

Bratislava - Čakatelia na druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 si prostredníctvom novej funkcionality môžu zmeniť len termín
očkovania, a to o jeden deň až mesiac. Na sociálnej sieti o tom informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Bratislava – Na Slovensku doteraz odobrali 57 vzoriek odpadových vôd na zistenie prítomnosti nového koronavírusu. Z nich 27 vzoriek
analyzovali a vyhodnotili. V procese spracovania a analýzy je ďalších 30 vzoriek. Ich výsledky budú známe v priebehu tohto týždňa. Pre
TASR to povedal Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Bratislava - Deti aj osoby zabezpečujúce priebeh detského tábora sa budú musieť preukazovať negatívnym PCR testom na ochorenie
COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku. Vyplýva to z usmernenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Informovala
o tom Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ.

Bratislava - Spokojnosť učiteľov v školách s riaditeľmi v druhom funkčnom období je v priemere po zohľadnení relevantných faktorov
vyššia ako pri ich prvom a treťom funkčnom období. Vyplýva to z analýzy vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov od Inštitútu
vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bratislava - Novela zákona týkajúca sa obhliadok mŕtvych nie je dobre pripravená. Prácu ambulancií vráti pred rok 2018. Tvrdí to 
prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Riešenie vidí v tom, aby Úrad pre dohľad nad
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zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) začal pracovať na vytvorení tzv. inštitútu koronera podľa modelov zo zahraničia.

Bratislava - Niektorým nemocniciam združeným v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) neboli doteraz vyplatené finančné prostriedky za
február až apríl tohto roka. Určené boli na hospodársku mobilizáciu v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia
druhej vlny pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav Valaštík.

Bratislava - Obmedziť opakovanie ročníka či hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako "nedostatočné" iba na výnimočné prípady
odporúča Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Vyplýva to z metodického odporúčania k záverečnému hodnoteniu na základných a
stredných školách v školskom roku 2020/2021. ŠPÚ tvrdí, že označenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako nedostatočné je
demotivujúcim prvkom a znižuje vieru žiaka vo vlastný pokrok, úspech a možnosti uplatnenia.

Košice – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach obsadila v tohtoročnom rebríčku QS World University Rankings, ktorý
hodnotí celkovo 1300 univerzít z celého sveta, 601. až 650. miesto. Ide o najlepšie umiestnenie spomedzi hodnotených slovenských
univerzít. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Bratislava - V rámci tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR vypočula vo štvrtok Súdna rada
SR, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, zvyšných troch uchádzačov. Pôvodne mala vypočuť štvoricu, ale ráno sa Marta
Kamonczová vzdala účasti v treťom kole výberového konania.

Bratislava - Súdna rada SR predložila prezidentke SR Zuzane Čaputovej návrh na vymenovanie siedmich sudcov všeobecných súdov.
Uzniesla sa na tom počas zasadnutia, ktoré sa konalo v utorok (15. 6.). Týka sa to Matúša Brehovského s pridelením na Okresný súd
(OS) Bratislava V, Róberta Bardača s pridelením na OS Bratislava I, Romana Dulu s pridelením na OS Banská Bystrica. Na OS Trnava
by mal byť po vymenovaní pridelený Rudolf Bott a na OS Košice-okolie Jana Trnečková.

Bratislava - Utorkové (15. 6.) rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej vytvára dostatočný predpoklad na to, aby Špecializovaný trestný sud (ŠTS) po doplnení dokazovania
rozhodol vo veci zákonným spôsobom. Uviedol to európsky prokurátor Juraj Novocký, ktorý bol v minulosti jedným z dvoch prokurátorov
Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorí dozorovali kauzu Kuciaka a Kušnírovej.

Bratislava – Národná kriminálna agentúra (NAKA) aktuálne zasahuje v rámci akcie Mýtnik II. Obvinila šesť osôb z trestných činov
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. TASR to potvrdil hovorca
Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Zadržané boli dve osoby. Televízia TA3 informovala, že jednou z nich by mal byť podpredseda
predstavenstva MH Manažment Andrej H.

- Rezort hospodárstva nemá bližšie informácie k zadržaniu podpredsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment Andreja H. TASR o
tom informovali z tlačového odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR s tým, že podľa medializovaných informácií zadržanie Andreja H.
nesúvisí s jeho aktuálnou pozíciou a ani prácou v MH Manažment.

Brusel/Luxemburg/Bratislava - Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vydala vo štvrtok stanovisko v súvislosti s
únosom syna bývalého prezidenta SR Michala Kováča ml. a rušením takzvaných Mečiarových amnestií. Vyplýva z neho, že po zrušení
amnestie možno vydať európsky zatykač na obžalovaných. Súdny dvor EÚ jej návrhom nie je viazaný, sudcovia vynesú rozsudok neskôr.

- Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vo svojom štvrtkovom stanovisku zvýraznila to, že Súdny dvor má
právomoc rozhodnúť o dvoch prejudiciálnych otázkach v súvislosti so zrušenými Mečiarovými amnestiami. Pre TASR to uviedol jeden z
obhajcov bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivana L. Michal Mandzák.

lem liv ima

Autor: IMA
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Pražská prechádzka po 400 rokoch - Pamiatkárska pocta doktorovi Jánovi Jesseniovi † 21. jún 1621

zverejnené: 21. júna 2021

aktualizované: 21. júna 2021

Nočným rýchlikom „EC Jesenius“ sa z Košíc rútim v čase (po 400 rokoch !) nostalgickou cestou do Prahy - matky miest. Priťahovaný
výročiami, s „krvavým“ 21. júnom míňam mesto Martin, kde je známa Jesseniova lekárska fakulta, na ktorej môžte za zásluhy v
lekárskych vedách v dnešných pandemických časoch získať plaketu Jána Jessenia. Zahliadnuť sa dá i neďaleko ležiaca dedinka
Turčianske Jaseno, odkiaľ pochádzali jeho šľachtickí predkovia, a kde je dodnes aj jeho socha a pamätná izba. Po polnoci sa už v
„českej zemi“ vykláňam z okienka, hľadajúc v diaľke vesmíru objavenú planétku, pomenovanú ako inak - Jessenius. V nočnom sne mi
zrazu ožívajú scény onej neslávne najsmutnejšej a dnes i výročnej staromestskej popravy zo sugestívneho seriálu „Lekár umierajúceho
času“, z ktorého dodnes nabiehajú zimomriavky na duši. Na skrátenie pamiatkárskeho putovania po jeho stopách sa zas núka historický
román Ľuda Zúbka o slávnom slovenskom doktorovi, vedcovi, diplomatovi, filozofovi a historikovi, či tiež pribalený český preklad jeho
najznámejšej „Pražskej anatómie“. Pýtam sa tu spolu s ním, či je vôbec možné uchopiť dušu človeka ? Uchovať ducha miesta tam, kde
žil, kde tvoril i dýchal, miloval i umieral ? Aj o tom sú pamiatky histórie. Aj o tom je vnútorné preciťovanie, zažívanie postupne
odkrývaného. Mňa už napokon pri rannom pristávaní v cieli čaká môj pražský živý a súčasný sprievodca – kamarát, historik umenia
Martin Hořák. A tak vďaka nemu príjmite naše česko-slovenské pozvanie k symbolickej júnovej ceste za doktorom Jesseniom v tichom
smutnokrásnom obrazovom načúvaní ducha pamätných miest, spojených s jeho odkazom …

Prológ:

„…Ponúkam a venujem túto úvahu (o krvi) v snahe obnoviť starý priateľský zväzok a získať si novú priazeň.“

Doktor Jessenius, uhorský rytier

Zastavenie prvé.

Ján Jessenius - Jesenský, v té době profesor chirurgie a anatomie na univerzitě ve Wittenbergu, provedl v červnu roku 1600 v Praze
první veřejnou anatomickou pitvu v českých zemích. Tato událost se stala senzací, přilákala kolem tisíce (podle některých údajů až pět
tisíc) diváků různých stavů a Jesenského rázem proslavila. Pitva se konala v nyní již zaniklé Rečkově koleji při zbořeném kostele sv.
Štěpána Menšího v ulici Karoliny Světlé na Starém Městě pražském, na jehož místě dnes stojí obytný dům č. p. 315/I z druhé poloviny
19. století (uprostřed vlevo). Již v následujícím roce Jesenský popis své pražské pitvy vydal ve Wittenbergu.

„Doktor Jessenius bol šľachtic zo starého rodu, známy svojím vzdelaním, vynikajúci skúsenosťou v lekárskom umení a slávny
výrečnosťou, právom nazývaný „ozdobou lekárstva“

Jakob Pankráz Bruno, 1668

Zastavenie druhé …

Navzdory starší historické literatuře a sugestivnímu líčení spisovatele Vladimíra Körnera v jeho slavném, později zfilmovaném románu
„Lékař umírajícího času“, se zdá, že Jesenskému se v Praze nepodařilo proniknout k císařskému dvoru a stát se osobním lékařem
Rudolfa II. O to úspěšnější byl při navazování kontaktů v akademických kruzích a v řadách vysoké aristokracie. S přispěním Petra Voka,
posledního potomka slavného jihočeského rodu Rožmberků, získal po svém přesídlení do Prahy v roce 1601 či 1602 byt v nyní již
neexistující Loudově koleji. Ta stála na místě dnešního domu U Zeleného stromu č. p. 351 na rohu Betlémského náměstí a Husovy ulice.
(V pravém horním rohu domu napravo je patrná socha „Viselec“ od Davida Černého z roku 1997.)

„ Hoci sa týmto rôznym zmiešaním krvi menia duševné stavy a pocity ľudí, predsa z toho netreba vyvodzovať, že tento temperament je
samotnou dušou, nieto ešte mysľou, ako sa domnievali niektorí, a to aj vzdelaní ľudia. Takto by totiž bola len náhodnou vecou, na čo je
hanebné čo i len pomyslieť a hriešne to vysloviť.“

Ján Jessenius

Intermezzo:

Po návratu z vídeňského dvora Matyáše II. a následných cest po Evropě byl Jesenský v listopadu 1617 a znovu poté v říjnu 1619 zvolen 
rektorem Karlovy univerzity. V té době jej čím dál více zaměstnávaly politika a diplomatická jednání, jimiž byl pověřován českými stavy. 
Výuku studentů však nezanedbával. Ve svých univerzitních přednáškách se nevěnoval svému lékařskému oboru, ale soustřeďoval se na
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obecná a historická témata. Hlavní budovou univerzity a sídlem rektora bylo tehdy stejně jako dnes Karolinum na dnešním Ovocném
trhu.

„Jakým nesrovnatelním dobrodiním je lidský jazyk. “

Ján Jessenius

Zastavenie tretie ...

Jedna z najtragickejších udalostí českých dejín. Krvavý deň hrôzy, ktorý poznamenal český národ na celé ďalšie storočia. Po víťaznej
bitke na Bielej hore cisár Ferdinand II. kruto zúčtoval s hlavnými účastníkmi stavovského protihabsburgského povstania, medzi ktorými
boli evanjelici, kalvíni, členovia jednoty bratskej a jeden katolík. Medzi nimi je aj náš doktor Jessenius - evanjelik. Lešenie, pokryté
čiernym súknom, od skorého úsvitu uzavreté brány mesta, ulice, obsadené vojskom. Po celý čas temne dunia bubny, aby nebolo počuť
hlas popravovaných. Kruté divadlo, trvajúce štyri hodiny, počas ktorých kat otupil štyri popravčie meče … Ponáram sa pri smutnom výročí
opäť do tých čias. V úlohe dobového bubeníka, v bielohorskej atmosfére tu zvolávajúceho pospolitý ľud pražský, zažil som neuveriteľné
zimomriavky presne na tomto mieste. Odvtedy si tie príbehy nesiem stále v sebe …

Poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání dne 21. června 1621 se odehrála na vyvýšeném pódiu na Staroměstském náměstí.
Popraviště stálo před východním průčelím staroměstské radnice a symbolicky se obracelo k původně utrakvistickému kostelu Panny
Marie před Týnem na protější straně rynku. Ján Jesenský byl ze všech odsouzených popraven nejkrutějším způsobem: jako výmluvnému
diplomatovi mu byl před setnutím hlavy vyříznut jazyk. Na místo popravy a oběti krvavého divadla dnes odkazuje dvacet sedm bílých
křížů v dlažbě. V popředí je vročení „21.6. L.P. 1621“ a dvě dvojice zkřížených mečů, které odkazují na čtveřici mečů, použitých
legendárním katem Janem Mydlářem při popravě. Meče jsou ovinuty stylizovanými trnovými šlahouny, vyskládanými z bílých dlažebních
kostek s červenými doplňky. Úpravu dlažby provedla již v roku 1917 firma Anny Vejrostkové. Jména všech popravených připomíná
obdélná bronzová pamětní deska na stěně radnice, osazena zde v roku 1911 v provedení litecké dílny „Pražská metallurgie dříve K.
Bendelmayer v Praze.“

„My máme v sebe veru inú, božskejšiu formu a podstatu, vyššiu než temperament, čo v dostatočnej miere dokazuje aj skutočnosť, že
rovnako, ako je pri krotení divých zvierat rozhodujúci návyk, tak ľudské vášne ovláda rozum, vyšší učiteľ činností.“

Ján Jessenius

Zastavenie posledné …

Kronikář Jiří Kezelius Bydžovský v polovině 17. století s odkazem na počátek a konec Jesseniova pražského působení napsal, že
Jesenský čtvrtil lidi a sám byl rozčtvrcen. Slavný lékař měl být původně čtvrcen zaživa, ale trest mu byl zmírněn a k roztrhání jeho těla,
jehož části byly rozmístěny na hlavních pražských ulicích, došlo až posmrtně. Hlavy dvanácti nejvýznamnějších rebelantů – včetně té
Jesenského - vložil mistr popravčí do železných košů a umístil je na ochoz staroměstské věže Karlova mostu. Jen lebka hraběte
Jáchyma Ondřeje Šlika byla po roce sejmuta a důstojně pohřbena. Hlavy ostatních shlížely na příchozí ze staroměstského i
malostranského břehu po celých deset let …

Epilóg:

Napokon už cestou domov nedá mi v nádeji nespomenúť si na modlitbu, blízku Jesenského duchu, ktorú si šepkám spolu s Vami: „Dal si
Bože telu vzhľad, rozumu bystrosť, jazyku výrečnosť, menu slávu, daj, Pane, duši život !“… A tak v snahe obnoviť priateľské zväzky,
hľadám i ja skutočnú silu života duše. Myslím v týchto neľahkých „morových časoch“ osobitne na všetkých dnešných lekárov – hrdinov
doby, zachraňujúcich naše telá, s vďakou a s odkazom pre nás všetkých:

„Za dokončenie tohoto dielka vzdávajte so mnou vďaku Bohu, priateľovi lekárov, ktorého sláve a Vášmu úžitku som určil svoje spisy,
majúc z toho skôr potešenie než slávu, hoci po mojich verejne známych prácach sa mi dostáva i tejto, čo si vynucuje uznanie od súperov
a závistlivcov aj proti ich vôli. Nezanechám teda spôsob života, ktorý som si už dávno zvolil a nastúpil, a budem pokračovať v tom, aby
som bol svojím skúmaním prospešný, samozrejme, sebe, no najmä konaním čo možno najväčšiemu počtu ďalších ľudí. Buďte zdraví.
(...)“

Dokončené v Prahe (...) roku Pána (…)

Ján Jessenius

Použitá literatura:

Ján Jessenius: O krvi. (prekl.: F. Šimon – J. Balegová – M. Výrostová, UPJŠ Košice 2007) – z tejto práce sú použité v preklade dobové
citáty v našom článku. (Ďakujeme.)
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Jan Jessenius z Jasné: Průběh pitvy jím slavnostně provedené v Praze L. P. MDC, k níž byl přičleněn traktát o kostech, Praha 2004

Josef Hájek: Movité památky na Staroměstské radnici v Praze, in: Staletá Praha XXVIII / 2012, č. 1, s. 31–64

Tomáš Nejeschleba: Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie, Praha 2008

Josef Petráň: Staroměstská exekuce (3. uprav. a rozš. vydání), Praha 1996

Josef Polišenský: Jan Jesenský-Jessenius, Praha 1965

Pavel Vlček a kolektiv: Umělecké památky Prahy. Staré Město a Josefov, Praha 1996

Pavel Augusta – Milan Polák: Praha vznešená i každodenní. Praha 2005

Foley, Malcolm – Lennon, John, J.: Dark Tourism: the Attraction of Death and Disaster. Londýn 2000

Viac k téme a súvisom tiež na: https://www.nm.cz/program/vystavy/1620-cesta-na-horu
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