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Premiér E. Heger bude 3. novembra diskutovať s rektormi VŠ o reforme školstva  
  28. 10. 2021, 11:11, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava 28. októbra (TASR) – Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa stretne s rektormi vysokých škôl (VŠ) v stredu (3. 11.) na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Diskutovať budú o reforme školstva. TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica
Janíková.

Podotkla, že vzdelávanie na Slovensku vrátane toho vysokoškolského musí prejsť zásadnými zmenami. Premiér volá po zvýšení jeho
kvality s dôrazom na prípravu mladých generácií pre pracovný i súkromný život. "Tieto ciele sleduje Plán obnovy a odolnosti SR. Prípravu
konkrétnych reforiem, ktoré vychádzajú z tohto plánu, má v rukách ministerstvo školstva a premiér Eduard Heger verí, že sa tejto úlohy
zhostilo zodpovedne," zdôraznila Janíková.

Predstavitelia akademickej obce sa vo štvrtok obrátili na premiéra s výzvou, aby pomohol riešiť problematiku novely zákona o vysokých
školách. Hovoria o politizácii vysokých škôl a požadujú stiahnutie návrhu z medzirezortného pripomienkového konania.

Reforma má podľa ministerstva školstva priniesť kvalitnejšie vysoké školstvo, funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa
kvality či skrátenie externého štúdia. Podľa rezortu k novele vysokoškolského zákona prebiehala diskusia rezortu školstva s rektormi a
ďalšími aktérmi vo vzdelávaní zhruba rok a pol.

her siv mac
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Súhrn domáceho spravodajstva - 28. októbra - 14.30  
  28. 10. 2021, 14:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová poslala českému prezidentovi Milošovi Zemanovi blahoprajný list pri príležitosti 103.
výročia vzniku Československej republiky. Zdôraznila v ňom, že vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918 bol zásadnou
udalosťou v existencii našich národov. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Bratislava - Vznik prvej Československej republiky (ČSR) bol predpokladom samostatnej slovenskej štátnosti. Poukázala prezidentka SR
Zuzana Čaputová, ktorá si vo štvrtok pripomenula 103. výročie jej vzniku. Uctila si pamiatku Milana Rastislava Štefánika a Tomáša
Garrigue Masaryka položením vencov k pamätníkom v Bratislave.

- Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) si uctil pamiatku Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka.
Urobil tak pri príležitosti 103. výročia vzniku prvej Československej republiky (ČSR). TASR o tom informoval odbor komunikácie s
médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

- Pri príležitosti 103. výročia vzniku Československej republiky bude vo štvrtok na fasáde Bratislavského hradu premietnutá projekcia.
Rozsvietenie je naplánované na 19.00 h. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady
(NR) SR.

- Politici si pripomínajú výročie vzniku prvej Československej republiky. Naprieč spektrom sa zhodujú na potrebe pripomínať si 28.
október ako štátny sviatok Deň vzniku samostatného československého štátu. Viacerí podčiarkli dôležitosť vzniku samotnej ČSR i
význam a odkaz tejto udalosti pre súčasnosť. Hovoria o demokratických a hodnotových základoch.

Bratislava - Cestovanie počas sviatkov môže zhoršiť epidemickú situáciu a ohroziť vzdelávanie žiakov v školách. Minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) preto vyzýva ľudí, aby ostali cez prázdniny doma a minimalizovali cestovanie a
stretávanie sa s inými.

Bratislava - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú rokovať na schôdzi ani vo štvrtok. Podpredseda NR SR Milan Laurenčík (SaS) v
úvode plánovaného rokovania ozrejmil, že vzhľadom na pozitívne testovaného poslanca na ochorenie COVID-19 sa nebude rokovať.
Schôdzu prerušil do utorka 2. novembra.

Bratislava - Novele vysokoškolského zákona by sa mal venovať Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na
mimoriadnom rokovaní. Informoval o tom predseda výboru Richard Vašečka (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Bratislava - O využití odposluchov v kauze Očistec majú v utorok (2. 11.) rokovať členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a
bezpečnosť. Na výbore majú hovoriť aj o vyšetrení na polygrafe vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diany Santusovej. Vyplýva
to z informácií zverejnených na webe NR SR.

Bratislava 28. októbra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Krošlák už nie je členom klubu hnutia OĽANO. O ukončenie
pôsobenia v klube požiadal v stredu (27. 10.). TASR o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

Bratislava – Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa stretne s rektormi vysokých škôl (VŠ) v stredu (3. 11.) na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Diskutovať budú o reforme školstva. TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica Janíková.

Bratislava – Akademická obec sa obracia v súvislosti s návrhom novely zákona o vysokých školách (VŠ) na premiéra Eduarda Hegera
(OĽANO). Na spoločnej tlačovej konferencii s ďalšími predstaviteľmi vysokoškolských reprezentácií to uviedol predseda Rady vysokých
škôl (RVŠ) Martin Putala. Okrem iného poukazujú na politizáciu vysokého školstva touto novelou.

Bratislava - Porušovanie ľudských práv zvyšuje nestabilitu a obmedzuje prosperitu. Pripomenul to minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý spolu s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽANO) a ministerkou
spravodlivosti Máriou Kolíkovou otvoril na pôde rezortu diplomacie medzinárodnú konferenciu na podporu ľudských práv a demokracie.

Bratislava - Do zálohovania nápojových obalov je prihlásených viac ako 2000 obchodov. Na vrátenie PET fliaš či plechoviek bude k
dispozícii 1700 zálohomatov, v niektorých menších obchodoch sa budú obaly zbierať ručne. Na tlačovej konferencii o tom informovali
štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana a riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového
systému Lucia Morvai.

Bratislava - Envirorezort schválil deväť projektov za 5,6 milióna eur. Vďaka projektom financovaným z nórskych fondov sa obnoví 21
mokradí v šiestich krajoch Slovenska. Zvýši sa aj povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. Informovalo o tom tlačové
oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Bratislava - Prostredníctvom 18.507 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (27. 10.) na Slovensku 4981 prípadov nákazy novým 
koronavírusom. Pribudlo tiež 20 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke
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covid-19.nczisk.sk.

Bratislava - Súhrnné spravodajstvo naprieč všetkými spravodajskými servismi trikrát denne a ranný kaleidoskop. To sú nové produkty,
ktoré Tlačová agentúra SR (TASR) ponúka svojim klientom a verejnosti. Súhrnné Správy TASR vychádzajú v domácom, ekonomickom a
zahraničnom servise o 5.45, 11.45 a 17.45 h v pracovných dňoch a prinášajú stručný prehľad najdôležitejších informácií za
predchádzajúce hodiny.

Bratislava - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) uplatnilo viacero zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona,
ktorá má ambíciu upraviť podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v školách. Takto definovanú povinnosť považuje združenie
totiž za veľmi nejasnú a ako tvrdí, jej obsah nie je objasnený ani v dôvodovej správe.

Trnava – Tretím kandidátom, ktorý sa v budúcoročných komunálnych voľbách bude uchádzať o post primátora Trnavy, je Branislav Baroš
za občianske združenie Trnava pre každého. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Trnave.

Bratislava - Krízovú situáciu na Okresnom súde (OS) Bratislava I vyrieši zriadenie mestského súdu v Bratislave, ktoré sa plánuje v rámci
novej súdnej mapy. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla v reakcii na odporúčanie Súdnej rady
SR, aby rezort OS Bratislava I personálne aj finančne posilnil.

Bratislava - Zverejňovanie dôkazov z prebiehajúceho trestného konania je potrebné považovať za neprípustné a popierajúce základné
princípy spravodlivého procesu. Pre TASR to uviedla vedúca Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave Eva Szabová na margo medializovaných videí, ktoré by mali zachytávať stretnutia na poľovníckej chate.

- Generálna prokuratúra (GP) SR kritizuje vyjadrenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica k uniknutým nahrávkam z poľovníckej
chaty. Tvrdí, že je v rozpore so skutočnosťou a vyvoláva obraz selektívnosti v postupoch orgánov prokuratúry. TASR stanovisko poskytol
hovorca prokuratúry Dalibor Skladan.

Pezinok - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) sa vo štvrtok začalo hlavné pojednávanie s bratislavskou zločineckou skupinou
takáčovcov vrátane jej bosa Ľubomíra K. Pred senát ŠTS sa postavilo 17 obvinených.

- Všetci 17 obžalovaní zo skupiny takáčovcov vrátane jej bosa Ľubomíra K. odmietli pred senátom Špecializovaného trestného súdu
(ŠTS) v Pezinku uzavrieť dohodu o vine a treste. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry tak pristupuje k čítaniu obžaloby.

- Všetci traja advokáti bosa zločineckej skupiny takáčovcov Ľubomíra K. trvajú na jeho oslobodení spod obžaloby. Dôvodom sú procesné
chyby, ktoré podľa nich vznikli v prípravnom konaní pri zabezpečovaní dôkazov. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v
Pezinku to uviedol advokát Ľubomíra K. Ján Gereg.

Bratislava – Krajský súd (KS) v Trnave porušil v prípade bývalej štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR Moniky J. základné
právo na osobnú slobodu a je povinný jej nahradiť trovy konania vo výške 460,90 eura. Vyplýva to z nálezu Ústavného súdu (ÚS) SR zo
14. októbra. TASR to potvrdil jej obhajca Peter Erdős, ktorému nález doručili v stredu (27. 10.).

pop
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Súhrn domáceho spravodajstva - 28. októbra - 17.30  
  28. 10. 2021, 17:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová poslala českému prezidentovi Milošovi Zemanovi blahoprajný list pri príležitosti 103.
výročia vzniku Československej republiky. Zdôraznila v ňom, že vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918 bol zásadnou
udalosťou v existencii našich národov. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Bratislava - Vznik prvej Československej republiky (ČSR) bol predpokladom samostatnej slovenskej štátnosti. Poukázala prezidentka SR
Zuzana Čaputová, ktorá si vo štvrtok pripomenula 103. výročie jej vzniku. Uctila si pamiatku Milana Rastislava Štefánika a Tomáša
Garrigue Masaryka položením vencov k pamätníkom v Bratislave.

- Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) si uctil pamiatku Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka.
Urobil tak pri príležitosti 103. výročia vzniku prvej Československej republiky (ČSR). TASR o tom informoval odbor komunikácie s
médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

- Pri príležitosti 103. výročia vzniku Československej republiky bude vo štvrtok na fasáde Bratislavského hradu premietnutá projekcia.
Rozsvietenie je naplánované na 19.00 h. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady
(NR) SR.

- Politici si pripomínajú výročie vzniku prvej Československej republiky. Naprieč spektrom sa zhodujú na potrebe pripomínať si 28.
október ako štátny sviatok Deň vzniku samostatného československého štátu. Viacerí podčiarkli dôležitosť vzniku samotnej ČSR i
význam a odkaz tejto udalosti pre súčasnosť. Hovoria o demokratických a hodnotových základoch.

- Vďaka demokratickej tradícii Československa je pre občanov Slovenskej republiky dnešný deň významným zdrojom národnej hrdosti a
správneho občianskeho sebavedomia. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti pri príležitosti 103. výročia
vzniku prvej samostatnej Československej republiky (ČSR).

Bratislava/Praha - Súčasná slovenská vláda je krehká, čelí viacerým výzvam a trápia ju konflikty. Z toho ťaží opozícia na čele s Robertom
Ficom (Smer-SD), povedala v rozhovore pre spravodajský kanál ČT24 slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. "Prišla pandémia,
vládna kríza, máme staronovú vládu s novým premiérom a novým ministrom zdravotníctva, ktorá ešte stále čelí mnohým výzvam, je
pomerne krehká a sú v nej konflikty," priblížila Čaputová s tým, že z týchto sporov "dokáže ťažiť opozícia".

Bratislava – Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa stretne s rektormi vysokých škôl (VŠ) v stredu (3. 11.) na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Diskutovať budú o reforme školstva. TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica Janíková.

Bratislava - Cestovanie počas sviatkov môže zhoršiť epidemickú situáciu a ohroziť vzdelávanie žiakov v školách. Minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) preto vyzýva ľudí, aby ostali cez prázdniny doma a minimalizovali cestovanie a
stretávanie sa s inými.

Bratislava - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú rokovať na schôdzi ani vo štvrtok. Podpredseda NR SR Milan Laurenčík (SaS) v
úvode plánovaného rokovania ozrejmil, že vzhľadom na pozitívne testovaného poslanca na ochorenie COVID-19 sa nebude rokovať.
Schôdzu prerušil do utorka 2. novembra.

Bratislava - Novele vysokoškolského zákona by sa mal venovať Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na
mimoriadnom rokovaní. Informoval o tom predseda výboru Richard Vašečka (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Bratislava - O využití odposluchov v kauze Očistec majú v utorok (2. 11.) rokovať členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a
bezpečnosť. Na výbore majú hovoriť aj o vyšetrení na polygrafe vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diany Santusovej. Vyplýva
to z informácií zverejnených na webe NR SR.

Bratislava - Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Krošlák už nie je členom klubu hnutia OĽANO. O ukončenie pôsobenia v klube
požiadal v stredu (27. 10.). TASR o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

Bratislava - Transparency International Slovensko (TIS), ako aj poslanci parlamentu Ján Benčík a Radovan Kazda (SaS) chcú, aby sa
preverili majetkové pomery šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Vzhľadom na informácie vyplývajúce z medializovaných nahrávok by sa malo
podľa nich preveriť, či sú majetkové priznania Fica úplné, respektíve pravdivé. Podali preto podnety Výboru Národnej rady (NR) SR pre
nezlučiteľnosť funkcií. Predseda výboru Boris Susko (Smer-SD) pre TASR reagoval, že podnetom sa budú zaoberať, ak spĺňa náležitosti
podľa zákona.

Bratislava – Akademická obec sa obracia v súvislosti s návrhom novely zákona o vysokých školách (VŠ) na premiéra Eduarda Hegera
(OĽANO). Na spoločnej tlačovej konferencii s ďalšími predstaviteľmi vysokoškolských reprezentácií to uviedol predseda Rady vysokých
škôl (RVŠ) Martin Putala. Okrem iného poukazujú na politizáciu vysokého školstva touto novelou.
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– Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) je pripravený stretnúť sa so zástupcami akademickej obce v súvislosti s návrhom novely
zákona o vysokých školách. Deklaruje zároveň, že zásadné reformy ako nevyhnutný predpoklad zvýšenia kvality vzdelávania vrátane
toho vysokoškolského vníma ako objektívnu skutočnosť. "Verím, že zvýšenie kvality vzdelávania na Slovensku je aj cieľom akademickej
obce," uviedol v reakcii na výzvu zástupcov vysokoškolských reprezentácií.

Bratislava - Porušovanie ľudských práv zvyšuje nestabilitu a obmedzuje prosperitu. Pripomenul to minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý spolu s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽANO) a ministerkou
spravodlivosti Máriou Kolíkovou otvoril na pôde rezortu diplomacie medzinárodnú konferenciu na podporu ľudských práv a demokracie.

Bratislava - Do zálohovania nápojových obalov je prihlásených viac ako 2000 obchodov. Na vrátenie PET fliaš či plechoviek bude k
dispozícii 1700 zálohomatov, v niektorých menších obchodoch sa budú obaly zbierať ručne. Na tlačovej konferencii o tom informovali
štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana a riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového
systému Lucia Morvai.

Bratislava - Envirorezort schválil deväť projektov za 5,6 milióna eur. Vďaka projektom financovaným z nórskych fondov sa obnoví 21
mokradí v šiestich krajoch Slovenska. Zvýši sa aj povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. Informovalo o tom tlačové
oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Bratislava - Výsledok výberového konania na post riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií bude známy do siedmich dní.
Pre TASR to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že bude verejnosť informovať. Výberové konanie sa uskutočnilo vo
štvrtok. Do výberového konania sa prihlásilo pôvodne 11 kandidátov. Podmienky vypísaného výberového konania splnili dvaja kandidáti
Peter Lukáč a Martin Komínek. Životopisy a ich projekty sú zverejnené na stránke MZ SR.

Bratislava – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce upraviť oblasť paliatívnej starostlivosti v krajine. Pripravuje legislatívne zmeny,
vďaka ktorým by sa mali napríklad upraviť úhradové mechanizmy za poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti tak, aby poskytovatelia
mali zabezpečené primerané krytie zvýšených nákladov a mohli túto zdravotnú starostlivosť poskytovať v požadovanej kvalite a na
adekvátnej úrovni.

Bratislava - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) na tlačovej konferencii so srbským
rezortným kolegom Nikolom Selakovičom ocenil intenzívne politické vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré sa v poslednom čase
premieňajú aj na hospodársku spoluprácu.

Bratislava/Washington – Americký minister obrany Lloyd Austin vo štvrtok prijal šéfa slovenského rezortu obrany Jaroslava Naďa
(OĽANO) vo svojom sídle v Pentagóne. Na úvod stretnutia obaja lídri zdôraznili partnerstvo, ktoré krajiny spája. Poukázali na to, že ich
rokovanie sa koná v deň výročia vzniku Československa. Ako podotkol šéf Pentagónu, spolupráca oboch krajín sa prehĺbila po vzniku
samostatnej Slovenskej republiky.

Bratislava - Prostredníctvom 18.507 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (27. 10.) na Slovensku 4981 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudlo tiež 20 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke
covid-19.nczisk.sk.

Bratislava - Prípadné zmeny v COVID automate sú na odbornú diskusiu, nie len na rozhodnutie politikov. Zdôraznilo to hnutie Sme rodina
v reakcii na návrhy zmien zo strany SaS, ktorá žiada väčšiu slobodu pre zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Sme rodina tiež
podčiarklo, že naďalej odmieta delenie ľudí do dvoch skupín.

Bratislava - Poslanci Národnej rady (NR) SR za Smer-SD vo štvrtok doručili prezidentke SR Zuzane Čaputovej dve referendové otázky o
predčasných parlamentných voľbách. Informoval o tom predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Poslanci podľa jeho slov žiadajú
prezidentku, aby sa verejne vyjadrila, či sa s navrhovanými otázkami opätovne obráti na Ústavný súd (ÚS) SR alebo umožní ľuďom
vyjadriť svoj názor v referende.

Bratislava - Poslankyňa Národnej rady SR Romana Tabák (OĽANO) dostala za kúpanie sa v tatranskom horskom potoku pokutu 500 eur.
Pre TASR to potvrdil riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo. Poslankyňa už mala sankciu aj zaplatiť. Jenčo
informoval, že výška pokuty sa podľa zákona mohla vyšplhať až na 3300 eur, o konkrétnej sume rozhodoval Inšpektorát životného
prostredia v Košiciach.

Bratislava – Kompromisné riešenie reformy národných parkov, ktoré ponúkol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) v
spoločnom memorande s ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO), má šancu na schválenie v parlamente,
aj keď stále nemá prisľúbenú podporu poslancov hnutia Sme rodina. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Bratislava - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) uplatnilo viacero zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona,
ktorá má ambíciu upraviť podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v školách. Takto definovanú povinnosť považuje združenie
totiž za veľmi nejasnú a ako tvrdí, jej obsah nie je objasnený ani v dôvodovej správe.
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Bratislava - Únia miest Slovenska (ÚMS) presadzuje zmenu volebného systému, spustenie petície však považuje za krajné riešenie.
Spustená by podľa únie mala byť v prípade, ak nebude vládna koalícia plniť svoj záväzok z programového vyhlásenia. Či ÚMS podporí
petíciu za viac volebných obvodov na parlamentné voľby chystanú Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), bude závisieť najmä od
jej obsahu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa únie Daniela Piršelová.

Bratislava – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák víta podpísanie novely zákona o verejnom obstarávaní
prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Šéf úradu hovorí o zavŕšení dlhej a poctivej práce na reforme v oblasti verejných nákupov.

Banská Bystrica – Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici je plne funkčný a spĺňa všetky kritériá. Z ôsmich KS na Slovensku patrí k súdom s
najväčším obvodom a je druhým najväčším z hľadiska personálneho obsadenia, kvalitne vybavený po technickej stránke a od roku 2011
zrekonštruovaný za 7,5 milióna eur. Tak znie odkaz pre ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, ktorý jej vo štvrtok na stretnutí z
Banskej Bystrice adresovali zástupcovia regiónu. Vyzývajú ju, aby tretiu verziu súdnej mapy, ktorá počíta so zrušením banskobystrického
KS, na vládu nepredkladala. Zároveň vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby návrh nepodporili.

Kežmarok - Zamestnanci Okresného súdu Kežmarok vo štvrtok protestným zhromaždením pred jeho budovou vyjadrili nesúhlas s jeho
zrušením. Počíta s tým nová, už tretia verzia súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Okresného
súdu v Kežmarku Ivana Petrufová.

Bratislava - Krízovú situáciu na Okresnom súde (OS) Bratislava I vyrieši zriadenie mestského súdu v Bratislave, ktoré sa plánuje v rámci
novej súdnej mapy. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla v reakcii na odporúčanie Súdnej rady
SR, aby rezort OS Bratislava I personálne aj finančne posilnil.

Bratislava - Zverejňovanie dôkazov z prebiehajúceho trestného konania je potrebné považovať za neprípustné a popierajúce základné
princípy spravodlivého procesu. Pre TASR to uviedla vedúca Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave Eva Szabová na margo medializovaných videí, ktoré by mali zachytávať stretnutia na poľovníckej chate.

- Generálna prokuratúra (GP) SR kritizuje vyjadrenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica k uniknutým nahrávkam z poľovníckej
chaty. Tvrdí, že je v rozpore so skutočnosťou a vyvoláva obraz selektívnosti v postupoch orgánov prokuratúry. TASR stanovisko poskytol
hovorca prokuratúry Dalibor Skladan.

- Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) uskutoční v decembri ďalšie vypočúvanie
europarlamentnej monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG). Schválil to vo štvrtok. Bude sa týkať
uniknutých nahrávok z poľovníckej chaty, ako aj reforiem, ktoré majú obnoviť dôveru v právny štát na Slovensku.

- Videozáznamy z poľovníckej chaty, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu v kauze Očistec, doručili Úradu špeciálnej prokuratúry
(ÚŠP) vo štvrtok. Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne Generálnej prokuratúry (GP) SR Jany Tökölyovej. "Vylučuje to akékoľvek špekulácie
niektorých osôb o možnom úniku obrazovo-zvukových záznamov z ÚŠP," zdôraznila.

Pezinok - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) sa vo štvrtok začalo hlavné pojednávanie s bratislavskou zločineckou skupinou
takáčovcov vrátane jej bosa Ľubomíra K. Pred senát ŠTS sa postavilo 17 obvinených.

- Všetci 17 obžalovaní zo skupiny takáčovcov vrátane jej bosa Ľubomíra K. odmietli pred senátom Špecializovaného trestného súdu
(ŠTS) v Pezinku uzavrieť dohodu o vine a treste. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry tak pristupuje k čítaniu obžaloby.

- Všetci traja advokáti bosa zločineckej skupiny takáčovcov Ľubomíra K. trvajú na jeho oslobodení spod obžaloby. Dôvodom sú procesné
chyby, ktoré podľa nich vznikli v prípravnom konaní pri zabezpečovaní dôkazov. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v
Pezinku to uviedol advokát Ľubomíra K. Ján Gereg.

Bratislava – Krajský súd (KS) v Trnave porušil v prípade bývalej štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR Moniky J. základné
právo na osobnú slobodu a je povinný jej nahradiť trovy konania vo výške 460,90 eura. Vyplýva to z nálezu Ústavného súdu (ÚS) SR zo
14. októbra. TASR to potvrdil jej obhajca Peter Erdős, ktorému nález doručili v stredu (27. 10.).

pop lem
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Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová poslala českému prezidentovi Milošovi Zemanovi blahoprajný list pri príležitosti 103.
výročia vzniku Československej republiky. Zdôraznila v ňom, že vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918 bol zásadnou
udalosťou v existencii našich národov. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Bratislava - Vznik prvej Československej republiky (ČSR) bol predpokladom samostatnej slovenskej štátnosti. Poukázala prezidentka SR
Zuzana Čaputová, ktorá si vo štvrtok pripomenula 103. výročie jej vzniku. Uctila si pamiatku Milana Rastislava Štefánika a Tomáša
Garrigue Masaryka položením vencov k pamätníkom v Bratislave.

- Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) si uctil pamiatku Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka.
Urobil tak pri príležitosti 103. výročia vzniku prvej Československej republiky (ČSR). TASR o tom informoval odbor komunikácie s
médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

- Pri príležitosti 103. výročia vzniku Československej republiky bude vo štvrtok na fasáde Bratislavského hradu premietnutá projekcia.
Rozsvietenie je naplánované na 19.00 h. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady
(NR) SR.

- Politici si pripomínajú výročie vzniku prvej Československej republiky. Naprieč spektrom sa zhodujú na potrebe pripomínať si 28.
október ako štátny sviatok Deň vzniku samostatného československého štátu. Viacerí podčiarkli dôležitosť vzniku samotnej ČSR i
význam a odkaz tejto udalosti pre súčasnosť. Hovoria o demokratických a hodnotových základoch.

- Vďaka demokratickej tradícii Československa je pre občanov Slovenskej republiky dnešný deň významným zdrojom národnej hrdosti a
správneho občianskeho sebavedomia. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti pri príležitosti 103. výročia
vzniku prvej samostatnej Československej republiky (ČSR).

Bratislava/Praha - Súčasná slovenská vláda je krehká, čelí viacerým výzvam a trápia ju konflikty. Z toho ťaží opozícia na čele s Robertom
Ficom (Smer-SD), povedala v rozhovore pre spravodajský kanál ČT24 slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. "Prišla pandémia,
vládna kríza, máme staronovú vládu s novým premiérom a novým ministrom zdravotníctva, ktorá ešte stále čelí mnohým výzvam, je
pomerne krehká a sú v nej konflikty," priblížila Čaputová s tým, že z týchto sporov "dokáže ťažiť opozícia".

Bratislava – Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa stretne s rektormi vysokých škôl (VŠ) v stredu (3. 11.) na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Diskutovať budú o reforme školstva. TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica Janíková.

Praha/Bratislava - Stredná Európa má svoje špecifiká a je preto potrebné prinášať témy tohto regiónu k európskemu stolu. Vyšehradská
štvorka (V4) má aj v tomto kontexte naďalej zmysel. V rozhovore pre českú spravodajskú televíziu ČT24 to povedal predseda vlády SR
Eduard Heger (OĽANO).

Bratislava - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú rokovať na schôdzi ani vo štvrtok. Podpredseda NR SR Milan Laurenčík (SaS) v
úvode plánovaného rokovania ozrejmil, že vzhľadom na pozitívne testovaného poslanca na ochorenie COVID-19 sa nebude rokovať.
Schôdzu prerušil do utorka 2. novembra.

Bratislava - Novele vysokoškolského zákona by sa mal venovať Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na
mimoriadnom rokovaní. Informoval o tom predseda výboru Richard Vašečka (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Bratislava - O využití odposluchov v kauze Očistec majú v utorok (2. 11.) rokovať členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a
bezpečnosť. Na výbore majú hovoriť aj o vyšetrení na polygrafe vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diany Santusovej. Vyplýva
to z informácií zverejnených na webe NR SR.

Bratislava - Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Krošlák už nie je členom klubu hnutia OĽANO. O ukončenie pôsobenia v klube
požiadal v stredu (27. 10.). TASR o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

Bratislava - Transparency International Slovensko (TIS), ako aj poslanci parlamentu Ján Benčík a Radovan Kazda (SaS) chcú, aby sa
preverili majetkové pomery šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Vzhľadom na informácie vyplývajúce z medializovaných nahrávok by sa malo
podľa nich preveriť, či sú majetkové priznania Fica úplné, respektíve pravdivé. Podali preto podnety Výboru Národnej rady (NR) SR pre
nezlučiteľnosť funkcií. Predseda výboru Boris Susko (Smer-SD) pre TASR reagoval, že podnetom sa budú zaoberať, ak spĺňa náležitosti
podľa zákona.

Bratislava – Akademická obec sa obracia v súvislosti s návrhom novely zákona o vysokých školách (VŠ) na premiéra Eduarda Hegera
(OĽANO). Na spoločnej tlačovej konferencii s ďalšími predstaviteľmi vysokoškolských reprezentácií to uviedol predseda Rady vysokých
škôl (RVŠ) Martin Putala. Okrem iného poukazujú na politizáciu vysokého školstva touto novelou.
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– Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) je pripravený stretnúť sa so zástupcami akademickej obce v súvislosti s návrhom novely
zákona o vysokých školách. Deklaruje zároveň, že zásadné reformy ako nevyhnutný predpoklad zvýšenia kvality vzdelávania vrátane
toho vysokoškolského vníma ako objektívnu skutočnosť. "Verím, že zvýšenie kvality vzdelávania na Slovensku je aj cieľom akademickej
obce," uviedol v reakcii na výzvu zástupcov vysokoškolských reprezentácií.

Bratislava - Cestovanie počas sviatkov môže zhoršiť epidemickú situáciu a ohroziť vzdelávanie žiakov v školách. Minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) preto vyzýva ľudí, aby ostali cez prázdniny doma a minimalizovali cestovanie a
stretávanie sa s inými.

Washington/Bratislava – Slovenská republika a Spojené štáty americké budú pokračovať v príprave zmluvy o obrannej spolupráci.
Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval po štvrtkovom rokovaní so svojím americkým náprotivkom Lloydom
Austinom v Pentagóne.

Bratislava - Porušovanie ľudských práv zvyšuje nestabilitu a obmedzuje prosperitu. Pripomenul to minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý spolu s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽANO) a ministerkou
spravodlivosti Máriou Kolíkovou otvoril na pôde rezortu diplomacie medzinárodnú konferenciu na podporu ľudských práv a demokracie.

Bratislava - Do zálohovania nápojových obalov je prihlásených viac ako 2000 obchodov. Na vrátenie PET fliaš či plechoviek bude k
dispozícii 1700 zálohomatov, v niektorých menších obchodoch sa budú obaly zbierať ručne. Na tlačovej konferencii o tom informovali
štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana a riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového
systému Lucia Morvai.

Bratislava - Envirorezort schválil deväť projektov za 5,6 milióna eur. Vďaka projektom financovaným z nórskych fondov sa obnoví 21
mokradí v šiestich krajoch Slovenska. Zvýši sa aj povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. Informovalo o tom tlačové
oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Bratislava - Výsledok výberového konania na post riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií bude známy do siedmich dní.
Pre TASR to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že bude verejnosť informovať. Výberové konanie sa uskutočnilo vo
štvrtok. Do výberového konania sa prihlásilo pôvodne 11 kandidátov. Podmienky vypísaného výberového konania splnili dvaja kandidáti
Peter Lukáč a Martin Komínek. Životopisy a ich projekty sú zverejnené na stránke MZ SR.

Bratislava – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce upraviť oblasť paliatívnej starostlivosti v krajine. Pripravuje legislatívne zmeny,
vďaka ktorým by sa mali napríklad upraviť úhradové mechanizmy za poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti tak, aby poskytovatelia
mali zabezpečené primerané krytie zvýšených nákladov a mohli túto zdravotnú starostlivosť poskytovať v požadovanej kvalite a na
adekvátnej úrovni.

Bratislava - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) na tlačovej konferencii so srbským
rezortným kolegom Nikolom Selakovičom ocenil intenzívne politické vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré sa v poslednom čase
premieňajú aj na hospodársku spoluprácu.

Bratislava/Washington – Americký minister obrany Lloyd Austin vo štvrtok prijal šéfa slovenského rezortu obrany Jaroslava Naďa
(OĽANO) vo svojom sídle v Pentagóne. Na úvod stretnutia obaja lídri zdôraznili partnerstvo, ktoré krajiny spája. Poukázali na to, že ich
rokovanie sa koná v deň výročia vzniku Československa. Ako podotkol šéf Pentagónu, spolupráca oboch krajín sa prehĺbila po vzniku
samostatnej Slovenskej republiky.

Bratislava - Prostredníctvom 18.507 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (27. 10.) na Slovensku 4981 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudlo tiež 20 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke
covid-19.nczisk.sk.

Bratislava - Prípadné zmeny v COVID automate sú na odbornú diskusiu, nie len na rozhodnutie politikov. Zdôraznilo to hnutie Sme rodina
v reakcii na návrhy zmien zo strany SaS, ktorá žiada väčšiu slobodu pre zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Sme rodina tiež
podčiarklo, že naďalej odmieta delenie ľudí do dvoch skupín.

Bratislava - Poslanci Národnej rady (NR) SR za Smer-SD vo štvrtok doručili prezidentke SR Zuzane Čaputovej dve referendové otázky o
predčasných parlamentných voľbách. Informoval o tom predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Poslanci podľa jeho slov žiadajú
prezidentku, aby sa verejne vyjadrila, či sa s navrhovanými otázkami opätovne obráti na Ústavný súd (ÚS) SR alebo umožní ľuďom
vyjadriť svoj názor v referende. Prezidentka sa podľa slov svojho hovorcu Martina Strižinca bude obsahom listu zaoberať po návrate z
pracovnej cesty.

Bratislava - Poslankyňa Národnej rady SR Romana Tabák (OĽANO) dostala za kúpanie sa v tatranskom horskom potoku pokutu 500 eur. 
Pre TASR to potvrdil riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo. Poslankyňa už mala sankciu aj zaplatiť. Jenčo 
informoval, že výška pokuty sa podľa zákona mohla vyšplhať až na 3300 eur, o konkrétnej sume rozhodoval Inšpektorát životného
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prostredia v Košiciach.

Bratislava – Kompromisné riešenie reformy národných parkov, ktoré ponúkol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) v
spoločnom memorande s ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO), má šancu na schválenie v parlamente,
aj keď stále nemá prisľúbenú podporu poslancov hnutia Sme rodina. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Bratislava - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) uplatnilo viacero zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona,
ktorá má ambíciu upraviť podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v školách. Takto definovanú povinnosť považuje združenie
totiž za veľmi nejasnú a ako tvrdí, jej obsah nie je objasnený ani v dôvodovej správe.

Bratislava - Únia miest Slovenska (ÚMS) presadzuje zmenu volebného systému, spustenie petície však považuje za krajné riešenie.
Spustená by podľa únie mala byť v prípade, ak nebude vládna koalícia plniť svoj záväzok z programového vyhlásenia. Či ÚMS podporí
petíciu za viac volebných obvodov na parlamentné voľby chystanú Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), bude závisieť najmä od
jej obsahu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa únie Daniela Piršelová.

Bratislava – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák víta podpísanie novely zákona o verejnom obstarávaní
prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Šéf úradu hovorí o zavŕšení dlhej a poctivej práce na reforme v oblasti verejných nákupov.

Bratislava - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vníma potrebu posilňovať nezávislosť a zodpovednosť justičných systémov v Európe,
rovnako poukazuje na potrebu dodržiavania princípov právneho štátu a vzájomne zdieľaných hodnôt, na ktorých stojí Európska únia.
Uviedol to v súvislosti s vylúčením poľskej súdnej rady (Krajowa Rada Sadownictva) z Európskej siete súdnych rád (ENCJ), o ktorom
rozhodli členovia orgánu na svojom štvrtkovom mimoriadnom rokovaní v litovskom Vilniuse.

Banská Bystrica – Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici je plne funkčný a spĺňa všetky kritériá. Z ôsmich KS na Slovensku patrí k súdom s
najväčším obvodom a je druhým najväčším z hľadiska personálneho obsadenia, kvalitne vybavený po technickej stránke a od roku 2011
zrekonštruovaný za 7,5 milióna eur. Tak znie odkaz pre ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, ktorý jej vo štvrtok na stretnutí z
Banskej Bystrice adresovali zástupcovia regiónu. Vyzývajú ju, aby tretiu verziu súdnej mapy, ktorá počíta so zrušením banskobystrického
KS, na vládu nepredkladala. Zároveň vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby návrh nepodporili.

Kežmarok - Zamestnanci Okresného súdu Kežmarok vo štvrtok protestným zhromaždením pred jeho budovou vyjadrili nesúhlas s jeho
zrušením. Počíta s tým nová, už tretia verzia súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Okresného
súdu v Kežmarku Ivana Petrufová.

Bratislava - Krízovú situáciu na Okresnom súde (OS) Bratislava I vyrieši zriadenie mestského súdu v Bratislave, ktoré sa plánuje v rámci
novej súdnej mapy. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla v reakcii na odporúčanie Súdnej rady
SR, aby rezort OS Bratislava I personálne aj finančne posilnil.

Bratislava - Zverejňovanie dôkazov z prebiehajúceho trestného konania je potrebné považovať za neprípustné a popierajúce základné
princípy spravodlivého procesu. Pre TASR to uviedla vedúca Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave Eva Szabová na margo medializovaných videí, ktoré by mali zachytávať stretnutia na poľovníckej chate.

- Generálna prokuratúra (GP) SR kritizuje vyjadrenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica k uniknutým nahrávkam z poľovníckej
chaty. Tvrdí, že je v rozpore so skutočnosťou a vyvoláva obraz selektívnosti v postupoch orgánov prokuratúry. TASR stanovisko poskytol
hovorca prokuratúry Dalibor Skladan.

- Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) uskutoční v decembri ďalšie vypočúvanie
europarlamentnej monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG). Schválil to vo štvrtok. Bude sa týkať
uniknutých nahrávok z poľovníckej chaty, ako aj reforiem, ktoré majú obnoviť dôveru v právny štát na Slovensku.

- Videozáznamy z poľovníckej chaty, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu v kauze Očistec, doručili Úradu špeciálnej prokuratúry
(ÚŠP) vo štvrtok. Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne Generálnej prokuratúry (GP) SR Jany Tökölyovej. "Vylučuje to akékoľvek špekulácie
niektorých osôb o možnom úniku obrazovo-zvukových záznamov z ÚŠP," zdôraznila.

- Policajti disponujú od stredy (27. 10.) oznámením o pôvodne neohlásenej krádeži, ku ktorej došlo v kancelárii predsedu Smeru-SD
Roberta Fica. "Vecou sa v súčasnosti zaoberajú," potvrdil pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v
Bratislave Michal Szeiff.

Pezinok - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) sa vo štvrtok začalo hlavné pojednávanie s bratislavskou zločineckou skupinou
takáčovcov vrátane jej bosa Ľubomíra K. Pred senát ŠTS sa postavilo 17 obvinených.

- Všetci 17 obžalovaní zo skupiny takáčovcov vrátane jej bosa Ľubomíra K. odmietli pred senátom Špecializovaného trestného súdu
(ŠTS) v Pezinku uzavrieť dohodu o vine a treste. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry tak pristupuje k čítaniu obžaloby.
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- Všetci traja advokáti bosa zločineckej skupiny takáčovcov Ľubomíra K. trvajú na jeho oslobodení spod obžaloby. Dôvodom sú procesné
chyby, ktoré podľa nich vznikli v prípravnom konaní pri zabezpečovaní dôkazov. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v
Pezinku to uviedol advokát Ľubomíra K. Ján Gereg.

Bratislava – Krajský súd (KS) v Trnave porušil v prípade bývalej štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR Moniky J. základné
právo na osobnú slobodu a je povinný jej nahradiť trovy konania vo výške 460,90 eura. Vyplýva to z nálezu Ústavného súdu (ÚS) SR zo
14. októbra. TASR to potvrdil jej obhajca Peter Erdős, ktorému nález doručili v stredu (27. 10.).

pop lem

Autor: LEM
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Bratislava

Blamáž. Čaká Slovensko politizácia vysokých škôl a návrat pred rok 1989? Môže zlepšenie slovenského vysokého školstva, vedy a
výskumu priniesť ovládnutie univerzít politickými nominantmi a zníženie ich finančnej podpory? Celá slovenská akademická obec
jednomyseľne odmietla návrh nového vysokoškolského zákona. Akademici hovoria, že sa cítia ministrom školstva Branislavom
Gröhlingom (SaS) oklamaní a zneužití. Ich dôveru stratil a vyzývajú ho na odchod.

O pomoc žiadajú rovno samotného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Ak u neho nepochodia, sú pripravení brániť sa. „Sme pripravení
k protestom,“ varoval predseda Rady vysokých škôl Martin Putala. Pripúšťajú okupačný štrajk univerzít či dokonca obsadenie
ministerstva školstva. Šéf rezortu školstva sa ale svoj návrh stiahnuť nechystá a Heger odkázal, že Gröhlingovi naďalej verí.

Novela zákona o vysokých školách, ktorú Gröhling minulý piatok 22. októbra predložil na medzirezortné pripomienkové konanie,
obsahuje viacero zmien. Ministerstvo školstva deklaruje zmenu financovania podľa výkonu a kvality nielen vzdelávania, ale aj výskumu,
otvorenejší a férovejší akreditačný proces či koncentráciu excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít. Sľubuje na to aj financie
Európskej únie z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 213 miliónov eur.

Tá najväčšia zmena je však zároveň aj najproblematickejšia. Rezort školstva chce zvýšiť výkon vysokých škôl cez výrazné posilnenie
vplyvu ministra na celý chod univerzít. Dosiahnuť to chce cez správne rady vysokých škôl, ktoré získajú hlavné slovo pri všetkých
personálnych a finančných rozhodnutiach.

„Táto novela nie je nič iné ako snaha o politické ovládnutie vysokých škôl na Slovensku. Toto musíme tvrdo odmietnuť,“ vyhlásil rektor
Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček. Spolu s ním na pôde Univerzity Komenského v Bratislave vystúpilo viac ako desať
predstaviteľov Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov.

Heger odkázal, že Gröhling má naďalej jeho podporu. Pripomenul, že potrebu zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania a tento cieľ
sleduje aj Plán obnovy a odolnosti. „Prípravu konkrétnych reforiem, ktoré vychádzajú z tohto plánu, má v rukách ministerstvo školstva a
premiér Eduard Heger verí, že sa tejto úlohy zhostilo zodpovedne,“ uviedla pre Pravdu premiérova hovorkyňa Ľubica Janíková.

Minister školstva sa nechystá žiadosti akademickej obce o stiahnutie novely vyhovieť. Trvá dokonca na tom, že politizácia ani nie je
možná.

„V novele zákona bude rektora voliť akademický senát spolu so správnou radou. Senát má podľa novely štvornásobný počet členov ako
správna rada. Navyše polovicu členov správnej rady volí akademický senát. Členovia správnej rady nominovaní ministerstvom tak budú
pri voľbe rektora tvoriť iba desať percent všetkých hlasov. Pri takejto váhe hlasov nie je možná ani politizácia, ani zneužitie postavenia
správnej rady,“ tvrdí ministerstvo.

Zástupcovia univerzít však toto tvrdenie spochybňujú ako nepravdivé. „Nie je pravda, že rektora má voliť senát spolu so správnou radou,
keďže výsledok voľby musí schváliť správna rada, v ktorej má minister polovicu,“ upozorňuje predseda Rady vysokých škôl Martin Putala.

„Aj rozpočet bude musieť schvaľovať správna rada. Rektor bez správnej rady neurobí vôbec nič. Kvestor, ktorý je akoby ekonomický
námestník školy, bude podriadený nie rektorovi, ale správnej rade. V tom je tá politizácia. Nie je politizáciou to, že o akomkoľvek
nakladaní s majetkom bude rozhodovať niekto externý, koho si dosadí minister školstva?“ pýtal sa rektor Števček.

Hrozí fašizácia univerzít

Poukazuje na to, že vedenie rezortu školstva sa môže ľahko dostať do rúk niekomu, kto nemá pochopenie pre vzdelanie ani pre
demokraciu. „Zákony sa nedajú písať len do pekného počasia. Raz môže prísť minister školstva, ktorý má iné hodnotové nastavenie,
dosadí do správnych rád svojich hodnotovo blízkych ľudí, a tí budú rozhodovať o vnútornej štruktúre, rozpočte a o nakladaní s majetkom.
Všetci sa tu zhodneme, že presne toto by sme mali nazvať politizáciou vysokých škôl,“ zdôraznil Števček.

Za pravdu mu dáva aj zástupca študentov. „Spravili sme si test fašistom, kde sme otestovali možnosť zneužitia navrhovaných zmien, ak
by bol ministrom školstva člen extrémistickej strany. Bohužiaľ nám z toho vyšlo, že tak ako je novela nastavená, minister so záujmom o
ovládnutie vysokého školstva to bude mať veľmi ľahké,“ priblížil obavy študentov Filip Šuran, predseda Študentskej rady vysokých škôl.

Gröhling ale trvá na svojom. „Ministerstvo pripravilo návrh, ktorého cieľom je skvalitniť vysokoškolské prostredie a štúdium. Mrzí nás, že
sa vysokým školám návrh nepáči, ale považujeme ho za správny a snažili sme sa odzrkadliť vyargumentované pozície reprezentácii
vysokých škôl,“ odkázal rezort školstva.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/619266744/f840a0468215233b7219?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzgwNzYzNTksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjE5MjY2NzQ0LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.wZCre-ILZGmV_Fuk2_aiLPVlsaJb-JuPjREL8ZltRDE
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/13743887-6112a9f7592f811f1fd3/
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/13743888-bac3faea7899cf4c1781/
https://media.monitora.cz/page/pdf/10074/13743889-deb950d26638bdfe492e/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 15

„Priestor na všeobecnú diskusiu bol už pomerne dlhý, je potrebné sa posunúť ku konkrétnej diskusii. Ak je záujem o diskusiu o
konkrétnych pripomienkach k návrhu novely, naďalej ponúkame diskusiu na pôde kontaktnej skupiny,“ tvrdí ministerstvo.

Akademici ale odkazujú, že takáto diskusia nemala žiadny zmysel a celú existenciu kontaktnej skupiny ministerstva školstva vnímajú ako
zásterku jednostranného záujmu ministerstva školstva. „To, čo sa ocitlo v novele zákona, nijakým spôsobom nekorešponduje s debatami,
ktoré sa tam viedli, a obsahom, na ktorom sme sa tam zhodli. Boli sme členmi kontaktnej skupiny, ale ďalej sa jej už nebudeme
zúčastňovať. Považujeme to len za snahu legitimizovať snahy ministerstva a nebudeme touto zásterkou,“ zdôraznil rektor Števček.

Zástupcovia vysokých škôl preto výzvu ministerstva na ďalšiu diskusiu považujú skoro za žart. „Ja som sa ako člen kontaktnej skupiny
cítil podvedený a zneužitý. Nemôžete zriadiť kontaktnú skupinu len ako zásterku. Nebudeme robiť takýmto zmenám štafáž,“ pohoršoval
sa Števček.

„Vzhľadom na to, že takto sa dialóg nesmie viesť, požiadali sme ministra školstva a štátneho tajomníka, aby zvážili svoju demisiu.
Obraciame sa tiež s výzvou na premiéra, aby pomohol riešiť túto zložitú situáciu,“ povedal Martin Putala, predseda Rady vysokých škôl.

Heger chce hľadať riešenie v ďalšej diskusii. „Na tému reformy školstva bude predseda vlády s časťou akademickej obce diskutovať
osobne v stredu 3. novembra na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,“ prisľúbil Úrad vlády.

Reforme áno, politizácii nie

Akademická obec deklaruje podporu reformných snáh, ktoré prinesú zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania, ako aj vedy a
výskumu. To však v súčasnom návrhu nenachádzajú a už vôbec sa to podľa nich nedá dosiahnuť tým, že namiesto akademickej
samosprávy prevezme moc na univerzitami politické vedenie ministerstva školstva.

„Reforma v oblasti riadenia vysokých škôl, začlenením manažérskych princípov, je potrebná, ale pri zachovaní akademickej samosprávy.
Chceme, aby bola zachovaná samospráva riadenia vysokých škôl a autonómia. My si tieto princípy veľmi vážime, lebo ich považujeme
za výdobytok novembra ’89,“ vysvetlil prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil.

Podstatu reformy vidia akademici predovšetkým vo zvýšení kvality vzdelávania, cez jasne stanovené akreditačné štandardy a tiež v
masívnejšom zavádzaní európskych a svetových poznatkov do výučby. Vysoké školy tiež upozorňujú na dlhodobé podfinancovanie
vysokých škôl, vedy a výskumu, ako aj na neuspokojivý stav budov na vzdelávanie a výskum.

Deje sa však presný opak. Podľa návrhu budúcoročného rozpočtu dostanú vysoké školy 924 miliónov eur, teda o 28 miliónov eur menej
ako v tomto roku, pričom tohtoročný rozpočet pre vysoké školy klesol o 18 miliónov eur. „Takýto prístup nepovažujeme za úprimnú snahu
o zlepšenie vysokého školstva,“ poznamenal Kropil.

Slovensko v tomto ohľade zaostáva nielen oproti priemeru EÚ, ale nedosahuje ani úroveň susedov z visegrádskej štvorky. „V týchto
podmienkach je zázrakom tá kvalita, ktorú pri tomto spôsobe financovania na vysokých školách dosahujeme,“ zdôraznil predseda Rady
vysokých škôl Martin Putala.

Predstavitelia vysokých škôl avizujú, že sú pripravení svoje práva brániť. „Väčšina z nás bola študentmi v novembri 1989. Zamýšľame sa
preto nad tým, či zasa máme ísť do ulíc, zasa zobrať matrace na hlavu a ísť okupovať svoje vysoké školy, alebo máme ísť okupovať
ministerstvo školstva. Pretože z tohto návrhu sme naozaj rozčarovaní,“ zdôraznila Viera Peterková, dekanka Pedagogickej fakulty
Trnavskej univerzity.

Ako zástupkyňa Klubu dekanov nedokáže pochopiť, prečo chce ministerstvo zničiť tradičnú štruktúru a riadenie fakúlt platných už od 16.
storočia. „Zostali sme rozčarovaní, pretože s nami sa už v tejto novele nepočíta,“ uviedla. „Sme pripravení sa za svoje práva postaviť,“
dodala. © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Zástupcovia vysokých škôl sa na budúci týždeň majú stretnúť s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO). Ak sa nedohodnú, sú
pripravení ísť do štrajku. Čítajte – s. 2

FOTO PRAVDA: IVAN MAJERSKÝ © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

”

Vzhľadom na to, že takto sa dialóg nesmie viesť, požiadali sme ministra školstva a štátneho tajomníka, aby zvážili svoju demisiu.

Martin Putala

predseda Rady vysokých škôl

Zástupcovia vysokých škôl ostro vystúpili voči ministrovi Branislavovi Gröhlingovi. Nevylučujú ani štrajk.
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FOTO: TASR/JAROSLAV NOVÁK

Autor: Dominik Hutko
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Prezidentka SR Zuzana Čaputová poslala českému prezidentovi Milošovi Zemanovi blahoprajný list pri príležitosti 103. výročia vzniku
Československej republiky. Zdôraznila v ňom, že vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918 bol zásadnou udalosťou v
existencii našich národov.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa stretne s rektormi vysokých škôl v stredu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Diskutovať budú o reforme školstva.

Cestovanie počas sviatkov môže zhoršiť epidemickú situáciu a ohroziť vzdelávanie žiakov v školách. Minister školstva, vedy, výskumu a
športu SR Branislav Gröhling (SaS) preto vyzýva ľudí, aby ostali cez prázdniny doma a minimalizovali cestovanie a stretávanie sa s
inými.

Vo štvrtok sa pre žiakov základných a stredných škôl začali jesenné prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia opäť v utorok 2. novembra.

V rokovaniach o zakomponovaní daňovej brzdy do zákona o rozpočtovej zodpovednosti došlo k posunu a rokovania sú naďalej veľmi
intenzívne, uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Novelu tohto zákona by mal parlament prerokovať v utorok.

Envirorezort schválil deväť projektov za 5,6 milióna eur. Vďaka projektom financovaným z nórskych fondov sa obnoví 21 mokradí v
šiestich krajoch Slovenska. Zvýši sa aj povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Časť zástupcov občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií žiada poslancov NR SR, aby podporili zákon o pomoci tehotným
ženám.

Do zálohovania nápojových obalov je prihlásených viac ako 2000 obchodov. Na vrátenie PET fliaš či plechoviek bude k dispozícii 1700
zálohomatov, v niektorých menších obchodoch sa budú obaly zbierať ručne. Zálohovanie nápojových obalov sa spustí 1. januára 2022.

Podvodníci využívajú falošnú webovú stránku veľmi podobnú Slovenskej pošte s cieľom presvedčiť predávajúceho, že ide o bezpečný
spôsob predaja tovaru. Upozornila na to hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Autor: Stranu z materiálov pripravil JÁN FELIX
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Univerzita Komenského v Bratislave

Zdroj: TASR - Martin Baumann

pred 8 hodinami

BRATISLAVA - Novele vysokoškolského zákona by sa mal venovať Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
na mimoriadnom rokovaní. Informoval o tom predseda výboru Richard Vašečka (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Termín
rokovania avizoval na nasledujúci týždeň, v stredu alebo vo štvrtok (3. alebo 4. 11.). Vašečka poukázal na výhrady k novele zákona o
vysokých školách (VŠ), ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Chce preto iniciovať riadnu poctivú diskusiu oboch
strán, teda zástupcov vysokých škôl aj rezortu školstva.

"Považujeme novelu vysokoškolského zákona za dôležitú, kľúčovú, pretože vysoké školstvo a jeho kvalita je pre Slovensko mimoriadne
dôležitá," podčiarkol Vašečka. Poznamenal, že v konečnom dôsledku o novele rozhodnú poslanci, preto nechce strácať čas, a kým príde
novela do parlamentu, navrhuje diskusiu oboch strán, ktorá by podľa neho mohla prispieť aj k transparentnejšiemu procesu prijatia
novely.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Vašečka priblížil, že vo výbore by sa mohli za jeden stôl posadiť zástupcovia rezortu školstva a jeho legislatívcov, ktorí na novele
pracovali, ako aj predstavitelia vysokých škôl či zástupcovia študentskej rady. Považuje za dobré, aby si poslanci i verejnosť vypočuli ich
argumenty naraz a nie každú stranu osobitne. Reforma má podľa ministerstva školstva priniesť kvalitnejšie vysoké školstvo, funkčné
miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či skrátenie externého štúdia. Podľa rezortu k novele vysokoškolského zákona
prebiehala diskusia rezortu školstva s rektormi a ďalšími aktérmi vo vzdelávaní zhruba rok a pol.

Akademická obec sa vo štvrtok obrátila v súvislosti s návrhom novely aj na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Predstavitelia
vysokoškolských reprezentácií okrem iného poukazujú na politizáciu vysokého školstva. Novela podľa viacerých obsahuje princípy, s
ktorými na stretnutiach kontaktnej pracovnej skupiny jednoznačne nesúhlasili. Hovoria aj o zásahu do samosprávy a autonómie vysokých
škôl.

Premiér bude diskutovať s rektormi o reforme školstva

Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa stretne s rektormi vysokých škôl (VŠ) v stredu (3. 11.) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach. Diskutovať budú o reforme školstva. Potvrdila to hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica Janíková.

Podotkla, že vzdelávanie na Slovensku vrátane toho vysokoškolského musí prejsť zásadnými zmenami. Premiér volá po zvýšení jeho
kvality s dôrazom na prípravu mladých generácií pre pracovný i súkromný život. "Tieto ciele sleduje Plán obnovy a odolnosti SR. Prípravu
konkrétnych reforiem, ktoré vychádzajú z tohto plánu, má v rukách ministerstvo školstva a premiér Eduard Heger verí, že sa tejto úlohy
zhostilo zodpovedne," zdôraznila Janíková.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Predstavitelia akademickej obce sa vo štvrtok obrátili na premiéra s výzvou, aby pomohol riešiť problematiku novely zákona o vysokých
školách. Hovoria o politizácii vysokých škôl a požadujú stiahnutie návrhu z medzirezortného pripomienkového konania. Reforma má
podľa ministerstva školstva priniesť kvalitnejšie vysoké školstvo, funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či
skrátenie externého štúdia. Podľa rezortu k novele vysokoškolského zákona prebiehala diskusia rezortu školstva s rektormi a ďalšími
aktérmi vo vzdelávaní zhruba rok a pol.

Galéria
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Akademická obec sa obracia pre novelu o vysokom školstve na Hegera.

BRATISLAVA. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) plánuje s rektormi diskutovať na tému reformy školstva 3. novembra na
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková v súvislosti so žiadosťou vysokoškolských reprezentácií. Tie požadujú
od Hegera riešenie problémov spojených s reformou vysokého školstva.

Kritika reformy

Podľa Rady vysokých škôl zneužilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kontaktnú skupinu, ktorá mala riešiť novelu
vysokoškolského zákona, ako nástroj na jednostranné presadenie svojich zámerov.

Pre stratu dôvery vo vedenie ministerstva požiadala rada vo svojom stanovisku z 26. októbra ministra školstva Branislava Gröhlinga a
jeho štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa (obaja SaS) o demisiu.

Rada vníma, že predložená novela je založená na výraznom obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt, pričom
nerieši podporu kvality vysokoškolského vzdelávania ani významný odliv mladých ľudí za vysokoškolským štúdiom do zahraničia.
Zároveň dôrazne odmieta, že predstavená novela je výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny.

Janíková označila za objektívnu skutočnosť, že vzdelávanie na Slovensku, vrátane toho vysokoškolského, musí prejsť zásadnými
zmenami, aby sa zvýšila jeho kvalita a dobre sa pripravovali mladé generácie pre pracovný a súkromný život.

„Tieto ciele sleduje Plán obnovy a odolnosti SR. Prípravu konkrétnych reforiem, ktoré vychádzajú z tohto plánu, má v rukách ministerstvo
školstva a premiér Eduard Heger verí, že sa tejto úlohy zhostilo zodpovedne,“ doplnila.

Odmietnutá novela

Ministerstvo školstva o novej verzii zákona diskutovalo so sedemčlennou skupinou, ktorá vznikla 5. marca. Okrem zástupcov Rady
vysokých škôl ju tvorili aj reprezentanti Slovenskej rektorskej konferencie, Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl ako aj zástupcovia ministerstva.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokNa reforme visí pol miliardy eur z plánu obnovy, vysoké školy ju zásadne odmietajú Čítajte

Predtým pripravovanú novelu totiž vysoké školy dôrazne odmietli a považovali ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na
Slovensku. Finálna verzia návrhu vysokoškolského zákona ministerstva školstva sa pritom vtedy nedostala do legislatívneho procesu. Do
medzirezortného pripomienkového konania ju ministerstvo predložilo 22. októbra.

Paulis na tlačovej konferencii pri predstavovaní novely poznamenal, že vzišla z debát so zástupcami akademickej obce. Dodal, že
ministerstvo s vysokými školami o vysokoškolskom zákone debatovalo viac ako rok a pol. „Predpokladám, že ešte je nejaký priestor pre
úpravu. Budem rád, keď v diskusiách ešte budeme pokračovať,“ priblížil.

Politizácia školstva

Akademická obec sa obracia v súvislosti s návrhom novely zákona o vysokých školách na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Na
spoločnej tlačovej konferencii s ďalšími predstaviteľmi vysokoškolských reprezentácií to uviedol predseda Rady vysokých škôl Martin
Putala. Okrem iného poukazujú na politizáciu vysokého školstva touto novelou.

"Obraciame sa s výzvou na pána premiéra, aby pomohol riešiť túto zložitú situáciu," vyhlásil Putala. Predložená novela podľa RVŠ
obsahuje princípy, s ktorými na stretnutiach kontaktnej pracovnej skupiny jednoznačne nesúhlasili. Aj ďalší predstavitelia vysokoškolskej
obce skonštatovali, že predložený návrh nezodpovedá výsledkom tejto skupiny, a preto sa nebudú zúčastňovať na jej rokovaniach.

Predseda vlády verí, že zvýšenie kvality vzdelávania na Slovensku je aj cieľom akademickej obce. S jej zástupcami je pripravený sa
stretnúť.

Hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková dodala, že o termíne stretnutia budú médiá vopred informovať.

Podľa Hegera je objektívnou skutočnosťou, že vzdelávanie na Slovensku vrátane toho vysokoškolského, musí prejsť zásadnými
zmenami, aby sa zvýšila jeho kvalita a mladé generácie sa dobre pripravovali na pracovný i súkromný život.
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Zásah do autonómie

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil kritizuje, že návrh zasahuje do samosprávy a autonómie vysokých škôl.
"Považujeme to za výdobytok novembra 1989, keď sme sa priblížili k demokratickým krajinám," podotkol s tým, že rektori podporujú
skvalitňovanie vysokého školstva.

Poukázal, že budúcoročný štátny rozpočet počíta so znížením finančných prostriedkov pre vysoké školstvo o viac ako 28 miliónov eur.
"Takýto prístup nepovažujeme za úprimnú snahu o zlepšenie vysokého školstva," zdôraznil.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokRada vysokých škôl požaduje odstúpenie Gröhlinga z funkcie Čítajte

Predsedníčka Klubu dekanov fakúlt SR a dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Viera Peterková hovorí, že novela
presúva rozhodovacie právomoci z vedenia fakulty do správnej rady. "Nevieme si predstaviť dôvod, pre ktorý tradičná štruktúra a riadenie
fakúlt majú byť touto novelou zrušené," povedala s tým, že uvažujú aj nad okupovaním vysokých škôl a ministerstva.

"Predložíme presné pripomienky v častiach, kde vidíme politizáciu VŠ, kde vnímame novelu ako veľmi nebezpečnú," povedal predseda
Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran. Tvrdí, že minister, ktorý bude mať silný záujem na spolitizovaní a ovládnutí vysokého
školstva, to bude mať navrhovanou novelou veľmi uľahčené.

Autor: SITA
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28. 10. 2021

Premiér Eduard Heger. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR

SITA Zdroj: SITA

Predseda vlády SR Eduard Heger plánuje s rektormi diskutovať na tému reformy školstva 3. novembra na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková v súvislosti so žiadosťou vysokoškolských reprezentácií. Tie požadujú
od Hegera riešenie problémov spojených s reformou vysokého školstva.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Autor: SITA
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TASR

&nbsp&nbspFoto: Bigstock

Bratislava 28. októbra (TASR) – Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa stretne s rektormi vysokých škôl (VŠ) v stredu (3. 11.) na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Diskutovať budú o reforme školstva. TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica
Janíková.

Podotkla, že vzdelávanie na Slovensku vrátane toho vysokoškolského musí prejsť zásadnými zmenami. Premiér volá po zvýšení jeho
kvality s dôrazom na prípravu mladých generácií pre pracovný i súkromný život. "Tieto ciele sleduje Plán obnovy a odolnosti SR. Prípravu
konkrétnych reforiem, ktoré vychádzajú z tohto plánu, má v rukách ministerstvo školstva a premiér Eduard Heger verí, že sa tejto úlohy
zhostilo zodpovedne," zdôraznila Janíková.

Predstavitelia akademickej obce sa vo štvrtok obrátili na premiéra s výzvou, aby pomohol riešiť problematiku novely zákona o vysokých
školách. Hovoria o politizácii vysokých škôl a požadujú stiahnutie návrhu z medzirezortného pripomienkového konania.

Reforma má podľa ministerstva školstva priniesť kvalitnejšie vysoké školstvo, funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa
kvality či skrátenie externého štúdia. Podľa rezortu k novele vysokoškolského zákona prebiehala diskusia rezortu školstva s rektormi a
ďalšími aktérmi vo vzdelávaní zhruba rok a pol.

Zdieľať na facebooku

Autor: TASR
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Predstavitelia akademickej obce sa vo štvrtok obrátili na premiéra s výzvou, aby pomohol riešiť problematiku novely zákona o vysokých
školách.

Bratislava 28. októbra (TASR) – Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa stretne s rektormi vysokých škôl (VŠ) v stredu (3. 11.) na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Diskutovať budú o reforme školstva. TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica
Janíková.

Podotkla, že vzdelávanie na Slovensku vrátane toho vysokoškolského musí prejsť zásadnými zmenami. Premiér volá po zvýšení jeho
kvality s dôrazom na prípravu mladých generácií pre pracovný i súkromný život. "Tieto ciele sleduje Plán obnovy a odolnosti SR. Prípravu
konkrétnych reforiem, ktoré vychádzajú z tohto plánu, má v rukách ministerstvo školstva a premiér Eduard Heger verí, že sa tejto úlohy
zhostilo zodpovedne," zdôraznila Janíková.

Predstavitelia akademickej obce sa vo štvrtok obrátili na premiéra s výzvou, aby pomohol riešiť problematiku novely zákona o vysokých
školách. Hovoria o politizácii vysokých škôl a požadujú stiahnutie návrhu z medzirezortného pripomienkového konania.

Reforma má podľa ministerstva školstva priniesť kvalitnejšie vysoké školstvo, funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa
kvality či skrátenie externého štúdia. Podľa rezortu k novele vysokoškolského zákona prebiehala diskusia rezortu školstva s rektormi a
ďalšími aktérmi vo vzdelávaní zhruba rok a pol.

Autor: TASR
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Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice patrí medzi lídrov na Slovensku v liečbe ischemických cievnych mozgových príhod.
Cerebrovaskulárne oddelenie UNLP je jedným z deviatich špecializovaných pracovísk, ktoré vykonávajú trombektómiu, čiže mechanické
odstránenie krvnej zrazeniny z mozgu. Vlani tu urgentne endovaskulárne ošetrili vyše 400 pacientov.

Náhle cievne mozgové príhody sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie vo vyspelých krajinách. Asi 13,6 milióna ľudí ročne
na celom svete utrpí mozgovú príhodu, pričom na lôžku ostáva pripútaná až tretina pacientov, ktorí potrebujú po zvyšok života
opatrovateľskú starostlivosť. Mnohí z nich sa učia opäť rozprávať či chodiť, trpia poruchami zraku, ale aj depresiami a demenciou.

Príznaky mozgovej porážky sú zreteľné, okolie by si ich malo všímať

Cievna mozgová príhoda (CMP) je závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením, alebo
krvácaním do mozgu. „Cievnu mozgovú príhodu pomáha odhaliť porucha mimiky tváre – postihnutý nie je schopný symetrického úsmevu;
ďalej slabosť končatín na jednej strane tela, kedy má pacient problém predpažiť či upažiť horné končatiny a tiež problémy s rečou,“
opisuje signály CMP prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prednostka Neurologickej kliniky UNLP a LF UPJŠ.

>>> Viac foto nájdete v GALÉRII. <<<

Viac sa dočítate na ďalšej strane.

Zdroj: UNLP

Autor: Redakcia || Redakcia
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Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) plánuje s rektormi diskutovať na tému reformy školstva 3. novembra na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková v súvislosti so žiadosťou
vysokoškolských reprezentácií. Tie požadujú od Hegera riešenie problémov spojených s reformou vysokého školstva.

Podľa Rady vysokých škôl SR (RVŠ SR) zneužilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kontaktnú skupinu, ktorá mala riešiť
novelu vysokoškolského zákona, ako nástroj na jednostranné presadenie svojich zámerov. Pre stratu dôvery vo vedenie ministerstva
požiadala RVŠ SR vo svojom stanovisku z 26. októbra ministra školstva Branislava Gröhlinga a jeho štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa
(obaja SaS) o demisiu. Rada vníma, že predložená novela je založená na výraznom obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl
a ich fakúlt, pričom nerieši podporu kvality vysokoškolského vzdelávania ani významný odliv mladých ľudí za vysokoškolským štúdiom do
zahraničia. Zároveň dôrazne odmieta, že predstavená novela je výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny.

Janíková označila za objektívnu skutočnosť, že vzdelávanie na Slovensku, vrátane toho vysokoškolského, musí prejsť zásadnými
zmenami, aby sa zvýšila jeho kvalita a dobre sa pripravovali mladé generácie pre pracovný a súkromný život. „Tieto ciele sleduje Plán
obnovy a odolnosti SR. Prípravu konkrétnych reforiem, ktoré vychádzajú z tohto plánu, má v rukách ministerstvo školstva a premiér
Eduard Heger verí, že sa tejto úlohy zhostilo zodpovedne,“ doplnila.

Ministerstvo školstva o novej verzii zákona diskutovalo so sedemčlennou skupinou, ktorá vznikla 5. marca. Okrem zástupcov RVŠ SR ju
tvorili aj reprezentanti Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR ako aj zástupcovia ministerstva. Predtým pripravovanú novelu totiž vysoké
školy dôrazne odmietli a považovali ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku. Finálna verzia návrhu
vysokoškolského zákona ministerstva školstva sa pritom vtedy nedostala do legislatívneho procesu. Do medzirezortného
pripomienkového konania ju ministerstvo predložilo 22. októbra.

Paulis na tlačovej konferencii pri predstavovaní novely poznamenal, že vzišla z debát so zástupcami akademickej obce. Dodal, že
ministerstvo s vysokými školami o vysokoškolskom zákone debatovalo viac ako rok a pol. „Predpokladám, že ešte je nejaký priestor pre
úpravu. Budem rád, keď v diskusiách ešte budeme pokračovať,“ priblížil.

(SITA, gko;adz)

Autor: Viktória Tomková

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/618811005/38f3d6ab987c7c7f69c3?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzgwNzYzNTksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjE4ODExMDA1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.Y3iaDBNxX-rW32b9Ha4R2x3BFvrxAIv9_LpopJfuLWw
https://kosicednes.sk/spravy/premier-planuje-diskutovat-s-rektormi-na-temu-reformy-skolstva-buduci-tyzden-v-kosiciach/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 26

Ako ovplyvní farba okresu výučbu na košických a prešovských vysokých školách?  
  28. 10. 2021, 15:00, Zdroj: kosicednes.sk , Autor: Sofia Budkaiová, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Užívateľov za deň: 21.9 tis. GRP: 0,49 OTS: 0,00 AVE: 590 Eur 

Momentálna pandemická situácia je nevyspytateľná a farba jednotlivých okresov sa môže kedykoľvek zmeniť, čo so sebou prinesie aj
zmenu protipandemických opatrení. Zistili sme, ako farba okresu ovplyvní výučbu na košických a prešovských vysokých školách.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Výučba na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) prebieha od začiatku akademického roka 2021/2022 kombinovanou,
hybridnou formou s dôrazom na prezenčnú výučbu v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) a Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) Slovenskej republiky. Informoval o tom hovorca UPJŠ, Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD. Vedenie
jednotlivých fakúlt je plne kompetentné rozhodnúť o forme výučby podľa podmienok a charakteru jednotlivých študijných odborov, pričom
niektoré z fakúlt už teraz realizujú výučbu dištančnou formou. V prípade prezenčnej alebo hybridnej formy vyučovania je vstup na
univerzitu podmienený dodržiavaním režimu OTP, ktorý bude platiť aj v prípade, že okres Košice prejde do čiernej farby. To znamená, že
pri vstupe na univerzitu je povinné prekrytie dýchacích ciest respirátorom FFP2, preukázanie sa potvrdením o očkovaní, potvrdením o
prekonaní ochorenia Covid-19 za uplynulých maximálne 180 dní alebo negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo
negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín.

Zdroj: Zuzana Lajčiaková

Ďalšími opatreniami, ku ktorým pri zhoršení epidemickej situácie univerzita pristúpi, je výučba prednášok, seminárov a cvičení z
teoretických alebo predklinických predmetov dištančnou formou a skúšok či cvičení z klinických predmetov sa bude môcť prezenčne
zúčastniť maximálne 5 osôb dodržiavajúcich režim OTP. Univerzita realizovala aj anonymný prieskum miery zaočkovania svojich
študentov a zamestnancov už pred začatím akademického roka. „ Anonymný dotazníkový prieskum miery zaočkovania zamestnancov a
študentov UPJŠ v Košiciach prebiehal pred začiatkom akademického roka 2021 v auguste. Zapojilo sa doň približne 30 % študentov a 45
% zamestnancov, pričom 75 % respondentov je zaočkovaných. V priebehu zimného semestra tiež poskytujeme vo vybraných termínoch
možnosť očkovania sa v rámci vlastného očkovacieho miesta. Všetkých našich zamestnancov a študentov vyzývame k zodpovednému
prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu všetkých okolo,“ dodal hovorca univerzity, Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD..

Informácie o Technickej univerzite v Košiciach nájdete na ďalšej strane.

Autor: Sofia Budkaiová
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Zdieľať

Rada vysokých škôl sa obrátila na Hegera so žiadosťou o riešenie problémov spojených s vysokoškolskou reformou. Ten plánuje s
rektormi diskutovať na tému reformy školstva 3. novembra na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková v súvislosti so žiadosťou vysokoškolských reprezentácií. Tie požadujú
od Hegera riešenie problémov spojených s reformou vysokého školstva.

Podľa Rady vysokých škôl SR (RVŠ SR) zneužilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kontaktnú skupinu, ktorá mala riešiť
novelu vysokoškolského zákona, ako nástroj na jednostranné presadenie svojich zámerov. Pre stratu dôvery vo vedenie ministerstva
požiadala RVŠ SR vo svojom stanovisku z 26. októbra ministra školstva Branislava Gröhlinga a jeho štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa
(obaja SaS) o demisiu. Rada vníma, že predložená novela je založená na výraznom obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl
a ich fakúlt, pričom nerieši podporu kvality vysokoškolského vzdelávania ani významný odliv mladých ľudí za vysokoškolským štúdiom do
zahraničia. Zároveň dôrazne odmieta, že predstavená novela je výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny.

Janíková označila za objektívnu skutočnosť, že vzdelávanie na Slovensku, vrátane toho vysokoškolského, musí prejsť zásadnými
zmenami, aby sa zvýšila jeho kvalita a dobre sa pripravovali mladé generácie pre pracovný a súkromný život. „Tieto ciele sleduje Plán
obnovy a odolnosti SR. Prípravu konkrétnych reforiem, ktoré vychádzajú z tohto plánu, má v rukách ministerstvo školstva a premiér
Eduard Heger verí, že sa tejto úlohy zhostilo zodpovedne,“ doplnila.

Ministerstvo školstva o novej verzii zákona diskutovalo so sedemčlennou skupinou, ktorá vznikla 5. marca. Okrem zástupcov RVŠ SR ju
tvorili aj reprezentanti Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR ako aj zástupcovia ministerstva. Predtým pripravovanú novelu totiž vysoké
školy dôrazne odmietli a považovali ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku. Finálna verzia návrhu
vysokoškolského zákona ministerstva školstva sa pritom vtedy nedostala do legislatívneho procesu. Do medzirezortného
pripomienkového konania ju ministerstvo predložilo 22. októbra.

Paulis na tlačovej konferencii pri predstavovaní novely poznamenal, že vzišla z debát so zástupcami akademickej obce. Dodal, že
ministerstvo s vysokými školami o vysokoškolskom zákone debatovalo viac ako rok a pol. „Predpokladám, že ešte je nejaký priestor pre
úpravu. Budem rád, keď v diskusiách ešte budeme pokračovať,“ priblížil.

(sita)

Autor: Denník Štandard
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Predstavitelia akademickej obce sa vo štvrtok obrátili na premiéra s výzvou, aby pomohol riešiť problematiku novely zákona o vysokých
školách.

Bratislava 28. októbra (TASR) – Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa stretne s rektormi vysokých škôl (VŠ) v stredu (3. 11.) na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Diskutovať budú o reforme školstva. TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica
Janíková.

Podotkla, že vzdelávanie na Slovensku vrátane toho vysokoškolského musí prejsť zásadnými zmenami. Premiér volá po zvýšení jeho
kvality s dôrazom na prípravu mladých generácií pre pracovný i súkromný život. "Tieto ciele sleduje Plán obnovy a odolnosti SR. Prípravu
konkrétnych reforiem, ktoré vychádzajú z tohto plánu, má v rukách ministerstvo školstva a premiér Eduard Heger verí, že sa tejto úlohy
zhostilo zodpovedne," zdôraznila Janíková.

Predstavitelia akademickej obce sa vo štvrtok obrátili na premiéra s výzvou, aby pomohol riešiť problematiku novely zákona o vysokých
školách. Hovoria o politizácii vysokých škôl a požadujú stiahnutie návrhu z medzirezortného pripomienkového konania.

Reforma má podľa ministerstva školstva priniesť kvalitnejšie vysoké školstvo, funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa
kvality či skrátenie externého štúdia. Podľa rezortu k novele vysokoškolského zákona prebiehala diskusia rezortu školstva s rektormi a
ďalšími aktérmi vo vzdelávaní zhruba rok a pol.

Autor: TASR
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SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje ďalší zo série programov Medailón rusínskej osobnosti. Ten najbližší sa uskutoční
28. októbra o 16:00 hodine a bude venovaný 85. narodeninám významného rusínistu a jedného z kodifikátorov rusínskeho spisovného
jazyka na Slovensku, nositeľa Pribinovho kríža III. triedy, doc. PhDr. Vasiľa Jabura, CSc.

Vo svojej celoživotnej vedecko – pedagogickej činnosti sa známy lingvista venoval problematike porovnávacej a funkčnej lingvistiky a od
roku 1994 najmä rozpracovaniu normatívnych príručiek rusínskeho jazyka. Pod jeho vedením bola pripravená a uskutočnená kodifikácia
rusínskeho jazyka na Slovensku v roku 1995. Následne sa stal spolutvorcom učebníc rusínskeho jazyka pre stredné a vysoké školy, ale
hlavne historicky prvej Gramatiky rusínskeho jazyka po roku 1989 (2015).

Vasiľ Jabur sa narodil 28.10.1936 v Stakčíne, v okrese Snina.V rokoch 1954 – 1958 študoval na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry
v Prahe (ruský jazyk – ukrajinský jazyk). (1969 PhDr., 1987 CSc., 1991 doc.) V rokoch 1961 – 1977 pôsobil ako odborný asistent na
Katedre ruského jazyka Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v

Košiciach a v rokoch 1976 – 1987 na Katedre jazykov UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1988 – 1992 prednášal na Katedre rusistiky a
západnej filológie Pedagogickej fakulty v Nitre, neskôr na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre ako odborný
asistent, neskôr ako docent.

Po vzniku Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry pri Rusínskej obrode v Prešove v roku 1994 sa stáva jeho vedeckým pracovníkom. V roku
1995 pôsobil na detašovanom pracovisku Štátneho pedagogického ústavu v Prešove. Výsledkom jeho práce bola príprava dvoch
ýznamných koncepcií, ktoré boli potrebné pre zavedenie predmetu rusínsky jazyk a

kultúra do školského systému SR. Rok 1998 sa pre slovenskú rusinistiku stáva prelomovým. Na novovzniknutej PU vznikajú podmienky
pre štúdium rusínskeho jazyka a kultúry. Autorom metodológie výučby a koncepcie bakalárskeho, neskôr aj magisterského štúdia je
práve doc. PhDr. Vasiľ Jabur,CSc, ktorý bol v roku 2019 ocenený striebornou medailou za celoživotné dielo a významný vklad do sféry
vedy a školstva a v roku 2021 z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej prevzal Pribinov kríž III. triedy za výnimočné zásluhy o rozvoj SR i
za zásluhy pri kodifikácií rusínskeho jazyka na Slovensku.

Moderátorka programu – PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D

Hudobný hosť – Mgr. Dominika Novotná

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: zodpovedna.osoba@snm.sk
www.majetokstatu.sk

Autor: Slovenské národné múzeum
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Prišli ste už niekedy o fotky a súbory uložené na pamäťovej karte alebo harddisku? Je to nepríjemná situácia. O čo horšie však je prísť o
spomienky uložené v tej najdôležitejšej pamäti – v našej hlave. Na prevenciu demencie sa preto rozhodla už druhý rok upozorniť Nadácia
SOCIA, ktorá počas najbližších dvoch týždňov bude spoločne s partnermi informovať verejnosť o viacerých preventívnych aktivitách,
vrátane včasného vyšetrenia pamäti. Práve to môže ochorenie odhaliť včas a zmierniť tak jeho priebeh neskôr v starobe. Všetky
informácie o kampani sú dostupné na www.socia.sk.

S demenciou žije vo svete viac ako 46 miliónov ľudí a demencia Alzheimerovho typu patrí podľa WHO medzi 10 hlavných smrteľných
ochorení. Aj na Slovensku demencia zasahuje do životov desiatok až stoviek tisíc ľudí. Odhaduje sa, že týmto ochorením trpí u nás
približne 60-tisíc pacientov, o ktorých sa stará až 150 000 opatrovateľov. V roku 2040 sa však počet pacientov na Slovensku môže zvýšiť
až trikrát. Navyše, celú situáciu ešte viac komplikuje pandémia ochorenia COVID-19. Pacienti po prekonaní tohto ochorenia môžu mať
podľa prvých štúdií zvýšené riziko vzniku Alzheimerovej choroby, ktorá patrí medzi najčastejšie typy demencie.

Napriek tomu je však demencia na Slovensku dlhodobo podceňovaná a vnímaná ako ochorenie starých ľudí. Nadácia SOCIA sa preto v
rámci kampane “Staroba sa nás dotýka”, rozhodla upriamiť pozornosť na prevenciu tohto stigmatizovaného ochorenia. „Kampaňou
chceme poukázať na to, že staroba sa nás dotýka v každom veku a už v predstihu môžeme ovplyvniť to, ako ju budeme prežívať. Je teda
dôležité si uvedomiť, že demencia je ochorenie, ktoré sa týka nás všetkých – aj mladších, aj starších. Preto sa snažíme poukázať na
potrebu a možnosti včasnej ochrany mysle. Preventívne sa tak môžeme brániť proti rôznym typom demencií, ktoré sa v budúcnosti, keď
budeme starší, môžu týkať každého z nás, “ vysvetľuje Mária Machajdíková z Nadácie SOCIA.

Kľúčová je prevencia

Demencia je dôsledok poškodenia mozgu, hlavne mozgovej kôry a neskôr aj ďalších mozgových štruktúr, neurodegeneratívneho
ochorenia mozgu (ide o degenerovanie nervových buniek), dôsledok škodlivých procesov (otrava organizmu, úraz hlavy) či poškodenie
cievneho zásobenia mozgu. „Demencia je termín, ktorým označujeme súbor určitých príznakov. V praxi rozlišujeme rôzne typy demencií,
sú však jednými z najčastejších ochorení mozgu v starobe. Najčastejším ochorením, ktoré vedie k rozvoju demencie, je Alzheimerova
choroba. Ide o ochorenie, ktoré sa prejavuje predovšetkým začínajúcim sa zhoršovaním pamäti. ” vysvetľuje Mgr. Petra Brandoburová,
PhD., psychologička z Centra MEMORY v Bratislave. Napriek tomu, že ochorenie najčastejšie postihuje starších ľudí, odborníci zároveň
upozorňujú, že ako včasný typ sa môže začať už po štyridsiatke. Kľúčová je preto prevencia, ktorou môžeme ochoreniu predísť, alebo ho
môžeme podchytiť včas a zmierniť tak jeho priebeh neskôr v starobe.

„V súčasnosti máme dostupné dôkazy o krokoch, ktoré vedú k významnému zníženiu rizika vzniku a rozvoja demencií. Patria k nim
najmä roky nášho formálneho vzdelávania a učenia sa, vrátane kognitívneho tréningu, pravidelná fyzická aktivita, konzumácia tzv.
stredomorskej stravy, ďalej nefajčenie, mierna konzumácia alkoholu a pravidelná sociálna aktivita,“ hovorí MUDr. Zuzana Katreniaková,
PhD., z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem prevencie je však dôležité zamerať sa aj na skorý
záchyt ochorenia. „Tieto ciele sleduje aj naša tohtoročná osvetová kampaň. Už druhý rok v spolupráci s Centrom MEMORY a ďalšími
partnermi chceme zvýšiť povedomie o tomto ochorení, no zároveň aj posilniť skorý záchyt ochorenia v praxi. Od 26. októbra budeme 2
týždne pripomínať verejnosti možnosť vyšetrenia pamäti. Tento typ vyšetrení sa realizuje v ambulancii klinického psychológa. Je to
neinvazívne vyšetrenie, ktoré dokáže včas poodhaliť začínajúce problémy s pamäťou, je možné ho absolvovať osobne alebo online,"
dopĺňa Mária Machajdíková.

Jednoduchá registrácia

Ak sa niekto rozhodne pre vyšetrenie, kvôli jednoduchej registrácii bude prihlasovací formulár na stránke www.socia.sk dostupný do 8.
novembra 2021. Vyšetrenie je bezplatné a nie je k nemu potrebný výmenný lístok. Ide o približne 45-minútové sedenie so psychológom,
ktorý otestuje, ako je na tom vaša pamäť. Pozrite si video s ambasádorkou kampane, herečkou Henrietou Mičkovicovou, ktorá vyšetrenie
absolvovala a približuje jeho priebeh: https://youtu.be/TItuwoGkb2E

TS

Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.
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Výstava profesora, vysokoškolského pedagóga a všestranného výtvarníka Štefana Hapáka v Krajskej galérii v Prešove pod názvom
Maľba a grafika / Štefan Hapák sa blíži k svojmu záveru.

Nedeľa, 31. októbra, je posledným dňom jej prehliadky a práve touto cestou Vám dávame do pozornosti poslednú možnosť stretnutia s
dielami pre Prešov významného umelca, ktorý sa okrem aktívneho umeleckého života zapísal do dejín aj ako aktívny pedagóg a
umenovedec. Diela sú výberom zo súkromného majetku dedičov a zo zbierkového fondu Krajskej galérie v Prešove.

Jeseň v Sčerbovci, 1979, olej, plátno, Foto: Martin Skara

Umelecká cesta Štefana Hapáka sa začala už v rannom detstve. Narodenie sa do robotnícko-roľníckej rodiny mu poskytlo priestor pre
kontakt s tesárskym remeslom, ktoré si svojou povahou vyžaduje značné zručnosti v práci s prírodným materiálom a s priestorovým
videním. Štefan Hapák ako vnímavý a zručný mladík sa chopil starého remesla a vytváral drobné plastiky zvierat a domácich vtákov. Už
v tom období sa prejavila jeho zručnosť a chuť venovať sa umeleckej tvorbe, ktorá pokračovala počas jeho celého tvorivého života.
Výtvarnej tvorbe sa venoval nepretržite a zanechal bohatú zbierku prác zasahujúcich do všetkých umeleckých druhov. Jubilejná výstava
Štefana Hapáka (*100) prezentuje výber z jeho celoživotnej tvorby v podobe malebných pohľadov do zákutí prírody, portrétnej tvorby až
po jeho grafické diela. Okrem jeho umeleckej činnosti je Štefan Hapák známy, podľa slov jeho sestry Zuzana Osavčukovej-Hapákovej
(2013, s. 5), aj ako „... človek s dobrým srdcom a pedagogickým optimizmom, rád odovzdával nadobudnuté vedomosti a skúsenosti
svojim študentom aj iným záujemcom, túžiacim po poznaní. „Nikomu nepovedal: nemám čas, to sa nedá.“ Ak ho niekto požiadal o
pomoc, nechal svoju prácu a šiel pomáhať iným. Pomáhal všetkým bez rozdielu.“

Štefan Hapák sa narodil 16. októbra 1921 v Pinkovciach v okrese Sobrance. Študoval na Lýceu a Učiteľskom ústave v Užhorode (1939 –
1944). V rokoch 1947 – 1948 študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a v roku 1953 absolvoval Akadémiu
výtvarných umení v Prahe (J. Želibský, O. Nejedlý). Od roku 1953 až do odchodu do dôchodku pôsobil na Pedagogickej fakulte v
Prešove UPJŠ v Košiciach a aj ako vedúci Katedry výtvarnej výchovy. Zomrel 23. marca 1997 v Ľuboticiach.

Mgr. Alžbeta Malíková

Twitter

Autor: Televízia TV7
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Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice patrí medzi lídrov na Slovensku v liečbe ischemických cievnych mozgových príhod.
Cerebrovaskulárne oddelenie UNLP je jedným z deviatich špecializovaných pracovísk, ktoré vykonávajú trombektómiu, čiže mechanické
odstránenie krvnej zrazeniny z mozgu. Vlani tu urgentne endovaskulárne ošetrili vyše 400 pacientov.

Náhle cievne mozgové príhody sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie vo vyspelých krajinách. Asi 13,6 milióna ľudí ročne
na celom svete utrpí mozgovú príhodu, pričom na lôžku ostáva pripútaná až tretina pacientov, ktorí potrebujú po zvyšok života
opatrovateľskú starostlivosť. Mnohí z nich sa učia opäť rozprávať či chodiť, trpia poruchami zraku, ale aj depresiami a demenciou.

Príznaky mozgovej porážky sú zreteľné, okolie by si ich malo všímať

Cievna mozgová príhoda (CMP) je závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením, alebo
krvácaním do mozgu. „Cievnu mozgovú príhodu pomáha odhaliť porucha mimiky tváre – postihnutý nie je schopný symetrického úsmevu;
ďalej slabosť končatín na jednej strane tela, kedy má pacient problém predpažiť či upažiť horné končatiny a tiež problémy s rečou,“
opisuje signály CMP prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prednostka Neurologickej kliniky UNLP a LF UPJŠ.

>>> Viac foto nájdete v GALÉRII. <<<

Viac sa dočítate na ďalšej strane.

Zdroj: UNLP

Autor: Redakcia || Redakcia
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Ako ovplyvní farba okresu výučbu na košických a prešovských vysokých školách?

Momentálna pandemická situácia je nevyspytateľná a farba jednotlivých okresov sa môže kedykoľvek zmeniť, čo so sebou prinesie aj
zmenu protipandemických opatrení. Zistili sme, ako farba okresu ovplyvní výučbu na košických a prešovských vysokých školách.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Výučba na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) prebieha od začiatku akademického roka 2021/2022 kombinovanou,
hybridnou formou s dôrazom na prezenčnú výučbu v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) a Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) Slovenskej republiky. Informoval o tom hovorca UPJŠ, Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD. Vedenie
jednotlivých fakúlt je plne kompetentné rozhodnúť o forme výučby podľa podmienok a charakteru jednotlivých študijných odborov, pričom
niektoré z fakúlt už teraz realizujú výučbu dištančnou formou. V prípade prezenčnej alebo hybridnej formy vyučovania je vstup na
univerzitu podmienený dodržiavaním režimu OTP, ktorý bude platiť aj v prípade, že okres Košice prejde do čiernej farby. To znamená, že
pri vstupe na univerzitu je povinné prekrytie dýchacích ciest respirátorom FFP2, preukázanie sa potvrdením o očkovaní, potvrdením o
prekonaní ochorenia Covid-19 za uplynulých maximálne 180 dní alebo negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo
negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín.

Zdroj: Zuzana Lajčiaková

Ďalšími opatreniami, ku ktorým pri zhoršení epidemickej situácie univerzita pristúpi, je výučba prednášok, seminárov a cvičení z
teoretických alebo predklinických predmetov dištančnou formou a skúšok či cvičení z klinických predmetov sa bude môcť prezenčne
zúčastniť maximálne 5 osôb dodržiavajúcich režim OTP. Univerzita realizovala aj anonymný prieskum miery zaočkovania svojich
študentov a zamestnancov už pred začatím akademického roka. „ Anonymný dotazníkový prieskum miery zaočkovania zamestnancov a
študentov UPJŠ v Košiciach prebiehal pred začiatkom akademického roka 2021 v auguste. Zapojilo sa doň približne 30 % študentov a
45 % zamestnancov, pričom 75 % respondentov je zaočkovaných. V priebehu zimného semestra tiež poskytujeme vo vybraných
termínoch možnosť očkovania sa v rámci vlastného očkovacieho miesta. Všetkých našich zamestnancov a študentov vyzývame k
zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu i zdraviu všetkých okolo,“ dodal hovorca univerzity, Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD..

Informácie o Technickej univerzite v Košiciach nájdete na ďalšej strane.

Autor: Sofia Budkaiová
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