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Študenti budú môcť využívať napríklad Referenčné chemické laboratórium v Zemianskych Kostoľanoch či Výcvikové a testovacie
centrum v Zemianskych Kostoľanoch.

Bratislava 1. decembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR poskytne univerzitám svoje špecializované pracoviská v rámci spolupráce
v oblasti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Zmluvy o spolupráci medzi ministerstvom a Univerzitou Komenského v Bratislave,
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

" Verím, že prepojenie akademickej obce a rezortu obrany bude znamenať obojstranný prínos - jedinečné podmienky na výskum a
odbornú činnosť, aké ponúka napríklad centrum v Zemianskych Kostoľanoch umožňujúce cvičiť s ostrými chemickými látkami a zároveň
možný záujem budúcich špecialistov o službu v Ozbrojených silách SR ," vyzdvihol Naď. Študenti budú môcť využívať napríklad
Referenčné chemické laboratórium v Zemianskych Kostoľanoch, Výcvikové a testovacie centrum v Zemianskych Kostoľanoch či Mobilné
identifikačné laboratórium v Rožňave.

Spolupráca bude podľa ministra realizovaná najmä v oblastiach oponentských, posudkových, konzultačných a recenzných činností k
publikačným a záverečným prácam, výmeny vedeckých materiálov, publikácií a informácií z oblasti radiačnej, chemickej a biologickej
ochrany, spoločného výskumu a účasti na vedeckých podujatiach. Rezort obrany očakáva, že akademické inštitúcie sa zapoja aj do
projektov rezortného výskumu a vývoja a do medzinárodných projektov na podporu rozvoja obranných spôsobilostí s využitím nástrojov
Európskej únie.

Generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO SR Martin Jakál zdôraznil, že nárast zložitosti úloh obrany štátu zvyšuje požiadavky na
vzdelanostnú, odbornú a morálnu úroveň vojenského a civilného personálu. " Spolupráca a vzájomná podpora akademických inštitúcií a
ministerstva obrany je dobrou cestou, ako obsiahnuť a zabezpečiť široké spektrum požiadaviek Ozbrojených síl SR na rozvoj obrany
štátu ," uviedol.

Autor: TASR
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Bratislava 1. decembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR poskytne univerzitám svoje špecializované pracoviská v rámci spolupráce
v oblasti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Zmluvy o spolupráci medzi ministerstvom a Univerzitou Komenského v Bratislave,
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

"Verím, že prepojenie akademickej obce a rezortu obrany bude znamenať obojstranný prínos - jedinečné podmienky na výskum a
odbornú činnosť, aké ponúka napríklad centrum v Zemianskych Kostoľanoch umožňujúce cvičiť s ostrými chemickými látkami a zároveň
možný záujem budúcich špecialistov o službu v Ozbrojených silách SR," vyzdvihol Naď. Študenti budú môcť využívať napríklad
Referenčné chemické laboratórium v Zemianskych Kostoľanoch, Výcvikové a testovacie centrum v Zemianskych Kostoľanoch či Mobilné
identifikačné laboratórium v Rožňave.

Spolupráca bude podľa ministra realizovaná najmä v oblastiach oponentských, posudkových, konzultačných a recenzných činností k
publikačným a záverečným prácam, výmeny vedeckých materiálov, publikácií a informácií z oblasti radiačnej, chemickej a biologickej
ochrany, spoločného výskumu a účasti na vedeckých podujatiach. Rezort obrany očakáva, že akademické inštitúcie sa zapoja aj do
projektov rezortného výskumu a vývoja a do medzinárodných projektov na podporu rozvoja obranných spôsobilostí s využitím nástrojov
Európskej únie.

Generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO SR Martin Jakál zdôraznil, že nárast zložitosti úloh obrany štátu zvyšuje požiadavky na
vzdelanostnú, odbornú a morálnu úroveň vojenského a civilného personálu. "Spolupráca a vzájomná podpora akademických inštitúcií a
ministerstva obrany je dobrou cestou, ako obsiahnuť a zabezpečiť široké spektrum požiadaviek Ozbrojených síl SR na rozvoj obrany
štátu," uviedol.
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Autor: MO SR - KOd Foto: MO SR - ilustračné Dátum: 01.12.2022 Zdieľaj: Zdieľať na Facebook

Ministerstvo obrany SR poskytne slovenským univerzitám za účelom prezentácie spolupráce v oblasti radiačnej, chemickej a biologickej
ochrany svoje špecializované pracoviská, medzi nimi napríklad Referenčné chemické laboratórium v Zemianskych Kostoľanoch,
Výcvikové a testovacie centrum v Zemianskych Kostoľanoch či Mobilné identifikačné laboratórium v Rožňave.

Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi MO SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave,
Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísal minister obrany SR Jaroslav Naď.

„Verím, že prepojenie akademickej obce a rezortu obrany bude znamenať obojstranný prínos - jedinečné podmienky pre výskum a
odbornú činnosť, aké ponúka napríklad centrum v Zemianskych Kostoľanoch umožňujúce cvičiť s ostrými chemickými látkami a zároveň
možný záujem budúcich špecialistov o službu v Ozbrojených silách SR,“ vyzdvihol šéf rezortu obrany J. Naď.

Ako priblížil, spolupráca bude realizovaná najmä v oblastiach oponentských, posudkových, konzultačných a recenzných činností k
publikačným a záverečným prácam, výmeny vedeckých materiálov, publikácií a informácií z oblasti radiačnej, chemickej a biologickej
ochrany, spoločného výskumu a účasti na vedeckých podujatiach. Rezort obrany očakáva, že akademické inštitúcie sa zapoja aj do
projektov rezortného výskumu a vývoja a do medzinárodných projektov na podporu rozvoja obranných spôsobilostí s využitím nástrojov
Európskej únie.

Generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO SR Martin Jakál zdôraznil, že nárast zložitosti úloh obrany štátu zvyšuje požiadavky na
vzdelanostnú, odbornú a morálnu úroveň vojenského a civilného personálu. „Spolupráca a vzájomná podpora akademických inštitúcií a
ministerstva obrany je dobrou cestou ako obsiahnuť a zabezpečiť široké spektrum požiadaviek OS SR na rozvoj obrany štátu,“ uviedol.
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Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá
prináša zvýšenie platov lekárov v nemocniciach. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Zvýšenie bolo jednou z požiadaviek
lekárov, ktorí boli v hromadných výpovediach. Po schválení zákona v parlamente a podpise memoranda s vládou k riešeniu situácie v
zdravotníctve už viaceré nemocnice potvrdili stiahnutie výpovedí.

Bratislava - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ostáva vo funkcii. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho vo štvrtok neodvolali. Za
vyslovenie nedôvery hlasovalo 71 poslancov zo 143 prítomných, proti bolo 47, zdržali sa 23, dvaja nehlasovali.

Bratislava - Skutočný dôvod, pre ktorý opozícia pravidelne poľuje na ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), je strach o svoju slobodu
a beztrestnosť. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti po hlasovaní o návrhu na odvolanie Mikulca. Zdôraznil, že
vláda robí konkrétne kroky na riešenie nelegálnej migrácie a pomáha chrániť vonkajšiu hranicu Schengenu. Líder opozičného Smeru-SD
Robert Fico zopakoval, že minister vnútra nezvláda svoju funkciu.

Bratislava - Opozičná SaS podá do Národnej rady (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery vláde, vyzbierala podpisy na zvolanie
mimoriadnej schôdze. Informovali o tom predstavitelia strany na štvrtkovej tlačovej konferencii. Šéf liberálov Richard Sulík vyhlásil, že
vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestala bojovať proti mafii a korupcii.

- Líder SaS Richard Sulík chce povaliť tretiu demokratickú protikorupčnú vládu za posledných 12 rokov. Vyhlásil to premiér Eduard Heger
(OĽANO) po tom, ako SaS podala do Národnej rady (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Heger i líder OĽANO Igor Matovič
odmietajú, že by vláda nebola schopná pomáhať ľuďom i to, že by stratila protikorupčný charakter. Matovič za tým vidí aj Sulíkovu snahu
o pomstu.

Bratislava - Nemocnice by mali na ďalšie oddlžovanie dostať 258 miliónov eur. Vo štvrtok to schválila vláda. Návrh musí ešte odobriť
parlament. "Finančná injekcia vo výške 258 miliónov eur umožní zdravotníckym zariadeniam zastabilizovať svoje hospodárenie a znížiť
objem naakumulovaných záväzkov," priblížilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Bratislava - Od decembra sa na Slovensku vydávajú biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom. Do čipu občianskeho
preukazu sa zapisujú otlačky dvoch prstov a podoba tváre, a to formou zakódovaných biometrických dát. Doteraz vydané staršie typy
občianskych preukazov možno používať do konca doby ich platnosti. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Bratislava - Ministerstvo obrany (MO) SR poskytne univerzitám svoje špecializované pracoviská v rámci spolupráce v oblasti radiačnej,
chemickej a biologickej ochrany. Zmluvy o spolupráci medzi ministerstvom a Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou
technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
podpísal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Bratislava - Na absolvovanie preventívnej prehliadky u zubného lekára zostáva tento rok už len pár týždňov, pripomína rezort
zdravotníctva. Upozorňuje, že ľudia, ktorí tento rok preventívnu prehliadku neabsolvujú, nebudú mať v budúcom roku plne hradené
zdravotné výkony v základnom prevedení pri liečbe zubného kazu.

Bratislava - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spustilo výzvy zo zdrojov z plánu obnovy na modernizáciu starostlivosti o duševné
zdravie. Celkovo je na ne alokovaných takmer 28 miliónov eur. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu. Zdroje pôjdu na
rekonštrukcie lôžkového fondu ústavnej psychiatrickej starostlivosti, vybudovanie psychosociálnych centier, psychiatrických stacionárov
či diagnosticko-intervenčných centier pre ľudí s poruchami autistického spektra.

Bratislava - Prostredníctvom 803 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (30. 11.) na Slovensku 130 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudla jedna obeť. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.

Bratislava - Testovanie infekcie HIV by ľudia s podozrením nemali odkladať. V súčasnosti je už infekcia HIV veľmi dobre liečiteľná, ale
stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Po zistení pozitivity je dôležité čo najskôr začať liečbu. Pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa
boja proti AIDS to pripomínajú sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Národné
referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS.

Bratislava - Slovenské zdravotníctvo sa podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR prepadá vo všetkých kontrolovaných oblastiach
elektronizácie. Poukazuje na to, že zlyhania oberajú pacientov o kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Kritizuje ministerstvo zdravotníctva za
chýbajúce strategické plánovanie a finančné riadenie na základe dát, chýba tiež podľa neho koordinácia kľúčovej verejnej politiky.

Bratislava - Obeťami pracovného vykorisťovania či nútenej práce na Slovensku sa čoraz častejšie stávajú aj cudzinci. Upozornila na to
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko, ktorá vo štvrtok v Bratislave organizuje konferenciu, aby podporila vznik
nástrojov na boj proti pracovnému vykorisťovaniu v SR.
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Bratislava - Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica v spolupráci s pedagógmi a lektormi vydalo novú metodiku na
učenie vonku pre tínedžerov. Je vhodná pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. TASR o tom informovala komunikačná
manažérka CEEV Živica Eva Sládková.

Bratislava - Atraktivita učiteľskej profesie meraná konkurencieschopnosťou platov nie je vo všetkých regiónoch rovnaká. V oblastiach s
vyššími relatívnymi mzdami zarobia pedagógovia v porovnaní s inými vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami na trhu práce menej a
školy častejšie hľadajú nových zamestnancov. Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) predstavil možný
spôsob zavedenia regionálnych príspevkov pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, ktoré by dorovnávali atraktivitu
učiteľského povolania v regiónoch.

Rabat/Bratislava - V Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) ľudstva bude mať Slovensko zapísaný už
deviaty prvok. Spolu s ďalšími siedmimi krajinami uspelo so spoločnou nomináciou "Tradície spojené s chovom koní plemena lipican".
Ako informovala agentúra STA, o zápise do prestížneho svetového zoznamu rozhodol vo štvrtok Medzivládny výbor Dohovoru na
ochranu NKD UNESCO na svojom 17. zasadnutí v marockom Rabate.

Bratislava - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) iniciovalo Monitorovaciu misiu Kongresu miestnych a regionálnych samospráv
Rady Európy. Bude zameraná na dodržiavanie Európskej charty miestnej samosprávy na Slovensku. TASR o tom informoval ústredný
riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Bratislava - Vyšetrovateľka špecializovaného tímu Gorila obvinila finančníka Jaroslava H. a ďalších štyroch ľudí zo založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny. Jaroslav H. je obvinený aj z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Pre
TASR to potvrdil hovorca polície Michal Slivka. Upozornil na to portál Startitup, podľa ktorého sú obvinení aj bývalá šéfka Fondu
národného majetku Anna B. a exminister hospodárstva Jirko M. Všetci figurovali v kauze Gorila.

- Obvinenie finančníka Jaroslava H. vníma premiér Eduard Heger (OĽANO) ako dôkaz, že orgány spravodlivosti majú rozviazané ruky a
vo svojom rozhodovaní sú absolútne slobodné. Informovala o tom jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.

Bratislava - Na Okresnom súde (OS) Bratislava II pokračuje vo štvrtok proces v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky exriaditeľa TV
Markíza Pavla R. Sylvie Klaus-Volzovej. Výsluch by mal absolvovať svedok Štefan Agh a znalci. Obžalobe čelia bývalý riaditeľ TV
Markíza Pavol R., bos skupiny sýkorovcov Róbert L., prezývaný Kýbel, Mikuláš Černák a Miloš Kaštan.

– Podnikateľ Štefan Agh nemá vedomosť o tom, že by exriaditeľ TV Markíza Pavol R. v minulosti plánoval vraždu bývalej spoločníčky
Sylvie Klaus-Volzovej. Uviedol to pred senátom Okresného súdu (OS) Bratislava II na štvrtkovom pojednávaní. Agh si odpykáva 13-ročný
trest vo väzení v súvislosti s falšovaním televíznych zmeniek.

mac

Autor: MAC
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A porous material can be designed to help combat inflammation or cancer.

This year's Eset Science Award for Outstanding Scientist in Slovakia Under the Age of 35 went to Miroslav Almáši, who works at the
Faculty of Science of Pavol Jozef Šafárik University in Košice. He deals with the use and application of porous materials in energy
storage, biomedicine and environmental issues.

You research the application of porous materials in various areas. What are porous materials?

When we look at the world around us, we find many porous materials, though we may not be aware of them. The sponge you use in the
kitchen to do the dishes can absorb water. The insulation of buildings. The catalyst in your car that transforms harmful gases produced
during fuel combustion into less harmful ones.

Related article Related articleSlovak oncologist whose research is used all around the world Čítajte

To be more precise, you research porous coordination polymers. What does that mean?

In chemistry, they are compounds that emerge when an organic molecule binds to a metal. This is called a coordinate bond. The
synthesis of such materials can be imagined as nano Lego. An organic molecule is one brick. A metal cation is another. When we
connect these bricks, we create materials of different shapes and pore sizes, depending on the areas where they are needed.

One such area is the environment. Specifically, there is the idea of recapturing carbon dioxide from the atmosphere. In Iceland, they even
opened a facility specifically for this purpose.

Yes. The device filters air from the atmosphere, the porous material absorbs it, and then the gas is injected into basalt rock deep
underground, where it turns into stone after a few years. There are several ways to capture and store CO2. One involves using extracted
natural gas deposits. Gas was stored there for millions of years. So, the idea is just the opposite – to inject carbon dioxide into these
reservoirs. The process has three steps: capturing, transportation, and injection, with capturing being the biggest and most expensive
step. Therefore, various materials are being developed that can capture CO2.

To stay up to date with what scientists in Slovakia or Slovak scientists around the world are doing, subscribe to the Slovak Science
newsletter, which will be sent to readers free of charge four times a year.

Your work also involves developing materials that not only capture, but also turn carbon dioxide into another form that can be re-used in
industry.

That is another possible approach. I research absorbents and how much of the gas they can store. Of course, we want it to be as much
as possible.

How exactly is the synthesis of such materials carried out?

There are two components to the process. The first is the organic synthesis, in which we design a molecule and synthesise it. It is difficult
to prepare new unique compounds because you also need a unique organic component. We create these and then combine them with a
metal ion. This most often includes the use of a reaction solution heated to a very high temperature of two hundred to 250 degrees, even
in water. This is possible thanks to a steel device similar to a pressure cooker.

When the material is prepared, we have to characterise it, examine its structure. The final step is to assess the absorption of gases, its
surface area. This is done using nitrogen or argon. For environmental application, we then examine the absorption of CO2. For
application in energy, [we examine the absorption] of hydrogen. If the pore is larger, we can even store larger molecules, which means
that they then function as a drug delivery system in medicine. In other words, we use pores in different ways, depending on the intended
application.

Related article Related articleThe Slovak chemist who wants to help men avoid a painful procedure Čítajte

What is the potential of this technology, for example in curbing the effects of the climate change?

A porous material has capacity, a certain amount of gas it can store. That can be increased by modifying it. Here we take inspiration from
nature. In our body, hemoglobin serves to transport oxygen, because it binds to the iron it contains. When oxygen is consumed and CO2
is released, the latter binds to the so-called amino-terminus of a protein. We basically do the same thing, we can modify the surface of the
material with amines and thus achieve better results.

https://monitora.sk/
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Currently, liquid amines are used. Their disadvantage is that they are corrosive and when you want to expel CO2 from them, you need
high temperatures. If you have a ton of liquid amine, it takes a huge amount of energy to heat it to 120 degrees. The advantage of our
materials compared to commercial ones is that they do not require such a high temperature, maybe half as much.

To what extent is this approach used today? Is it still in its infancy, are we still a long way to general application?

We are not there yet. But it’s no fairy tale, it’s already being considered [for use].

Another area of use is in preventing water pollution. How big of a problem is that?

Around the world, very big. In Slovakia, things are better thanks to European Union guidelines. This year we had colleagues from Mexico
visiting us here. They have a big problem with arsenic and fluoride pollution in drinking water. Arsenic is a toxic metal. Although our body
needs fluorine, in excessive amounts it causes fluorosis, a condition that deforms the bones. Together with our Mexican colleagues, we
started developing materials that could capture both [arsenic and fluoride] from water and thus reduce their amount and prevent any
unwanted effects.

We also have a river polluted with arsenic in Slovakia, the Slaná River in the east. Arsenic from the mine in Nižná Slaná flowed into the
river. Could your materials be used to clean this river?

Yes, if there were enough funds so that we could prepare a sufficient amount of material to filter the water coming out of the mine.
However, you need to be close to the pollution source. It would be extremely difficult to filter the entire river.

Related article Related articleEmergency declared on Slovakia's orange river Čítajte

What does the use of porous materials in medicine look like?

Maybe you have seen the advertisements that promise the continual 24-hour release of vitamin C. We do something like this, but with
anti-inflammatory or anti-cancer drugs. What we are trying to prepare are intelligent systems. Imagine you have a porous particle into
which we inject a drug. We place additional organic molecules on the surface of the particle, which close the openings of the material.
Therefore, when you take the pill, the drug does not start releasing immediately because the pores are blocked. In the case of an
anti-cancer drug, we take advantage of the fact that tumour cells have more acidic pH than normal cells.

When the particle reaches a tumour cell, the molecules on its surface disappear, opening the pores, and the drug begins to work where
it’s needed. This is a targeted cancer treatment. Now, when people go for chemotherapy, the drug is injected and it travels throughout
their body, not just to the damaged cells. Therefore, side effects occur. This is what we want to prevent from happening. With
anti-inflammatory drugs, we coat the particle with a thermosensitive polymer. At lower temperatures, you can imagine it as a ball. When it
comes to a place where the temperature is higher as in the case of inflammation, the ball opens, allowing the medicine in the pore to
release.

Are there any other benefits?

You do not have to take as many pills. When your doctor prescribes you a medicine, they say, for example, that you should take it three
times a day. However, the advantage of porous materials is that the medicine is released gradually, you do not have to take it three times
a day, but only once. Of course, companies don’t like that, but it’s better because it does not take a toll on your body. An ordinary drug
enters the stomach, dissolves, and spreads into the body. However, the necessary dose may be lower than what you take and the body
will secrete the rest. With gradual releasing we can work with smaller doses.

How far are we from common usage?

Something like this is already used in tomography. But though it’s used in certain areas, it’s not very common. It takes several years for
the gradual usage of what you come up with.

What led you to this scientific work?

My mother was a laboratory technician, coincidentally, in the mine in Nižná Slaná. She analysed how much iron is in the ore. And you
know how it is. You have children, but you still have to go to work, which is a problem especially during holidays. And so, she took me to
work with her. I saw the laboratories, the glass they used, the different shapes, the coloured solutions.

Everything that could catch the imagination of a child. Then in primary school a teacher did an experiment where she mixed sodium with
water. Because she used more sodium than she was supposed to, the eruption was violent. It caught my interest and the rest is history. I
would not change my occupation, I’m happy doing what I do.

This article is supported by the ESET Foundation, which awards the ESET Science Award to exceptional scientists every year.
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svoje laboratóriá a špecializované pracoviská

Ministerstvo obrany SR poskytne slovenským univerzitám za účelom prezentácie spolupráce v oblasti radiačnej, chemickej a biologickej
ochrany svoje špecializované pracoviská, medzi nimi napríklad Referenčné chemické laboratórium v Zemianskych Kostoľanoch,
Výcvikové a testovacie centrum v Zemianskych Kostoľanoch či Mobilné identifikačné laboratórium v Rožňave.

Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi MO SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave,
Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísal minister obrany SR Jaroslav Naď.

„Verím, že prepojenie akademickej obce a rezortu obrany bude znamenať obojstranný prínos - jedinečné podmienky pre výskum a
odbornú činnosť, aké ponúka napríklad centrum v Zemianskych Kostoľanoch umožňujúce cvičiť s ostrými chemickými látkami a zároveň
možný záujem budúcich špecialistov o službu v Ozbrojených silách SR,“ vyzdvihol šéf rezortu obrany J. Naď.

Ako priblížil, spolupráca bude realizovaná najmä v oblastiach oponentských, posudkových, konzultačných a recenzných činností k
publikačným a záverečným prácam, výmeny vedeckých materiálov, publikácií a informácií z oblasti radiačnej, chemickej a biologickej
ochrany, spoločného výskumu a účasti na vedeckých podujatiach. Rezort obrany očakáva, že akademické inštitúcie sa zapoja aj do
projektov rezortného výskumu a vývoja a do medzinárodných projektov na podporu rozvoja obranných spôsobilostí s využitím nástrojov
Európskej únie.

Generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO SR Martin Jakál zdôraznil, že nárast zložitosti úloh obrany štátu zvyšuje požiadavky na
vzdelanostnú, odbornú a morálnu úroveň vojenského a civilného personálu. „Spolupráca a vzájomná podpora akademických inštitúcií a
ministerstva obrany je dobrou cestou ako obsiahnuť a zabezpečiť široké spektrum požiadaviek OS SR na rozvoj obrany štátu,“ uviedol.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
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Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá
prináša zvýšenie platov lekárov v nemocniciach. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Zvýšenie bolo jednou z požiadaviek
lekárov, ktorí boli v hromadných výpovediach. Po schválení zákona v parlamente a podpise memoranda s vládou k riešeniu situácie v
zdravotníctve už viaceré nemocnice potvrdili stiahnutie výpovedí.

Bratislava - Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú prijme vo Vatikáne pápež František. Na návštevu Svätej stolice odcestuje 10. decembra.
TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec. Počas návštevy absolvuje prezidentka aj rokovanie so štátnym sekretárom
Svätej stolice Pietrom Parolinom.

Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozsvietila vo štvrtok spoločne s deťmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodičmi
vianočný stromček pred Prezidentským palácom. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef
Matej.

Bratislava - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa vo štvrtok ujal funkcie zložením sľubu do rúk predsedu Národnej rady (NR)
SR Borisa Kollára (Sme rodina). Slávnostný akt sa konal v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu. Dobrovodského zvolili za
ombudsmana poslanci NR SR v novembri na päťročné funkčné obdobie.

Bratislava - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ostáva vo funkcii. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho vo štvrtok neodvolali. Za
vyslovenie nedôvery hlasovalo 71 poslancov zo 143 prítomných, proti bolo 47, zdržali sa 23, dvaja nehlasovali.

Bratislava - Skutočný dôvod, pre ktorý opozícia pravidelne poľuje na ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), je strach o svoju slobodu
a beztrestnosť. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti po hlasovaní o návrhu na odvolanie Mikulca. Zdôraznil, že
vláda robí konkrétne kroky na riešenie nelegálnej migrácie a pomáha chrániť vonkajšiu hranicu Schengenu. Líder opozičného Smeru-SD
Robert Fico zopakoval, že minister vnútra nezvláda svoju funkciu.

Bratislava - Opozičná SaS podá do Národnej rady (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery vláde, vyzbierala podpisy na zvolanie
mimoriadnej schôdze. Informovali o tom predstavitelia strany na štvrtkovej tlačovej konferencii. Šéf liberálov Richard Sulík vyhlásil, že
vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestala bojovať proti mafii a korupcii.

- Líder SaS Richard Sulík chce povaliť tretiu demokratickú protikorupčnú vládu za posledných 12 rokov. Vyhlásil to premiér Eduard Heger
(OĽANO) po tom, ako SaS podala do Národnej rady (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Heger i líder OĽANO Igor Matovič
odmietajú, že by vláda nebola schopná pomáhať ľuďom i to, že by stratila protikorupčný charakter. Matovič za tým vidí aj Sulíkovu snahu
o pomstu.

- Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde z dielne SaS bude zrejme vo štvrtok 8. decembra.
Predpokladá to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár.

Bratislava - Nemocnice by mali na ďalšie oddlžovanie dostať 258 miliónov eur. Vo štvrtok to schválila vláda. Návrh musí ešte odobriť
parlament. "Finančná injekcia vo výške 258 miliónov eur umožní zdravotníckym zariadeniam zastabilizovať svoje hospodárenie a znížiť
objem naakumulovaných záväzkov," priblížilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Bratislava - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR súhlasí so zmenami nárokov na kvalifikáciu hlavného hygienika a pri menovaní
regionálnych hygienikov. Pre TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Petra Lániková. Zmeny, ktoré má priniesť pozmeňujúci návrh poslanca
parlamentu Mareka Krajčího (OĽANO), kritizuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR aj Slovenská epidemiologická a vakcinologická
spoločnosť (SEVS).

Bratislava - Od decembra sa na Slovensku vydávajú biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom. Do čipu občianskeho
preukazu sa zapisujú otlačky dvoch prstov a podoba tváre, a to formou zakódovaných biometrických dát. Doteraz vydané staršie typy
občianskych preukazov možno používať do konca doby ich platnosti. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Bratislava - Ministerstvo obrany (MO) SR poskytne univerzitám svoje špecializované pracoviská v rámci spolupráce v oblasti radiačnej,
chemickej a biologickej ochrany. Zmluvy o spolupráci medzi ministerstvom a Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou
technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
podpísal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Bratislava - Na absolvovanie preventívnej prehliadky u zubného lekára zostáva tento rok už len pár týždňov, pripomína rezort
zdravotníctva. Upozorňuje, že ľudia, ktorí tento rok preventívnu prehliadku neabsolvujú, nebudú mať v budúcom roku plne hradené
zdravotné výkony v základnom prevedení pri liečbe zubného kazu.
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Bratislava - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spustilo výzvy zo zdrojov z plánu obnovy na modernizáciu starostlivosti o duševné
zdravie. Celkovo je na ne alokovaných takmer 28 miliónov eur. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu. Zdroje pôjdu na
rekonštrukcie lôžkového fondu ústavnej psychiatrickej starostlivosti, vybudovanie psychosociálnych centier, psychiatrických stacionárov
či diagnosticko-intervenčných centier pre ľudí s poruchami autistického spektra.

Bratislava - Mimoparlamentný Hlas-SD chce zvýšiť budúcoročný rozpočet pre zdravotníctvo o 840 miliónov eur. Na vyššie platby za
poistencov štátu navrhuje uvoľniť zdroje z rezervy na covidové výdavky a legislatívne zmeny. TASR o tom informovala hovorkyňa strany
Patrícia Medveď Macíková.

Bratislava - Prostredníctvom 803 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (30. 11.) na Slovensku 130 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudla jedna obeť. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.

Bratislava - Testovanie infekcie HIV by ľudia s podozrením nemali odkladať. V súčasnosti je už infekcia HIV veľmi dobre liečiteľná, ale
stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Po zistení pozitivity je dôležité čo najskôr začať liečbu. Pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa
boja proti AIDS to pripomínajú sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Národné
referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS.

Bratislava - Slovenské zdravotníctvo sa podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR prepadá vo všetkých kontrolovaných oblastiach
elektronizácie. Poukazuje na to, že zlyhania oberajú pacientov o kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Kritizuje ministerstvo zdravotníctva za
chýbajúce strategické plánovanie a finančné riadenie na základe dát, chýba tiež podľa neho koordinácia kľúčovej verejnej politiky.

Bratislava - Obeťami pracovného vykorisťovania či nútenej práce na Slovensku sa čoraz častejšie stávajú aj cudzinci. Upozornila na to
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko, ktorá vo štvrtok v Bratislave organizuje konferenciu, aby podporila vznik
nástrojov na boj proti pracovnému vykorisťovaniu v SR.

Bratislava - Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica v spolupráci s pedagógmi a lektormi vydalo novú metodiku na
učenie vonku pre tínedžerov. Je vhodná pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. TASR o tom informovala komunikačná
manažérka CEEV Živica Eva Sládková.

Bratislava - Atraktivita učiteľskej profesie meraná konkurencieschopnosťou platov nie je vo všetkých regiónoch rovnaká. V oblastiach s
vyššími relatívnymi mzdami zarobia pedagógovia v porovnaní s inými vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami na trhu práce menej a
školy častejšie hľadajú nových zamestnancov. Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) predstavil možný
spôsob zavedenia regionálnych príspevkov pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, ktoré by dorovnávali atraktivitu
učiteľského povolania v regiónoch.

Rabat/Bratislava - V Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) ľudstva bude mať Slovensko zapísaný už
deviaty prvok. Spolu s ďalšími siedmimi krajinami uspelo so spoločnou nomináciou "Tradície spojené s chovom koní plemena lipican".
Ako informovala agentúra STA, o zápise do prestížneho svetového zoznamu rozhodol vo štvrtok Medzivládny výbor Dohovoru na
ochranu NKD UNESCO na svojom 17. zasadnutí v marockom Rabate.

- Zápis lipicanov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) ľudstva je najvyššou formou ocenenia
jedinečnej šľachtiteľskej a chovateľskej činnosti celých generácií Slovákov, ktorí týmto ušľachtilým zvieratám zasvätili svoj život. Minister
pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) to uviedol v súvislosti so štvrtkovým zápisom medzinárodnej nominácie "Tradície
spojené s chovom koní plemena lipican", ktorý znamená deviaty prvok SR v prestížnom svetovom zozname UNESCO.

Bratislava - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) iniciovalo Monitorovaciu misiu Kongresu miestnych a regionálnych samospráv
Rady Európy. Bude zameraná na dodržiavanie Európskej charty miestnej samosprávy na Slovensku. TASR o tom informoval ústredný
riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Bratislava - Vyšetrovateľka špecializovaného tímu Gorila obvinila finančníka Jaroslava H. a ďalších štyroch ľudí zo založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny. Jaroslav H. je obvinený aj z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Pre
TASR to potvrdil hovorca polície Michal Slivka. Upozornil na to portál Startitup, podľa ktorého sú obvinení aj bývalá šéfka Fondu
národného majetku Anna B. a exminister hospodárstva Jirko M. Všetci figurovali v kauze Gorila.

- Obvinenie finančníka Jaroslava H. vníma premiér Eduard Heger (OĽANO) ako dôkaz, že orgány spravodlivosti majú rozviazané ruky a
vo svojom rozhodovaní sú absolútne slobodné. Informovala o tom jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.

- Vyšetrovatelia, ktorí obvinili Jaroslava H. v kauze Gorila, by mali vedieť aj uniesť dôkazné bremeno, aby to nedopadlo ako naposledy. V
opačnom prípade je to na odchod policajného prezidenta i ministra vnútra. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme
rodina).
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Bratislava/Košice - Prípad kauzy poľovnícka chata sa naďalej vyšetruje. "Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vo veci
naďalej vedie vyšetrovanie. Viac informácií nie je možné poskytnúť," priblížil pre TASR vedúci oddelenia komunikácie Prezídia
Policajného zboru Michal Slivka. Vyšetrovateľ začal v prípade kauzy poľovnícka chata trestné stíhanie pre prečin pytliactva v auguste.

Bratislava - Na Okresnom súde (OS) Bratislava II pokračuje vo štvrtok proces v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky exriaditeľa TV
Markíza Pavla R. Sylvie Klaus-Volzovej. Výsluch by mal absolvovať svedok Štefan Agh a znalci. Obžalobe čelia bývalý riaditeľ TV
Markíza Pavol R., bos skupiny sýkorovcov Róbert L., prezývaný Kýbel, Mikuláš Černák a Miloš Kaštan.

– Podnikateľ Štefan Agh nemá vedomosť o tom, že by exriaditeľ TV Markíza Pavol R. v minulosti plánoval vraždu bývalej spoločníčky
Sylvie Klaus-Volzovej. Uviedol to pred senátom Okresného súdu (OS) Bratislava II na štvrtkovom pojednávaní. Agh si odpykáva 13-ročný
trest vo väzení v súvislosti s falšovaním televíznych zmeniek.

Bratislava - Samosudca banskobystrického pracoviska Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odmietol obžalobu podanú prokurátorom
Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na advokáta Mareka P. Dôvodom sú závažné procesné chyby. Rozhodnutie nie je právoplatné.
TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Upozornil na to portál topky.sk.

Banská Bystrica - Hlavné pojednávanie v korupčnej kauze, ktorá súvisí s nelegálnou výrobou cigariet, sa na banskobystrickom
pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v stredu (30. 11.) a ani vo štvrtok nekonalo. Podnikateľ Jozef K., obžalovaný z
pokračovacieho zločinu podplácania, sa ospravedlnil z dôvodu práceneschopnosti. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína
Kudjáková. Na súd neprišiel ani v septembri z dôvodu, že je hospitalizovaný. Najbližšie pojednávanie je plánované 13. a 15. decembra.

mac lem

Autor: LEM
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Denný súhrn domáceho spravodajstva - 1. decembra - 21.00  
  1. 12. 2022, 21:00, 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 vo štvrtok podpísala novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá
prináša zvýšenie platov lekárov v nemocniciach. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Zvýšenie bolo jednou z požiadaviek
lekárov, ktorí boli v hromadných výpovediach. Po schválení zákona v parlamente a podpise memoranda s vládou k riešeniu situácie v
zdravotníctve už viaceré nemocnice potvrdili stiahnutie výpovedí.

Bratislava - Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú prijme vo Vatikáne pápež František. Na návštevu Svätej stolice odcestuje 10. decembra.
TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec. Počas návštevy absolvuje prezidentka aj rokovanie so štátnym sekretárom
Svätej stolice Pietrom Parolinom.

Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozsvietila vo štvrtok spoločne s deťmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodičmi
vianočný stromček pred Prezidentským palácom. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef
Matej.

Bratislava - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa vo štvrtok ujal funkcie zložením sľubu do rúk predsedu Národnej rady (NR)
SR Borisa Kollára (Sme rodina). Slávnostný akt sa konal v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu. Dobrovodského zvolili za
ombudsmana poslanci NR SR v novembri na päťročné funkčné obdobie.

Bratislava - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ostáva vo funkcii. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho vo štvrtok neodvolali. Za
vyslovenie nedôvery hlasovalo 71 poslancov zo 143 prítomných, proti bolo 47, zdržali sa 23, dvaja nehlasovali.

- V závere tretieho rokovacieho dňa 78. schôdze Národnej rady (NR) SR prepadlo poradie niekoľkým bodom pre neprítomnosť
predkladateľov. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) preto prerušil rokovanie do piatka (2. 12.) rána.

Bratislava - Skutočný dôvod, pre ktorý opozícia pravidelne poľuje na ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), je strach o svoju slobodu
a beztrestnosť. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti po hlasovaní o návrhu na odvolanie Mikulca. Zdôraznil, že
vláda robí konkrétne kroky na riešenie nelegálnej migrácie a pomáha chrániť vonkajšiu hranicu Schengenu. Líder opozičného Smeru-SD
Robert Fico zopakoval, že minister vnútra nezvláda svoju funkciu.

Bratislava - Opozičná SaS podá do Národnej rady (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery vláde, vyzbierala podpisy na zvolanie
mimoriadnej schôdze. Informovali o tom predstavitelia strany na štvrtkovej tlačovej konferencii. Šéf liberálov Richard Sulík vyhlásil, že
vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestala bojovať proti mafii a korupcii.

- Líder SaS Richard Sulík chce povaliť tretiu demokratickú protikorupčnú vládu za posledných 12 rokov. Vyhlásil to premiér Eduard Heger
(OĽANO) po tom, ako SaS podala do Národnej rady (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Heger i líder OĽANO Igor Matovič
odmietajú, že by vláda nebola schopná pomáhať ľuďom i to, že by stratila protikorupčný charakter. Matovič za tým vidí aj Sulíkovu snahu
o pomstu.

- Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde z dielne SaS bude zrejme vo štvrtok 8. decembra.
Predpokladá to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár.

- Poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Klus v najbližších dňoch požiada o ukončenie členstva v strane SaS. Oznámil to na sociálnej
sieti po tom, ako SaS iniciovala návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Klus už koncom októbra vystúpil z klubu SaS a vzdal sa funkcie
podpredsedu strany. So stranou spolupracoval osem rokov, tri roky bol jej členom.

Bratislava - Nemocnice by mali na ďalšie oddlžovanie dostať 258 miliónov eur. Vo štvrtok to schválila vláda. Návrh musí ešte odobriť
parlament. "Finančná injekcia vo výške 258 miliónov eur umožní zdravotníckym zariadeniam zastabilizovať svoje hospodárenie a znížiť
objem naakumulovaných záväzkov," priblížilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Bratislava - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR súhlasí so zmenami nárokov na kvalifikáciu hlavného hygienika a pri menovaní
regionálnych hygienikov. Pre TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Petra Lániková. Zmeny, ktoré má priniesť pozmeňujúci návrh poslanca
parlamentu Mareka Krajčího (OĽANO), kritizuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR aj Slovenská epidemiologická a vakcinologická
spoločnosť (SEVS).

Bratislava - Od decembra sa na Slovensku vydávajú biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom. Do čipu občianskeho
preukazu sa zapisujú otlačky dvoch prstov a podoba tváre, a to formou zakódovaných biometrických dát. Doteraz vydané staršie typy
občianskych preukazov možno používať do konca doby ich platnosti. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Bratislava - Ministerstvo obrany (MO) SR poskytne univerzitám svoje špecializované pracoviská v rámci spolupráce v oblasti radiačnej, 
chemickej a biologickej ochrany. Zmluvy o spolupráci medzi ministerstvom a Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou
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technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
podpísal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Bratislava - Na absolvovanie preventívnej prehliadky u zubného lekára zostáva tento rok už len pár týždňov, pripomína rezort
zdravotníctva. Upozorňuje, že ľudia, ktorí tento rok preventívnu prehliadku neabsolvujú, nebudú mať v budúcom roku plne hradené
zdravotné výkony v základnom prevedení pri liečbe zubného kazu.

Bratislava - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spustilo výzvy zo zdrojov z plánu obnovy na modernizáciu starostlivosti o duševné
zdravie. Celkovo je na ne alokovaných takmer 28 miliónov eur. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu. Zdroje pôjdu na
rekonštrukcie lôžkového fondu ústavnej psychiatrickej starostlivosti, vybudovanie psychosociálnych centier, psychiatrických stacionárov
či diagnosticko-intervenčných centier pre ľudí s poruchami autistického spektra.

Bratislava/Lodž - Európa čelí najvážnejšej výzve pre svoju bezpečnostnú architektúru, pričom ideály povojnového usporiadania sveta sa
otriasajú v základoch. Vo štvrtok to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer na 29. zasadnutí
Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré sa koná od 30. novembra do 2. decembra v poľskom
meste Lodž. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Bratislava - Mimoparlamentný Hlas-SD chce zvýšiť budúcoročný rozpočet pre zdravotníctvo o 840 miliónov eur. Na vyššie platby za
poistencov štátu navrhuje uvoľniť zdroje z rezervy na covidové výdavky a legislatívne zmeny. TASR o tom informovala hovorkyňa strany
Patrícia Medveď Macíková.

Bratislava - Prostredníctvom 803 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (30. 11.) na Slovensku 130 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudla jedna obeť. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.

Bratislava - Testovanie infekcie HIV by ľudia s podozrením nemali odkladať. V súčasnosti je už infekcia HIV veľmi dobre liečiteľná, ale
stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Po zistení pozitivity je dôležité čo najskôr začať liečbu. Pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa
boja proti AIDS to pripomínajú sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Národné
referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS.

Bratislava - Slovenské zdravotníctvo sa podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR prepadá vo všetkých kontrolovaných oblastiach
elektronizácie. Poukazuje na to, že zlyhania oberajú pacientov o kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Kritizuje ministerstvo zdravotníctva za
chýbajúce strategické plánovanie a finančné riadenie na základe dát, chýba tiež podľa neho koordinácia kľúčovej verejnej politiky.

Bratislava - Obeťami pracovného vykorisťovania či nútenej práce na Slovensku sa čoraz častejšie stávajú aj cudzinci. Upozornila na to
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko, ktorá vo štvrtok v Bratislave organizuje konferenciu, aby podporila vznik
nástrojov na boj proti pracovnému vykorisťovaniu v SR.

Bratislava - Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica v spolupráci s pedagógmi a lektormi vydalo novú metodiku na
učenie vonku pre tínedžerov. Je vhodná pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. TASR o tom informovala komunikačná
manažérka CEEV Živica Eva Sládková.

Bratislava - Atraktivita učiteľskej profesie meraná konkurencieschopnosťou platov nie je vo všetkých regiónoch rovnaká. V oblastiach s
vyššími relatívnymi mzdami zarobia pedagógovia v porovnaní s inými vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami na trhu práce menej a
školy častejšie hľadajú nových zamestnancov. Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) predstavil možný
spôsob zavedenia regionálnych príspevkov pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, ktoré by dorovnávali atraktivitu
učiteľského povolania v regiónoch.

Rabat/Bratislava - V Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) ľudstva bude mať Slovensko zapísaný už
deviaty prvok. Spolu s ďalšími siedmimi krajinami uspelo so spoločnou nomináciou "Tradície spojené s chovom koní plemena lipican".
Ako informovala agentúra STA, o zápise do prestížneho svetového zoznamu rozhodol vo štvrtok Medzivládny výbor Dohovoru na
ochranu NKD UNESCO na svojom 17. zasadnutí v marockom Rabate.

- Zápis lipicanov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) ľudstva je najvyššou formou ocenenia
jedinečnej šľachtiteľskej a chovateľskej činnosti celých generácií Slovákov, ktorí týmto ušľachtilým zvieratám zasvätili svoj život. Minister
pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) to uviedol v súvislosti so štvrtkovým zápisom medzinárodnej nominácie "Tradície
spojené s chovom koní plemena lipican", ktorý znamená deviaty prvok SR v prestížnom svetovom zozname UNESCO.

Bratislava - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa v rámci decembrovej výzvy vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom
zameriava na zodpovedné nakupovanie darčekov. Vianočné obdobie je podľa nej ideálnou príležitosťou na zmenu prístupu k
nakupovaniu, a to nielen darčekov pod stromček. TASR o tom informovala hovorkyňa agentúry Michaela Pšenáková.
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Bratislava - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) iniciovalo Monitorovaciu misiu Kongresu miestnych a regionálnych samospráv
Rady Európy. Bude zameraná na dodržiavanie Európskej charty miestnej samosprávy na Slovensku. TASR o tom informoval ústredný
riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Bratislava - Vyšetrovateľka špecializovaného tímu Gorila obvinila finančníka Jaroslava H. a ďalších štyroch ľudí zo založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny. Jaroslav H. je obvinený aj z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Pre
TASR to potvrdil hovorca polície Michal Slivka. Upozornil na to portál Startitup, podľa ktorého sú obvinení aj bývalá šéfka Fondu
národného majetku Anna B. a exminister hospodárstva Jirko M. Všetci figurovali v kauze Gorila.

- Obvinenie finančníka Jaroslava H. vníma premiér Eduard Heger (OĽANO) ako dôkaz, že orgány spravodlivosti majú rozviazané ruky a
vo svojom rozhodovaní sú absolútne slobodné. Informovala o tom jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.

- Vyšetrovatelia, ktorí obvinili Jaroslava H. v kauze Gorila, by mali vedieť aj uniesť dôkazné bremeno, aby to nedopadlo ako naposledy. V
opačnom prípade je to na odchod policajného prezidenta i ministra vnútra. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme
rodina).

- S obvinením finančníka Jaroslava H. jeho obhajoba nesúhlasí, ale víta možnosť po desiatich rokoch sa konečne oboznámiť s obsahom
spisu v základnom trestnom konaní Gorila. Zároveň možnosť sa voči vzneseným podozreniam brániť, čo podľa nej doteraz nebolo
možné. Pre TASR to uviedol advokát Martin Škubla.

Bratislava/Košice - Prípad kauzy poľovnícka chata sa naďalej vyšetruje. "Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vo veci
naďalej vedie vyšetrovanie. Viac informácií nie je možné poskytnúť," priblížil pre TASR vedúci oddelenia komunikácie Prezídia
Policajného zboru Michal Slivka. Vyšetrovateľ začal v prípade kauzy poľovnícka chata trestné stíhanie pre prečin pytliactva v auguste.

Bratislava - Na Okresnom súde (OS) Bratislava II pokračuje vo štvrtok proces v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky exriaditeľa TV
Markíza Pavla R. Sylvie Klaus-Volzovej. Výsluch by mal absolvovať svedok Štefan Agh a znalci. Obžalobe čelia bývalý riaditeľ TV
Markíza Pavol R., bos skupiny sýkorovcov Róbert L., prezývaný Kýbel, Mikuláš Černák a Miloš Kaštan.

– Podnikateľ Štefan Agh nemá vedomosť o tom, že by exriaditeľ TV Markíza Pavol R. v minulosti plánoval vraždu bývalej spoločníčky
Sylvie Klaus-Volzovej. Uviedol to pred senátom Okresného súdu (OS) Bratislava II na štvrtkovom pojednávaní. Agh si odpykáva 13-ročný
trest vo väzení v súvislosti s falšovaním televíznych zmeniek.

Bratislava - Samosudca banskobystrického pracoviska Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odmietol obžalobu podanú prokurátorom
Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na advokáta Mareka P. Dôvodom sú závažné procesné chyby. Rozhodnutie nie je právoplatné.
TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Upozornil na to portál topky.sk.

Banská Bystrica - Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici už druhý deň vypovedal kľúčový svedok v
kauze Mýtnik podnikateľ Michal S. Usvedčuje šesť obžalovaných z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti, medzi nimi aj podnikateľa
Jozefa B., jeho syna Jozefa B. či bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka K.

Banská Bystrica - Hlavné pojednávanie v korupčnej kauze, ktorá súvisí s nelegálnou výrobou cigariet, sa na banskobystrickom
pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v stredu (30. 11.) a ani vo štvrtok nekonalo. Podnikateľ Jozef K., obžalovaný z
pokračovacieho zločinu podplácania, sa ospravedlnil z dôvodu práceneschopnosti. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína
Kudjáková. Na súd neprišiel ani v septembri z dôvodu, že je hospitalizovaný. Najbližšie pojednávanie je plánované 13. a 15. decembra.

mac lem
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