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Simulácia Európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku

Podujatie určené pre stredoškolákov organizuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a vysoká škola SciencePo v Dijone.

Košice, Filozofická fakulta UPJŠ

Medzinárodné poradenské dni (8. - 10. novembra)

Poradenstvo je zamerané na pomoc pri riešení problémov poistencov v ich dôchodkových záležitostiach.

Nitra, pobočka Sociálnej poisťovne, Slančíkovej 3

Medzinárodný festival detských rozhlasových hier Prix Ex Aequo (8. - 11. novembra)

Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1

09.00 TK pri príležitosti Svetového dňa diabetu

Téma: Život s cukrovkou - byť v strehu sa oplatí

Bratislava, Korzo café & restaurant, Hviezdoslavovo námestie 3

09.00 Sympózium o nádeji - Umenie žiť VII.

Téma: Ako sa nestať obeťou násilného trestného činu.

Na prednáške sa zúčastní televízny komentátor, spisovateľ a bývalý kriminalistický konzultant Matej Snopko.

Žilina, Gymnázium Hlinská 29

09.00 75. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

09.00 Trend konferencia Green manažment

Téma: Aké sú výzvy a príležitosti zelenej transformácie pre slovenské firmy a investorov?

Bratislava, hotel Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3

09.00 Konferencia Na spolupráci záleží (7. - 8. novembra) + premiér E. Heger a ministri R. Mikulec a V. Remišová

09.45 h - brífing predsedu vlády SR Eduarda Hegera
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10.00 h - brífing ministra vnútra SR Romana Mikulca

10.30 h - brífing podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veroniky Remišovej.

Bratislava, Cvernovka, Račianska 78

Text, Video, Zvuk, Foto

09.40 TK strany Sloboda a Solidarita - druhý pilier

Téma: Postoj SaS pred hlasovaním o druhom pilieri

Účastníci TK: Richard Sulík, predseda SaS, Peter Cmorej, poslanec NR SR za SaS, Ján Oravec, poslanec NR SR za SaS.

Bratislava, presscentrum NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text

10.00 Rokovanie Rady RTVS

Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1

10.00 TK občianskej iniciatívy Za zachovanie Polikliniky Tehelná - nové zistenia

Téma: Nové zistenia o pôvodných plánoch rozvoja polikliniky a reakcie kompetentných.

Bratislava, Tehelná ulica

10.00 TK strany Smer-SD - mimoriadna schôdza NR SR o zdravotníctve

Téma: Mimoriadna schôdza NR SR k situácií v zdravotníctve

Bratislava, presscentrum Národnej rady SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk

10.30 TK Lekárskeho odborového združenia - zostáva 22 dní

Téma: Zostáva 22 dní. Na TK bude informovať predseda LOZ Peter Visolajský a členovia výboru LOZ.

Bratislava, Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12

Text, Zvuk

10.30 Vyjadrenie ministra školstva Jána Horeckého po rokovaní s rektormi

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký sa zúčastní na rokovaní s rektormi Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickej univerzity v Košiciach.

10.30 h - vyjadrenie k rokovaniu o aktuálnych témach

Košice, hotel Dália, Löfflerova 1

Text, Zvuk

11.00 Brífing Greenpeace Slovensko

Téma: Spustenie verejnej výzvy Za zimu bez (c)hladu a predstavenie požiadaviek, ktorými Greenpeace Slovensko žiada vládu o aktívne
riešenie energetickej krízy.

Bratislava, Úradu vlády SR, historická brána, Námestie slobody 1

Text, Foto

12.30 Medzinárodná konferencia Spišský záloh: 1412 - 1772 - 2022
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(8. - 10. novembra)

Hlavnou témou bude tzv. spišský záloh a jeho miesto vo svetových dejinách.

Stará Ľubovňa, Hrad Ľubovňa, Poľsko, Niedzica

14.00 Stretnutie riaditeľov stredných odborných škôl za účasti ministra školstva

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký sa zúčastní na stretnutí riaditeľov stredných odborných škôl (Asociácia SOŠ)

Vysoké Tatry, Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec 21

17.00 Odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022

Bratislava, historická budova NR SR, Župné námestie 11

19.00 Hudobný festival Melos-Étos (8. - 17. novembra)

Bratislava, Slovenský rozhlas, veľké koncertné štúdio, Mýtna 1

19.00 Premiéra novej českej komédie Grand Prix

17.00 h - individuálne rozhovory s tvorcami a hercami

Bratislava, Cinema City Aupark, sála č. 4

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk

lt lk
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Pacienti uviedli do života STROM ÚPRIMNOSTI A ODKAZOV  
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Od

WhatsApp

Smrť blízkeho človeka, partnera vie život doslova obrátiť naruby. Podobnú situáciu zažila aj Košičanka Paula. Spočiatku sa hospitalizácii
na psychiatrickej klinike v nemocnici bránila. Až nadišiel čas, kedy pochopila, že si bez odbornej pomoci nepomôže.

„Dlho som si myslela, že si s depresiou poradím sama. Čim dlhšie som to dokladala, tým to bolo horšie. Keď mi moja psychiatrička
opakovane položila otázku, dokedy sa hospitalizácii mienim vyhýbať, tak som napokon povedala, že OK, idem do toho,“ začína svoje
rozprávanie.

Na hospitalizáciu na I. psychiatrickú kliniku UNLP Košice a LF UPJŠ prišla „s veľmi malou dušičkou“. „Myslela som si, že ma sem zavrú a
odísť budem môcť, až keď oni uznajú za vhodné. Našťastie to tak nebolo. Personál bol veľmi milý, program som mala nabitý každý deň.

Človek sa počas hospitalizácie vôbec nenudí. Vďaka dennému stacionáru mi naša terapeutka, pani Marta, doniesla množstvo umeleckej
práce.“ A jednou z nich bola aj tvorba STROMU ÚPRIMNOSTI A ODKAZOV PACIENTOV, ktorý pripravili pacienti I. psychiatrickej kliniky
v spolupráci so známym výtvarníkom Helmutom Bistikom.

Helmut, ktorý má umelecké skúsenosti s hendikepovanými ľuďmi, pri predstavovaní projektu uviedol: „Mne osobne dáva umenie terapie.
Preto som zatiaľ nepotreboval služby, ktoré ponúka klinika. Som však veľmi rád, že som mohol vytvoriť pre jej klientov a zamestnancov
STROM ÚPRIMNOSTI. Keď som pracoval na jeho vlastnostiach, uvedomil som si, že keby každý z nás mal len trochu z toho, čo je pri
koreňoch stromu uvedené, tak sme zachránení,“ uviedol H. Bistika.

Láskavosť, obetavosť, trpezlivosť – korene stromu a nášho personálu

Cez vlastnosti nášho personálu, cez svoje korene – láskavosť, trpezlivosť, obetavosť strom dostáva výživu a vďaka odkazom pacientov –
napísaných na listoch ďalej rastie a kvitne.

„Lístočky s odkazmi sú spätnou väzbou pre náš personál. Aj odkazmi pre nových, ktorí prichádzajú, aby sa nebáli, aby videli, že naše
oddelenie je bezpečné a dáme im obetu a profesionálnu starostlivosť, ktorú potrebujú,“ hovorí Mgr. Marta Sabolová, terapeutka kliniky.

Hlavnou myšlienkou projektu je terapeutický vzťah. „A ten sme začali s našimi pacientami nadväzovať už pri samotnej realizácii projektu.
Spolu sme premýšľali, kam postavíme strom, ako by mali vyzerať jeho listy. Pacienti mi ich pomohli vystrihovať, rozdelili sme ich aj
farebne, pre mužov hnedé listy, pre ženy zelené. A je už na pacientoch, kam presne umiestnia svoj list pri odchode,“ uzatvára terapeutka.

Strom spojil osudy psychiatrických pacientov

Práve pri práci na tomto strome spoznala Paula ďalších pacientov, s ktorými bola hospitalizovaná na klinike. „Pri vystrihovaní listov sme
sa stretli viacerí, a tým pádom sme si začali vymieňať pocity z pobytu a odchádzala som odtiaľ po dvoch týždňoch ako iný človek.“ Dnes
odporúča aj ostatným, aby nepodceňovali zmeny duševnej rovnováhy.

„Tak som to robila na začiatku aj ja. Keď vám niekto diagnostikuje ťažkú depresiu, tak si človek povie, veď depky má dnes kadekto. Ale
nie je to jednoduché, netreba to podceňovať, ale naopak vyhľadať odborníka, ako pri hociktorom inom zdravotnom probléme. Odborníci
vedia, ako poradiť, ich rukami prešli tisíce pacientov. A hlavne nech sa nikto nehanbí sa svoj stav. Byť v depresii neznamená, že som si ju
niečím spôsobila, jednoducho nastala životná situácia, ktorá ma do depresie dostala.“

Stačili dva týždne na klinike a dostala sa míle ďalej, dovtedy len stagnovala na jednom mieste a upadala do hlbšej a hlbšej depresie.

28-ročný Mário sa ocitol na 1. psychiatrickej klinike po tom, ako absolvoval trojmesačnú liečbu v protialkoholickej liečebni. „Po návrate
som však mal recidívu. Začalo to nevinne, myslel som si, že v malom množstve alkohol zvládnem. Ale opak bol pravdou, začalo sa to
stupňovať a postupne som sa vracal do starých koľají. Uvedomil som si, že to musím okamžite riešiť. Stalo sa a prišiel som sem na toto
oddelenie, kde sa nachádza strom trpezlivosti.“

Neostať na svoj problém sám

„Najdôležitejšie je rozprávať sa o svojom probléme s ostatnými. Ako to je, čo to je, prečo to robím. Zároveň mi to umožnilo nebyť taký
tragický, brať veci aj s humorom. Dejú sa nám zlé, aj dobré veci, to musíme vedieť prijať. Máme totiž takú ťažobu, ktorú si nesieme na
pleciach a potom si vymýšľame rôzne veci, trápime sa a nie sme aktívni v živote. Aj tá moja konzumácia alkoholu mi slúžila na to, aby mi
vymazala zo života negatívne veci. A toho sa potom človek zachytí. Ale život je krásna vec, musíme pokračovať ďalej.

https://monitora.sk/
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Paule, ktorá pracuje v hotelierstve a gastronómii, pomohli situáciu zvládnuť aj skvelí kolegovia. „Vedeli, čo sa mi stalo, koho som stratila.
Dali mi takú neuveriteľnú podporu, čas a priestor, stále boli so mnou v kontakte, tí najbližší aj vedeli, že idem sem, lebo sa neviem pohnúť
z miesta. Všetci mi držali palce, čakali kedy sa vrátim a aká budem, keď sa vrátim. Mám ten najlepší kolektív a najlepšieho
zamestnávateľa, že boli tak trpezliví,“ uzatvára svoj príbeh Paula.

„Zamilovať sa do seba je láska na celý život“, s týmto odkazom na lístku na strome sa rozlúčil so svojím pobytom na klinike Mário. „Nebyť
na svoj problém sám, mať okolo seba ľudí, ktorí mi pomôžu a nebáť sa vyhľadať odbornú pomoc,“ dodáva.

Nový strom nahradil starý, už obsypaný listami pacientov

Nový strom nahradil pôvodný, ktorý na klinike vytvorili a používali pacienti roky v spolupráci s terapeutkou PhDr. Zitou Vasilkovou. „Veľmi
sa tomuto dielu tešíme. Odkazy, ktoré na strome budú pribúdať, s nimi sa pracuje ďalej aj v rámci jednotlivých terapeutických úkonov,“
uviedol Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA, prednosta I. psychiatrickej kliniky.

„Strom úprimnosti a odkazov je významný terapeutický nástroj, ktorý na našom pracovisku využívame už viac ako desať rokov. Jeho
význam je v prvom rade v zlepšovaní terapeutického vzťahu medzi pacientmi, ktorí prichádzajú na jednotlivé oddelenia kliniky, a
personálu,“ uviedol J. Dragašek.

Často sa totiž podľa neho stáva, že „noví pacienti mávajú veľký pocit neistoty, nevedia, akým spôsobom im bude poskytovaná zdravotná
starostlivosť a čo môžu od toho očakávať. Nápomocné býva práve to, že majú možnosť zdieľať skúsenosti s pacientmi, ktorí sú už na
konci terapeutického procesu a ktorí si už prešli tou cestou, ktorá ich ešte len čaká.“

Niektoré odkazy pacientov môžu byť venované priamo či nepriamo aj zdravotníkom. „Často v nich medzi riadkami nájdeme odkazy pre
nás samotných, to znamená, akým spôsobom možno upraviť a zlepšiť komunikáciu na úrovni lekár – pacient, terapeut – pacient, čo
pacientom na oddelení a klinike chýba, akým spôsobom im liečebné prostredie možno zmeniť a zlepšiť,“ dodal prednosta.

UNLP v celoslovenskej kampani

Projekt STROM TRPEZLIVOSTI A ODKAZOV PACIENTOV je súčasťou celoslovenskej kampane venovanej podmienkam psychiatrickej
hospitalizácie a otázkam potreby humanizácie v psychiatrii. Vychádza z účinného medzinárodného modelu „Safewards“. Pred časom ho
predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s poprednými slovenskými odborníkmi v oblasti duševného zdravia.

Siahlo sa pritom po medzinárodnom, overenom modeli bezpečnej psychiatrickej starostlivosti – „Safewards“, ktorý zahŕňa viaceré
odporúčania na zlepšenie terapeutického vzťahu s pacientom. Otázka duševného a psychického zdravia sa stala mimoriadne dôležitou
najmä v posledných dvoch rokoch, vplyvom pandémie, ale aj ďalších mimoriadnych okolností, ktoré negatívne ovplyvňujú životy ľudí. Do
projektu sa zapojili obidve psychiatrické kliniky UNLP.

https://www.akcnezeny.sk

Sme akčné ženy a prinášame ti príbehy a články spoločne s ďalšími akčnými ženami, ktoré robia, čo milujú a rady o tom aj píšu.
Podporujeme sa navzájom v našich snoch. V tom, čo nás napĺňa a robí nám radosť. Pridaj sa k nám: https://akcnezeny.sk/registracia/
Spoločne vytvárame magazín, stretávame sa online a rovnako offline na vzdelávacich a motivačných podujatiach, ktoré organizujeme.
IG: #zenyktorerobiacomiluju #akcnezeny #akcnemamy #vzdelavanie #biznis #kariera

Prihláste sa a nechajte komentár

Vitaj u nás! Sme inšpiratívny MAGAZÍN

a zároveň KOMUNITA akčných žien. Podporujeme sa navzájom v našich snoch, v tom, čo nás napĺňa a robí nám radosť. Sme tu pre
všetky, ktoré túžia po zmene a chcú rásť.

Autor: - || REDAKCIA || https://www.akcnezeny.sk || | || | | REDAKCIA | - || REDAKCIA
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Aktualizovaný prehľad udalostí na utorok 8. novembra  
  8. 11. 2022, 9:45, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: D. Macková

popoludní: I. Matejička

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Simulácia Európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku

Podujatie určené pre stredoškolákov organizuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a vysoká škola SciencePo v Dijone.

Košice, Filozofická fakulta UPJŠ

Text, Foto

Medzinárodné poradenské dni (8. - 10. novembra)

Poradenstvo je zamerané na pomoc pri riešení problémov poistencov v ich dôchodkových záležitostiach.

Nitra, pobočka Sociálnej poisťovne, Slančíkovej 3

Medzinárodný festival detských rozhlasových hier Prix Ex Aequo (8. - 11. novembra)

Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1

09.00 TK pri príležitosti Svetového dňa diabetu

Téma: Život s cukrovkou - byť v strehu sa oplatí

Bratislava, Korzo café & restaurant, Hviezdoslavovo námestie 3

09.00 Sympózium o nádeji - Umenie žiť VII.

Téma: Ako sa nestať obeťou násilného trestného činu.

Na prednáške sa zúčastní televízny komentátor, spisovateľ a bývalý kriminalistický konzultant Matej Snopko.

Žilina, Gymnázium Hlinská 29

09.00 75. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

09.00 Trend konferencia Green manažment

Téma: Aké sú výzvy a príležitosti zelenej transformácie pre slovenské firmy a investorov?

Bratislava, hotel Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3

09.00 Konferencia Na spolupráci záleží (7. - 8. novembra)

https://monitora.sk/
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09.45 h - brífing predsedu vlády SR Eduarda Hegera

10.00 h - brífing ministra vnútra SR Romana Mikulca

10.30 h - brífing podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veroniky Remišovej.

Bratislava, Cvernovka, Račianska 78

Text, Video, Zvuk, Foto

09.40 TK strany Sloboda a Solidarita - druhý pilier

Téma: Postoj SaS pred hlasovaním o druhom pilieri

Účastníci TK: Richard Sulík, predseda SaS, Peter Cmorej, poslanec NR SR za SaS, Ján Oravec, poslanec NR SR za SaS.

Bratislava, NR SR, tlačová miestnosť, Námestie A. Dubčeka 1

Text

10.00 Rokovanie Rady RTVS

Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1

10.00 TK občianskej iniciatívy Za zachovanie Polikliniky Tehelná - nové zistenia

Téma: Nové zistenia o pôvodných plánoch rozvoja polikliniky a reakcie kompetentných.

Bratislava, Tehelná ulica

10.00 TK strany Smer-SD - mimoriadna schôdza NR SR o zdravotníctve

Téma: Mimoriadna schôdza NR SR k situácii v zdravotníctve

Bratislava, NR SR, tlačová miestnosť, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Zvuk, Live

10.30 TK Lekárskeho odborového združenia

Téma: Zostáva 22 dní.

Na TK bude informovať predseda LOZ Peter Visolajský a členovia výboru LOZ.

Bratislava, Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12

Text, Zvuk, Foto, Video, Live

10.30 Vyjadrenie ministra školstva Jána Horeckého po rokovaní s rektormi

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký sa zúčastní na rokovaní s rektormi Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickej univerzity v Košiciach.

10.30 h - vyjadrenie k rokovaniu o aktuálnych témach

Košice, hotel Dália, Löfflerova 1

Text, Zvuk

11.00 Brífing Greenpeace Slovensko

Téma: Spustenie verejnej výzvy Za zimu bez (c)hladu a predstavenie požiadaviek, ktorými Greenpeace Slovensko žiada vládu o aktívne
riešenie energetickej krízy.

Bratislava, Úradu vlády SR, historická brána, Námestie slobody 1

https://monitora.sk/
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Text, Foto

12.30 Medzinárodná konferencia Spišský záloh: 1412 - 1772 - 2022

(8. - 10. novembra)

Hlavnou témou bude tzv. spišský záloh a jeho miesto vo svetových dejinách.

Stará Ľubovňa, Hrad Ľubovňa, Poľsko, Niedzica

13.00 Akcia Ministerstva vnútra SR - Autobus

Zameraná je na šoférov autobusov a nákladných vozidiel.

Bratislava, Kopčianska ulica, budova bývalej evidencie vozidiel

Foto

14.00 Stretnutie riaditeľov stredných odborných škôl za účasti ministra školstva

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký sa zúčastní na stretnutí riaditeľov stredných odborných škôl (Asociácia SOŠ)

Vysoké Tatry, Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec 21

17.00 Odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022

Bratislava, historická budova NR SR, Župné námestie 11

Foto

19.00 Hudobný festival Melos-Étos (8. - 17. novembra)

Bratislava, Slovenský rozhlas, veľké koncertné štúdio, Mýtna 1

19.00 Premiéra novej českej komédie Grand Prix

17.00 h - individuálne rozhovory s tvorcami a hercami

Bratislava, Cinema City Aupark, sála č. 4

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk

lt lk

Autor: LT
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Univerzitná liga UniCup pozná výsledky októbrového finále  
  8. 11. 2022, 10:00, Zdroj: hashtag.zoznam.sk , Vydavateľ: Zoznam, s.r.o., Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 27 015 GRP: 0,60 OTS: 0,01 AVE: 865 Eur 

Zdroj: Tlačová správa

#Prvá fáza siedmej sezóny UniCupu je úspešne za nami. Spoznali sme mená prvých tímov, ktoré si vybojovali svoje miestenky do
veľkého finále v boji o univerzitný trón tohto semestra. Záver prvej časti tejto sezóny sprevádzalo mesačné finále v hrách League of
Legends, kde šestica tímov vo víkendových stretnutiach bojovala o postupové priečky.

Pozvané tímy nezaváhali

V hre CS:GO svoju pozvánku, ako najlepšie tímy minulej, obdržali UCM TEDI Bears Indigo a Esport UPJŠ. Oba z nich ukázali, prečo
patria medzi to najlepšie, čo momentálne na univerzitnej CS:GO scéne máme.

Študenti UCM a UPJŠ sa z opačných strán pavúka stretli až vo finále, ktoré už znamenalo postup pre oba tímy. Lepšie si v ňom napokon
poradili trnavské medvede, ktoré tak do záveru sezóny budú nastupovať ako najvyššie postavený tím.

Zdroj: Tlačová správa

Prekvapenie hneď na úvod

Druhá hra bola o úplne niečom inom. Pozvané League of Legends tímy UKF E-sports a UCM TEDI Bears Sigma neprešli v svojich
zápasoch ani prvým kolom, a s mesačným finále sa tak predčasne lúčili ako prví.

Tempo októbrového finále napokon udával tím EUBA Esport A, ktorý nestratil ani jeden zápas, keď si po úspešnom finále s UNIZA
Herolds taktiež udržal čistý štít.

Zdroj: Tlačová správa

Šancu má stále každý

Pokiaľ ste zmeškali úvodný výkop siedmej sezóny UniCupu, už teraz môžete svoj univerzitný tím zapojiť do otvorených kvalifikácií počas
novembra.

Dvojica kvalifikácií pre obe hry opäť vyvrcholí mesačným finále, ktoré sa odohrá na konci novembra a rozdajú sa v ňom zvyšné dve
postupové priečky na UniCup finále. Všetky dôležité informácie a termíny turnajov nájdete na webe unicup.sk.

Chceš byť nonstop v obraze?

Zdroj: Tlačová správa/Lancraft

Autor: #Jakub || Design | | kennymax | , Coding | | Webikon || Webikon.sk || #Jakub

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/937164425/644f55ddb6445487b955?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzEzNzI1NTUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTM3MTY0NDI1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.i6ZXEqz0hNyIMUFovaO9RVi_W5CsCHPnbCWJ4QYr0tE
https://hashtag.zoznam.sk/unicup-vysledky-finale-oktober/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 12

Košice: Študenti stredných škôl si skúšajú, ako funguje Európsky parlament  
  8. 11. 2022, 11:12, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 7 406 GRP: 0,16 OTS: 0,00 AVE: 532 Eur 

Košice 8. novembra (TASR) - Viac ako sto študentov a študentiek stredných škôl z celého Slovenska sa v utorok stretáva na Simulácii
Európskeho parlamentu (EP) 2022 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Cieľom podujatia je
pripomenúť, že v európskych inštitúciách rozhodujú volení zástupcovia občanov členských štátov. TASR o tom z fakulty informoval
Roman Gajdoš. Študenti budú diskutovať vo francúzštine. "Na to, aby sa na jeden deň stali 'poslancami' EP, museli si vopred v
spolupráci so svojimi učiteľmi preštudovať množstvo materiálov o politických zoskupeniach v EP, osvojiť si odbornú slovnú zásobu
parlamentnej demokracie, ale aj porozumieť fungovaniu europarlamentu," uviedol. Podľa Gajdoša stredoškoláci nahliadnu do európskych
reálií. Pripomenul, že FF UPJŠ má ako jediná na Slovensku akreditovaný študijný program angličtina pre európske inštitúcie a
ekonomiku s modulom francúzsky jazyk. Simultánne tlmočenie budú mať počas podujatia na starosti práve študenti tohto tlmočníckeho
programu. Aktéri simulácie sa v rámci podujatia dozvedia aj to, ako v europarlamente funguje simultánne tlmočenie. V EP sa totiž každý
poslanec môže vyjadrovať v materinskom jazyku. "V praxi to znamená, že 24 pracovných jazykov EP vytvára až vyše 500 tlmočníckych
kombinácií," doplnil Gajdoš. Ide o deviatu simuláciu europarlamentu, na pôde FF UPJŠ sa konala aj v roku 2019. Na Slovensku toto
podujatie organizujú Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a vysoká škola Sciences Po v Dijone, podporujú ho Kancelária Európskeho
parlamentu na Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe foto. sem mia

Autor: TASR
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Košice: Študenti stredných škôl si skúšajú, ako funguje Európsky parlament  
  8. 11. 2022, 11:12, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 8. novembra (TASR) - Viac ako sto študentov a študentiek stredných škôl z celého Slovenska sa v utorok stretáva na Simulácii
Európskeho parlamentu (EP) 2022 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Cieľom podujatia je
pripomenúť, že v európskych inštitúciách rozhodujú volení zástupcovia občanov členských štátov. TASR o tom z fakulty informoval
Roman Gajdoš.

Študenti budú diskutovať vo francúzštine. "Na to, aby sa na jeden deň stali 'poslancami' EP, museli si vopred v spolupráci so svojimi
učiteľmi preštudovať množstvo materiálov o politických zoskupeniach v EP, osvojiť si odbornú slovnú zásobu parlamentnej demokracie,
ale aj porozumieť fungovaniu europarlamentu," uviedol.

Podľa Gajdoša stredoškoláci nahliadnu do európskych reálií. Pripomenul, že FF UPJŠ má ako jediná na Slovensku akreditovaný študijný
program angličtina pre európske inštitúcie a ekonomiku s modulom francúzsky jazyk. Simultánne tlmočenie budú mať počas podujatia na
starosti práve študenti tohto tlmočníckeho programu.

Aktéri simulácie sa v rámci podujatia dozvedia aj to, ako v europarlamente funguje simultánne tlmočenie. V EP sa totiž každý poslanec
môže vyjadrovať v materinskom jazyku. "V praxi to znamená, že 24 pracovných jazykov EP vytvára až vyše 500 tlmočníckych
kombinácií," doplnil Gajdoš.

Ide o deviatu simuláciu europarlamentu, na pôde FF UPJŠ sa konala aj v roku 2019. Na Slovensku toto podujatie organizujú
Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a vysoká škola Sciences Po v Dijone, podporujú ho Kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe foto.

sem mia

Autor: SEM
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Aktéri simulácie sa v rámci podujatia dozvedia aj to, ako v europarlamente funguje simultánne tlmočenie. V EP sa totiž každý poslanec
môže vyjadrovať v materinskom jazyku.

Košice 8. novembra (TASR) - Viac ako sto študentov a študentiek stredných škôl z celého Slovenska sa v utorok stretáva na Simulácii
Európskeho parlamentu (EP) 2022 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Cieľom podujatia je
pripomenúť, že v európskych inštitúciách rozhodujú volení zástupcovia občanov členských štátov. TASR o tom z fakulty informoval
Roman Gajdoš.

Študenti budú diskutovať vo francúzštine. "Na to, aby sa na jeden deň stali 'poslancami' EP, museli si vopred v spolupráci so svojimi
učiteľmi preštudovať množstvo materiálov o politických zoskupeniach v EP, osvojiť si odbornú slovnú zásobu parlamentnej demokracie,
ale aj porozumieť fungovaniu europarlamentu," uviedol.

Podľa Gajdoša stredoškoláci nahliadnu do európskych reálií. Pripomenul, že FF UPJŠ má ako jediná na Slovensku akreditovaný študijný
program angličtina pre európske inštitúcie a ekonomiku s modulom francúzsky jazyk. Simultánne tlmočenie budú mať počas podujatia na
starosti práve študenti tohto tlmočníckeho programu.

Simulácia Európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku v Košiciach 8. novembra 2022. Foto: TASR František Iván

Aktéri simulácie sa v rámci podujatia dozvedia aj to, ako v europarlamente funguje simultánne tlmočenie. V EP sa totiž každý poslanec
môže vyjadrovať v materinskom jazyku. "V praxi to znamená, že 24 pracovných jazykov EP vytvára až vyše 500 tlmočníckych
kombinácií," doplnil Gajdoš.

Ide o deviatu simuláciu europarlamentu, na pôde FF UPJŠ sa konala aj v roku 2019. Na Slovensku toto podujatie organizujú
Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a vysoká škola Sciences Po v Dijone, podporujú ho Kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku.

Autor: TASR
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Rektori potvrdili, že hľadajú aj spoločné riešenia na to, ako do budúcna znižovať náklady na energie.

Zdroj: Dnes24.sk

Výučba na troch košických univerzitách a Prešovskej univerzite v Prešove bude aj po 17. novembri pokračovať.

Po utorkovom rokovaní s ministrom školstva Jánom Horeckým s dohodou na systémových opatreniach týkajúcich sa financovania
vysokých škôl to potvrdili rektori týchto univerzít.

„Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci, ako ďalej,“ povedal minister pre novinárov.

Navýšené rozpočty

Poukázal pritom na návrh štátneho rozpočtu na budúci rok.

„Dnes sme si aj v číslach ukázali, že financovanie našich vysokých škôl je už nad úrovňou roku 2020, čo bola ich originálna požiadavka,
aby zo štátneho rozpočtu boli do rozpočtu vysokých škôl vrátené škrty, ktoré sa od roku 2020 zrealizovali. Pre rok 2023 ten škrt naozaj
nebol zrealizovaný a okrem toho boli navýšené rozpočty aj z dôvodu valorizácie miezd na základe súčasného počtu zamestnancov, takže
budú mať dostatok prostriedkov aj na osobné náklady,“ dodal Horecký.

Spoločnou snahou je podľa neho dlhodobé zlepšovanie podmienok, v akých sa vysokoškolské vzdelávanie, veda a výskum realizuje.
Rektori ocenili stretnutie s vedením rezortu v Košiciach ako konštruktívne a prínosné.

„Máme prísľub pána ministra o tom, ako sa bude rokovať ďalej už pri prijímaní metodiky pre rozdelenie financií pre rok 2023, takže máme
dobrú správu pre našich študentov a pokračujeme ďalej vo výučbe. Verím, že tento zimný semester sa zvládne bez nejakých
obmedzení,“ povedal rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák.

Ako znižovať náklady

Na rokovaniach boli aj rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach Jana Mojžišová, rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya a štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák.

„Dostali sme nielen prísľuby, ale aj konkrétne systémové riešenia, čo nás vedie k tomu, že tá výučba bude pokračovať, pretože je reálna
nádej, že ten budúci rok sa rozpočtovo dostaneme na úroveň roku 2020. Súčasne nám prišli dotácie na zvýšenie cien energií, tieto
peniaze už máme na účte, takže nie je dôvod prerušovať výučbu,“ povedala Mojžišová.

Rektori tiež potvrdili, že hľadajú aj spoločné riešenia na to, ako do budúcna znižovať náklady na energie.

Zdroj: Dnes24.sk

Autor: Global24 s.r.o.
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Košice: Viac ako sto študentov a študentiek stredných škôl z celého Slovenska sa v utorok stretáva na Simulácii Európskeho parlamentu
(EP) 2022 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Cieľom podujatia je pripomenúť, že v
európskych inštitúciách rozhodujú volení zástupcovia občanov členských štátov. TASR o tom z fakulty informoval Roman Gajdoš.
Študenti budú diskutovať vo francúzštine. „Na to, aby sa na jeden deň stali ‚poslancami‘ EP, museli si vopred v spolupráci so svojimi
učiteľmi preštudovať množstvo materiálov o politických zoskupeniach v EP, osvojiť si odbornú slovnú zásobu parlamentnej demokracie,
ale aj porozumieť fungovaniu europarlamentu,“ uviedol.

Stredoškoláci nahliadnu do európskych reálií

Podľa Gajdoša stredoškoláci nahliadnu do európskych reálií. Pripomenul, že FF UPJŠ má ako jediná na Slovensku akreditovaný študijný
program angličtina pre európske inštitúcie a ekonomiku s modulom francúzsky jazyk. Simultánne tlmočenie budú mať počas podujatia na
starosti práve študenti tohto tlmočníckeho programu.

24 pracovných jazykov EP vytvára až vyše 500 tlmočníckych kombinácií

Aktéri simulácie sa v rámci podujatia dozvedia aj to, ako v europarlamente funguje simultánne tlmočenie. V EP sa totiž každý poslanec
môže vyjadrovať v materinskom jazyku. „V praxi to znamená, že 24 pracovných jazykov EP vytvára až vyše 500 tlmočníckych
kombinácií,“ doplnil Gajdoš.

Ide o deviatu simuláciu europarlamentu, na pôde FF UPJŠ sa konala aj v roku 2019. Na Slovensku toto podujatie organizujú
Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a vysoká škola Sciences Po v Dijone, podporujú ho Kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku.

Zdroj: TASR, NN
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Minister sa dohodol s rektormi na východnom Slovensku, protest a prerušenie výučby po 17. novembri nehrozí

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký sa dohodol s rektormi vysokých škôl na východnom Slovensku, protest a
prerušenie vzdelávania po 17. novembri tak na vysokých školách na východnom Slovensku nehrozí.

Zdroj: BH

Minister o tom v utorok v Košiciach informoval po rokovaniach s rektormi Prešovskej univerzity, Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Technickej univerzity v Košiciach.

„ Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci ako ďalej. Dnes sme si aj v číslach ukázali, že
financovanie vysokých škôl je už nad úrovňou roku 2020, čo bola ich originálna požiadavka, aby boli do rozpočtu vysokých škôl vrátené
škrty, ktoré sa od roku 2020 realizovali. Pre rok 2023 ten škrt naozaj nebol zrealizovaný a okrem toho boli navýšené rozpočty aj kvôli
valorizácii miezd a platov na základe súčasného počtu zamestnancov, nie nejakého predpokladaného, takže budú mať dostatok
prostriedkov aj na osobné náklady,“ uviedol Horecký. Ako ďalej dodal, na sanáciu potrieb vysokých škôl už ministerstvo zaslalo takmer
17 miliónov eur na základe ich vlastných požiadaviek.

Minister ocenil prístup troch rektorov a rektorky, s ktorými sa stretol, ktorí hľadajú spoločné riešenie, aby sa na základe spoločného
vyjednávania dohodli s dodávateľmi energií na čo najlepších podmienkach.

„ Bolo to veľmi konštruktívne rokovanie s jasne definovanými otázkami, na ktoré sme sa snažili nájsť spoločnú odpoveď. Tým, že sme
dnes dostali aj konkrétne čísla, čo sa podarilo vyrokovať, aj vzhľadom na tom, že sme sa dohodli na systémových krokoch, a
predovšetkým na základe ústretových krokov pána ministra a vedenia ministerstva je dohoda nás štyroch podobne ako mnohých ďalších
členov Slovenskej rektorskej konferencie, že nie je dôvod teraz prerušiť výučbu k 17. novembru, takže máme dobru správu pre našich
študentov, pokračujeme ďalej vo výučbe, “ uviedol rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák.

Zdroj: SITA, kh, mlu
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Slovensko Vysoké školstvo Školstvo z lokality Slovensko

Nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Foto: SITA/Diana Černáková

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký sa dohodol s rektormi vysokých škôl na východnom Slovensku, protest a
prerušenie vzdelávania po 17. novembri tak na vysokých školách na východnom Slovensku nehrozí. Minister o tom v utorok v Košiciach
informoval po rokovaniach s rektormi Prešovskej univerzity, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika a Technickej univerzity v Košiciach.

Navýšené financovanie VŠ

„Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci ako ďalej. Dnes sme si aj v číslach ukázali, že
financovanie vysokých škôl je už nad úrovňou roku 2020, čo bola ich originálna požiadavka, aby boli do rozpočtu vysokých škôl vrátené
škrty, ktoré sa od roku 2020 realizovali. Pre rok 2023 ten škrt naozaj nebol zrealizovaný a okrem toho boli navýšené rozpočty aj kvôli
valorizácii miezd a platov na základe súčasného počtu zamestnancov, nie nejakého predpokladaného, takže budú mať dostatok
prostriedkov aj na osobné náklady,“ uviedol Horecký.

Ako ďalej dodal, na sanáciu potrieb vysokých škôl už ministerstvo zaslalo takmer 17 miliónov eur na základe ich vlastných požiadaviek.

Hľadanie konštruktívnych riešení

Minister ocenil prístup troch rektorov a rektorky, s ktorými sa stretol, ktorí hľadajú spoločné riešenie, aby sa na základe spoločného
vyjednávania dohodli s dodávateľmi energií na čo najlepších podmienkach.

„Bolo to veľmi konštruktívne rokovanie s jasne definovanými otázkami, na ktoré sme sa snažili nájsť spoločnú odpoveď. Tým, že sme
dnes dostali aj konkrétne čísla, čo sa podarilo vyrokovať, aj vzhľadom na to, že sme sa dohodli na systémových krokoch, a predovšetkým
na základe ústretových krokov pána ministra a vedenia ministerstva je dohoda nás štyroch podobne ako mnohých ďalších členov
Slovenskej rektorskej konferencie, že nie je dôvod teraz prerušiť výučbu k 17. novembru, takže máme dobru správu pre našich
študentov, pokračujeme ďalej vo výučbe,“ uviedol rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák.

Autor: SITA

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/937262812/75a718c9474bad4372fc?topic_monitor=36657&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzEzNzI1NTUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTM3MjYyODEyLCJ0aWQiOjM2NjU3fQ.lySggqPE6wgCUhNBdSq-0sB9AKeu8rMLWFxPYw61tEY
https://app.monitora.sk/article/937262812/75a718c9474bad4372fc?topic_monitor=36657&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzEzNzI1NTUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTM3MjYyODEyLCJ0aWQiOjM2NjU3fQ.lySggqPE6wgCUhNBdSq-0sB9AKeu8rMLWFxPYw61tEY
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/prerusenie-vyucby-na-vysokych-skolach-na-vychodnom-slovensku-je-zazehnane-horecky-sa-dohodol-s-rektormi-univerzit/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 19

Školstvo: Rektori univerzít v Košiciach a Prešove potvrdili pokračovanie výučby  
  8. 11. 2022, 12:26, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové

slová: Pavol Sovák, Rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Dosah: 7 406 GRP: 0,16 OTS: 0,00 AVE: 532 Eur 

Košice 8. novembra (TASR) – Výučba na troch košických univerzitách a Prešovskej univerzite v Prešove bude aj po 17. novembri
pokračovať. Po utorkovom rokovaní s ministrom školstva Jánom Horeckým s dohodou na systémových opatreniach týkajúcich sa
financovania vysokých škôl to potvrdili rektori týchto univerzít. "Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole,
riešime veci, ako ďalej," povedal minister pre novinárov. Poukázal pritom na návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. "Dnes sme si aj v
číslach ukázali, že financovanie našich vysokých škôl je už nad úrovňou roku 2020, čo bola ich originálna požiadavka, aby zo štátneho
rozpočtu boli do rozpočtu vysokých škôl vrátené škrty, ktoré sa od roku 2020 zrealizovali. Pre rok 2023 ten škrt naozaj nebol zrealizovaný
a okrem toho boli navýšené rozpočty aj z dôvodu valorizácie miezd na základe súčasného počtu zamestnancov, takže budú mať dostatok
prostriedkov aj na osobné náklady," dodal Horecký. Spoločnou snahou je podľa neho dlhodobé zlepšovanie podmienok, v akých sa
vysokoškolské vzdelávanie, veda a výskum realizuje. Rektori ocenili stretnutie s vedením rezortu v Košiciach ako konštruktívne a
prínosné. "Máme prísľub pána ministra o tom, ako sa bude rokovať ďalej už pri prijímaní metodiky pre rozdelenie financií pre rok 2023,
takže máme dobrú správu pre našich študentov a pokračujeme ďalej vo výučbe. Verím, že tento zimný semester sa zvládne bez
nejakých obmedzení," povedal rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák. Na rokovaniach boli aj rektor Technickej
univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová, rektor
Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya a štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák. "Dostali sme nielen prísľuby, ale aj
konkrétne systémové riešenia, čo nás vedie k tomu, že tá výučba bude pokračovať, pretože je reálna nádej, že ten budúci rok sa
rozpočtovo dostaneme na úroveň roku 2020. Súčasne nám prišli dotácie na zvýšenie cien energií, tieto peniaze už máme na účte, takže
nie je dôvod prerušovať výučbu," povedala Mojžišová. Rektori tiež potvrdili, že hľadajú aj spoločné riešenia na to, ako do budúcna
znižovať náklady na energie. UPOZORNENIE TASR ponúka k správe zvukový záznam. hol mia
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Košice 8. novembra (TASR) – Výučba na troch košických univerzitách a Prešovskej univerzite v Prešove bude aj po 17. novembri
pokračovať. Po utorkovom rokovaní s ministrom školstva Jánom Horeckým s dohodou na systémových opatreniach týkajúcich sa
financovania vysokých škôl to potvrdili rektori týchto univerzít.

"Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci, ako ďalej," povedal minister pre novinárov.
Poukázal pritom na návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. "Dnes sme si aj v číslach ukázali, že financovanie našich vysokých škôl je už
nad úrovňou roku 2020, čo bola ich originálna požiadavka, aby zo štátneho rozpočtu boli do rozpočtu vysokých škôl vrátené škrty, ktoré
sa od roku 2020 zrealizovali. Pre rok 2023 ten škrt naozaj nebol zrealizovaný a okrem toho boli navýšené rozpočty aj z dôvodu
valorizácie miezd na základe súčasného počtu zamestnancov, takže budú mať dostatok prostriedkov aj na osobné náklady," dodal
Horecký. Spoločnou snahou je podľa neho dlhodobé zlepšovanie podmienok, v akých sa vysokoškolské vzdelávanie, veda a výskum
realizuje.

Rektori ocenili stretnutie s vedením rezortu v Košiciach ako konštruktívne a prínosné. "Máme prísľub pána ministra o tom, ako sa bude
rokovať ďalej už pri prijímaní metodiky pre rozdelenie financií pre rok 2023, takže máme dobrú správu pre našich študentov a
pokračujeme ďalej vo výučbe. Verím, že tento zimný semester sa zvládne bez nejakých obmedzení," povedal rektor Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika Pavol Sovák.

Na rokovaniach boli aj rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach Jana Mojžišová, rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya a štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák.

"Dostali sme nielen prísľuby, ale aj konkrétne systémové riešenia, čo nás vedie k tomu, že tá výučba bude pokračovať, pretože je reálna
nádej, že ten budúci rok sa rozpočtovo dostaneme na úroveň roku 2020. Súčasne nám prišli dotácie na zvýšenie cien energií, tieto
peniaze už máme na účte, takže nie je dôvod prerušovať výučbu," povedala Mojžišová.

Rektori tiež potvrdili, že hľadajú aj spoločné riešenia na to, ako do budúcna znižovať náklady na energie.

UPOZORNENIE TASR ponúka k správe zvukový záznam.

hol mia
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Minister v utorok v Košiciach rokoval s rektormi Prešovskej univerzity, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika a Technickej univerzity v Košiciach.

Zdielať na Facebook Zdielať na Twitter

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký sa dohodol s rektormi vysokých škôl na východnom Slovensku, protest a
prerušenie vzdelávania po 17. novembri tak na vysokých školách na východnom Slovensku nehrozí. Minister o tom v utorok v Košiciach
informoval po rokovaniach s rektormi Prešovskej univerzity, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika a Technickej univerzity v Košiciach.

„Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci ako ďalej. Dnes sme si aj v číslach ukázali, že
financovanie vysokých škôl je už nad úrovňou roku 2020, čo bola ich originálna požiadavka, aby boli do rozpočtu vysokých škôl vrátené
škrty, ktoré sa od roku 2020 realizovali. Pre rok 2023 ten škrt naozaj nebol zrealizovaný a okrem toho boli navýšené rozpočty aj kvôli
valorizácii miezd a platov na základe súčasného počtu zamestnancov, nie nejakého predpokladaného, takže budú mať dostatok
prostriedkov aj na osobné náklady,“ uviedol Horecký. Ako ďalej dodal, na sanáciu potrieb vysokých škôl už ministerstvo zaslalo takmer
17 miliónov eur na základe ich vlastných požiadaviek.

Podobné články

15. novembra 2022

Minister ocenil prístup troch rektorov a rektorky, s ktorými sa stretol, ktorí hľadajú spoločné riešenie, aby sa na základe spoločného
vyjednávania dohodli s dodávateľmi energií na čo najlepších podmienkach.

„Bolo to veľmi konštruktívne rokovanie s jasne definovanými otázkami, na ktoré sme sa snažili nájsť spoločnú odpoveď. Tým, že sme
dnes dostali aj konkrétne čísla, čo sa podarilo vyrokovať, aj vzhľadom na tom, že sme sa dohodli na systémových krokoch, a
predovšetkým na základe ústretových krokov pána ministra a vedenia ministerstva je dohoda nás štyroch podobne ako mnohých ďalších
členov Slovenskej rektorskej konferencie, že nie je dôvod teraz prerušiť výučbu k 17. novembru, takže máme dobru správu pre našich
študentov, pokračujeme ďalej vo výučbe,“ uviedol rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák.
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Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci, ako ďalej, povedal minister školstva Ján Horecký.

Košice 8. novembra (TASR) – Výučba na troch košických univerzitách a Prešovskej univerzite v Prešove bude aj po 17. novembri
pokračovať. Po utorkovom rokovaní s ministrom školstva Jánom Horeckým s dohodou na systémových opatreniach týkajúcich sa
financovania vysokých škôl to potvrdili rektori týchto univerzít.

"Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci, ako ďalej," povedal minister pre novinárov.
Poukázal pritom na návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. "Dnes sme si aj v číslach ukázali, že financovanie našich vysokých škôl je už
nad úrovňou roku 2020, čo bola ich originálna požiadavka, aby zo štátneho rozpočtu boli do rozpočtu vysokých škôl vrátené škrty, ktoré
sa od roku 2020 zrealizovali. Pre rok 2023 ten škrt naozaj nebol zrealizovaný a okrem toho boli navýšené rozpočty aj z dôvodu
valorizácie miezd na základe súčasného počtu zamestnancov, takže budú mať dostatok prostriedkov aj na osobné náklady," dodal
Horecký. Spoločnou snahou je podľa neho dlhodobé zlepšovanie podmienok, v akých sa vysokoškolské vzdelávanie, veda a výskum
realizuje.

Rektori ocenili stretnutie s vedením rezortu v Košiciach ako konštruktívne a prínosné. "Máme prísľub pána ministra o tom, ako sa bude
rokovať ďalej už pri prijímaní metodiky pre rozdelenie financií pre rok 2023, takže máme dobrú správu pre našich študentov a
pokračujeme ďalej vo výučbe. Verím, že tento zimný semester sa zvládne bez nejakých obmedzení," povedal rektor Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika Pavol Sovák.

Na rokovaniach boli aj rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach Jana Mojžišová, rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya a štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák.

"Dostali sme nielen prísľuby, ale aj konkrétne systémové riešenia, čo nás vedie k tomu, že tá výučba bude pokračovať, pretože je reálna
nádej, že ten budúci rok sa rozpočtovo dostaneme na úroveň roku 2020. Súčasne nám prišli dotácie na zvýšenie cien energií, tieto
peniaze už máme na účte, takže nie je dôvod prerušovať výučbu," povedala Mojžišová.

Rektori tiež potvrdili, že hľadajú aj spoločné riešenia na to, ako do budúcna znižovať náklady na energie.
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&nbsp&nbspFoto: Pexels

Košice 8. novembra (TASR) - Viac ako sto študentov a študentiek stredných škôl z celého Slovenska sa v utorok stretáva na Simulácii
Európskeho parlamentu (EP) 2022 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Cieľom podujatia je
pripomenúť, že v európskych inštitúciách rozhodujú volení zástupcovia občanov členských štátov. TASR o tom z fakulty informoval
Roman Gajdoš.

Študenti budú diskutovať vo francúzštine. "Na to, aby sa na jeden deň stali 'poslancami' EP, museli si vopred v spolupráci so svojimi
učiteľmi preštudovať množstvo materiálov o politických zoskupeniach v EP, osvojiť si odbornú slovnú zásobu parlamentnej demokracie,
ale aj porozumieť fungovaniu europarlamentu," uviedol.

Podľa Gajdoša stredoškoláci nahliadnu do európskych reálií. Pripomenul, že FF UPJŠ má ako jediná na Slovensku akreditovaný študijný
program angličtina pre európske inštitúcie a ekonomiku s modulom francúzsky jazyk. Simultánne tlmočenie budú mať počas podujatia na
starosti práve študenti tohto tlmočníckeho programu.

Aktéri simulácie sa v rámci podujatia dozvedia aj to, ako v europarlamente funguje simultánne tlmočenie. V EP sa totiž každý poslanec
môže vyjadrovať v materinskom jazyku. "V praxi to znamená, že 24 pracovných jazykov EP vytvára až vyše 500 tlmočníckych
kombinácií," doplnil Gajdoš.

Ide o deviatu simuláciu europarlamentu, na pôde FF UPJŠ sa konala aj v roku 2019. Na Slovensku toto podujatie organizujú
Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a vysoká škola Sciences Po v Dijone, podporujú ho Kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku.
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Peniaze na energie už majú na účtoch.

KOŠICE, PREŠOV. Výučba na troch košických univerzitách a Prešovskej univerzite v Prešove bude aj po 17. novembri pokračovať.

Po utorkovom rokovaní s ministrom školstva Jánom Horeckým s dohodou na systémových opatreniach týkajúcich sa financovania
vysokých škôl to potvrdili rektori týchto univerzít.

„Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci, ako ďalej," povedal minister novinárom. Poukázal
pritom na návrh štátneho rozpočtu na budúci rok.

„Dnes sme si aj v číslach ukázali, že financovanie našich vysokých škôl je už nad úrovňou roku 2020, čo bola ich originálna požiadavka,
aby zo štátneho rozpočtu boli do rozpočtu vysokých škôl vrátené škrty, ktoré sa od roku 2020 zrealizovali. Pre rok 2023 ten škrt naozaj
nebol zrealizovaný a okrem toho boli navýšené rozpočty aj z dôvodu valorizácie miezd na základe súčasného počtu zamestnancov, takže
budú mať dostatok prostriedkov aj na osobné náklady," dodal Horecký.

Spoločnou snahou je podľa neho dlhodobé zlepšovanie podmienok, v akých sa vysokoškolské vzdelávanie, veda a výskum realizuje.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVlani 700-tisíc eur, teraz 2,35 milióna. Ceny energií spôsobujú veterine vážne problémy Čítajte
Semester bez obmedzení

Rektori ocenili stretnutie s vedením rezortu v Košiciach ako konštruktívne a prínosné.

„Máme prísľub pána ministra o tom, ako sa bude rokovať ďalej už pri prijímaní metodiky pre rozdelenie financií pre rok 2023, takže máme
dobrú správu pre našich študentov a pokračujeme ďalej vo výučbe. Verím, že tento zimný semester sa zvládne bez nejakých
obmedzení," povedal rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokTechnická univerzita: Zvýšenie cien energií bez pomoci štátu nezvládneme Čítajte Peniaze na energie
už majú univerzity na účte

Na rokovaniach boli aj rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach Jana Mojžišová, rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya a štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák.

„Dostali sme nielen prísľuby, ale aj konkrétne systémové riešenia, čo nás vedie k tomu, že výučba bude pokračovať, pretože je reálna
nádej, že budúci rok sa rozpočtovo dostaneme na úroveň roku 2020. Súčasne nám prišli dotácie na zvýšenie cien energií, tieto peniaze
už máme na účte, takže nie je dôvod prerušovať výučbu," povedala Mojžišová.

Rektori tiež potvrdili, že hľadajú aj spoločné riešenia na to, ako do budúcna znižovať náklady na energie.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPrešovská univerzita zvýšila ceny za ubytovanie a pripravuje úsporné opatrenia Čítajte
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Výučba na troch košických univerzitách a Prešovskej univerzite v Prešove bude aj po 17. novembri pokračovať. Po utorkovom rokovaní s
ministrom školstva Jánom Horeckým s dohodou na systémových opatreniach týkajúcich sa financovania vysokých škôl to potvrdili rektori
týchto univerzít.

Podľa ministra žiadny protest nehrozí

„ Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci, ako ďalej,“ povedal minister pre novinárov.
Poukázal pritom na návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. „Dnes sme si aj v číslach ukázali, že financovanie našich vysokých škôl je už
nad úrovňou roku 2020, čo bola ich originálna požiadavka, aby zo štátneho rozpočtu boli do rozpočtu vysokých škôl vrátené škrty, ktoré
sa od roku 2020 zrealizovali. Pre rok 2023 ten škrt naozaj nebol zrealizovaný a okrem toho boli navýšené rozpočty aj z dôvodu
valorizácie miezd na základe súčasného počtu zamestnancov, takže budú mať dostatok prostriedkov aj na osobné náklady,“ dodal
Horecký. Spoločnou snahou je podľa neho dlhodobé zlepšovanie podmienok, v akých sa vysokoškolské vzdelávanie, veda a výskum
realizuje.

Pre študentov je to dobrá správa

Rektori ocenili stretnutie s vedením rezortu v Košiciach ako konštruktívne a prínosné. „Máme prísľub pána ministra o tom, ako sa bude
rokovať ďalej už pri prijímaní metodiky pre rozdelenie financií pre rok 2023, takže máme dobrú správu pre našich študentov a
pokračujeme ďalej vo výučbe. Verím, že tento zimný semester sa zvládne bez nejakých obmedzení,“ povedal rektor Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika Pavol Sovák. Na rokovaniach boli aj rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová, rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya a štátny tajomník
rezortu školstva Michal Fedák.

„Dostali sme nielen prísľuby, ale aj konkrétne systémové riešenia, čo nás vedie k tomu, že tá výučba bude pokračovať, pretože je reálna
nádej, že ten budúci rok sa rozpočtovo dostaneme na úroveň roku 2020. Súčasne nám prišli dotácie na zvýšenie cien energií, tieto
peniaze už máme na účte, takže nie je dôvod prerušovať výučbu,“ povedala Mojžišová.

Rektori tiež potvrdili, že hľadajú aj spoločné riešenia na to, ako do budúcna znižovať náklady na energie.

Ján Horecký

Autor: no vo
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Bratislava - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok ráno venovali novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia z dielne Jany Žitňanskej (nezaradená). Počas diskusie predložila aj pozmeňujúci návrh.

- Najvyšší správny súd (NSS) SR bude mať pri volebných sťažnostiach dlhšiu lehotu na rozhodnutie. Predĺži sa z 30 na 90 dní. Vyplýva to
z novely Správneho súdneho poriadku, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Verejný ochranca práv bude môcť zostať vo funkcii až do zloženia sľubu nového ombudsmana. Vyplýva to z novely Ústavy SR, ktorú v
utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Právnou úpravou chcú poslanci dosiahnuť funkčnosť verejného ochrancu práv, ktorý je
ústavným orgánom, a to v prípade, že napríklad parlament nezvolí nového verejného ochrancu práv ešte pred uplynutím funkčného
obdobia aktuálnemu ombudsmanovi.

- Zákon o spolupráci Národnej rady (NR) SR a vlády SR v záležitostiach EÚ sa nateraz meniť nebude. Poslanci v utorok neschválili
novelu ústavného zákona z dielne poslancov SaS. Parlament tak nebude môcť poverovať Výbor NR SR pre európske záležitosti
schvaľovať stanoviská aj k ďalším záležitostiam Európskej únie (EÚ) než len k právne záväzným aktom. Za legislatívnu zmenu hlasovalo
84 zo 144 prítomných poslancov, proti bolo 51 poslancov.

- Do programu aktuálnej 75. schôdze Národnej rady (NR) SR pribudla novela týkajúca sa posunutia účinnosti reformy súdnej mapy o päť
mesiacov. Návrh novely zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov žiada vláda prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
V zrýchlenom režime by mal parlament prebrať aj vládny návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende.

- Akademický senát verejnej vysokej školy (VŠ) po novom nebude musieť na návrh rektora schvaľovať návrh rokovacieho poriadku
vedeckej rady školy, ale štipendijný poriadok VŠ. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách z dielne Jozefa Habánika a Dušana
Jarjabka (obaja Smer-SD), ktorú Národná rada (NR) SR v utorok schválila.

- Na Slovensku pribudnú dva nové pamätné dni. Deň obetí pandémie COVID-19 bude pripadať na 6. marca. Zároveň sa 22. september
stane Dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch. Vyplýva to z dvoch noviel zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného
pokoja a pamätných dňoch, ktoré v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia aj obmedzenie množstva emisií priamo
na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh nového zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Návrh legislatívy v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

- Novelou Trestného poriadku by sa mohol zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby
nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Novelu
nezaradenej poslankyne Kataríny Hatrákovej a poslancov zo Sme rodina posunulo plénum v utorok do druhého čítania.

- Novela zákona o majetku obcí z dielne poslancov SaS ide do druhého čítania. Rozhodla o tom Národná rada (NR) SR v utorkovom
hlasovaní.

- Kompetenčné oprávnenia organizácií kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení sa majú vyjasniť. Ide najmä o prípad
zastupovania tzv. nezastupovaných nositeľov práv. Vyplýva to z novely Autorského zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v
utorok posunuli do druhého čítania.

- Záchranná činnosť vykonávaná Horskou záchrannou službou (HZS) by sa mohla zrýchliť a zefektívniť. Predpokladá to novela zákona o
HZS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Horským záchranárom by mohla novela umožniť
využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná.

- Proces povoľovania revitalizácie vodných tokov sa má zjednodušiť. Predpokladá to novela vodného zákona, ktorú poslanci Národnej
rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Definovať sa tiež majú nové pojmy "revitalizácia vodného toku" a "riečne procesy".

- Posudzovanie praxe pre všetkých kandidátov do výberového konania na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by sa mohlo
zrovnoprávniť. Predpokladá to novela zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok
posunula do druhého čítania.

- Základné práva seniorov by mohol chrániť po novom komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Po rozšírení agendy úradu by sa
mohli zvýšiť jeho kapacity, zriadiť by sa mohli jeho kancelárie aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Predpokladá to návrh zákona o
komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok
posunuli do druhého čítania.
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- Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v utorkovom hlasovaní dva návrhy uznesení z dielne poslancov Smeru-SD. Prvé sa týkalo
"mierovej stratégie" riešenia vojny na Ukrajine, druhé hovorilo o bojaschopnosti Ozbrojených síl (OS) SR.

- Povolanie plavčíka by mohli vykonávať len absolventi akreditovaného kurzu prvej pomoci s vekom minimálne 18 rokov. Vyplýva to z
novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne rezortu zdravotníctva, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR)
SR posunuli do druhého čítania.

- Zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím a ich začlenenie na trh práce sa posilnia. Predpokladajú to novely zákony o službách
zamestnanosti z dielne Jany Žitňanskej (nezaradená), ktoré poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.

Bratislava - Spoluprácu Ministerstva vnútra (MV) SR a 11 najväčších mimovládnych neziskových organizácií (MNO) upraví spoločné
memorandum. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ho v utorok podpísal so zástupcami neziskoviek na konferencii zástupcov MNO
a občianskej spoločnosti s názvom Na spolupráci záleží. Úlohu mimovládnych organizácií pri zvládaní posledných kríz ocenil na podujatí
okrem ministra vnútra aj premiér Eduard Heger (OĽANO) a vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Bratislava - Zavedenie kontrol na maďarskej hranici neprinesie želaný efekt, upozornil v utorok minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO)
v súvislosti s témou nelegálnej migrácie. Sústrediť sa podľa neho treba na zabezpečenie ochrany vonkajšej hranice Schengenu.
Teoreticky podľa ministra je možné zaviesť kontroly na hranici s Maďarskom, čo by však obmedzilo slovenských občanov žijúcich za
hranicou. Poukázal tiež na vysoké finančné náklady, ale aj nedostatok policajtov či infraštruktúry vzhľadom na členstvo Slovenska v
Schengene.

Žilina – Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) verí, že do roku 2024 stúpne počet vojakov v Ozbrojených silách (OS) SR o 20 percent.
Informoval o tom v pondelok (7. 11.) na brífingu v 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Doplnil, že v tomto roku môže ich počet stúpnuť o
880 a v ďalších rokoch by to malo byť približne o 1000 vojakov ročne.

Košice – Výučba na troch košických univerzitách a Prešovskej univerzite v Prešove bude aj po 17. novembri pokračovať. Po utorkovom
rokovaní s ministrom školstva Jánom Horeckým s dohodou na systémových opatreniach týkajúcich sa financovania vysokých škôl to
potvrdili rektori týchto univerzít. "Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci, ako ďalej,"
povedal minister pre novinárov.

Bratislava - Stredné školy v SR môžu požiadať o ročné hosťovanie (desať mesiacov) amerického lektora/asistenta, absolventa
štvorročného bakalárskeho štúdia v USA, ktorý bude na škole asistovať učiteľovi alebo samostatne učiť angličtinu. Informuje o tom
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Bratislava - Do konca októbra požiadalo o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny v čipe už takmer 56.000 osôb. Ministerstvo
vnútra SR informuje, že ak ľudia patria medzi používateľov elektronického podpisu, ktorí v rámci svojej profesie potrebujú na dennej báze
podpisovať všetky úkony, je vhodné požiadať o nový občiansky preukaz. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana
Eliášová.

Bratislava - Opozičný Smer-SD podal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k situácii v zdravotníctve. Predložil
uznesenie s konkrétnymi požiadavkami lekárov a zdravotníckych pracovníkov aj so záväzkom pre vládu prijať spoločné memorandum,
ktoré má prispieť k upokojeniu situácie. Informoval o tom predseda Smeru-SD Robert Fico. Návrh s potrebnými podpismi podali v
pondelok (7. 11.). Mimoriadne rokovanie by sa mohlo podľa jeho slov začať hneď po skončení aktuálnej 75. schôdze.

Bratislava - Slovensko by malo zvážiť kontroly na hraniciach s Maďarskom. Vláda svojou nečinnosťou priviedla krajinu mimo Schengenu,
keď kontroly na hraniciach voči Slovensku zaviedli Rakúsko aj Česko, namiesto dodržiavania voľného pohybu osôb a tovaru.
Skonštatovalo to mimoparlamentné KDH v reakcii na aktuálnu migračnú krízu.

Bratislava – V obciach, mestách i krajoch, v ktorých tvoria príslušníci národnostnej menšiny výrazný podiel v populácii, by mohla
samospráva vytvoriť v rámci svojich poradných orgánov aj komisiu na ochranu práv menšín. Navrhuje to splnomocnenec vlády SR pre
národnostné menšiny László Bukovszky, ktorý v tomto zmysle sformuloval výzvu poslancom zvoleným v októbrových spojených voľbách.

Bratislava - Návrh memoranda od ministerstva zdravotníctva obsahuje len vágne sľuby a nerieši osem požiadaviek Lekárskeho
odborového združenia (LOZ). Vyhlásil to šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský s tým, že materiál vládu k ničomu nezaväzuje a
nesvedčí o snahe dohodnúť sa. LOZ dostalo návrh memoranda v pondelok (7. 11.). Odborári podľa Visolajského pripravujú k návrhu
memoranda podrobné stanovisko, v ktorom vysvetlia, s čím nesúhlasia.

Bratislava - Prostredníctvom 1150 vykonaných RT-PCR testov odhalili v pondelok (7. 11.) na Slovensku 133 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudli štyri obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.

Košice - Viac ako sto študentov a študentiek stredných škôl z celého Slovenska sa v utorok stretáva na Simulácii Európskeho parlamentu 
(EP) 2022 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Cieľom podujatia je pripomenúť, že v
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európskych inštitúciách rozhodujú volení zástupcovia občanov členských štátov. TASR o tom z fakulty informoval Roman Gajdoš.

Bratislava - Do Malého Dunaja unikli ropné látky. Spozorovali ich ľudia v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa a na ďalších miestach
vodného toku. Prípad vyšetruje Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá o tom informovala na sociálnej sieti. Úhyn rýb a
vodných živočíchov nezistila.

Bratislava - Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje na chýbajúcu právomoc prokurátora bezodkladne umiestniť obvineného
páchateľa činu inak trestného do zdravotníckeho zariadenia. V liste predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) navrhuje preto
zmenu Trestného poriadku. Úprava má podľa neho zabezpečiť účinnejšiu ochranu pred nepríčetnými páchateľmi nebezpečnými pre
spoločnosť.

Košice – Ústavný súd (ÚS) SR nevyhovel sťažnosti bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. proti uzneseniu
Najvyššieho súdu (NS) SR o jeho väzobnom stíhaní. Druhý senát ÚS tak rozhodol na neverejnom zasadnutí 26. októbra. Minuloročné
rozhodnutie NS SR sa týkalo sťažnosti obvineného Vladimíra P. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, ktorý zamietol jeho
žiadosť o prepustenie z väzby ako nedôvodnú. Rozšíril mu aj dôvody väzby.

Bratislava - Proces v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru pokračuje na Okresnom súde (OS)
Bratislava I výsluchom svedkov. Obžalobe z vraždy čelí Ľuboš F., považovaný za bývalého bosa nitrianskeho podsvetia, a ďalší traja
muži. Svedok Róbert Vacula odpovedal najmä na otázky týkajúce sa iného svedka Róberta Tótha, ktorý v minulosti vypovedal, že o
vražde Sýkoru mala vedieť Slovenská informačná služba.

Bratislava - Dôchodkyňa Terézia Gyönyörová zo Šiah (okres Levice) dostala za viaceré pokusy o úkladnú vraždu troch osôb a podvody
úhrnný 25-ročný trest odňatia slobody. Najvyšší súd (NS) SR o tom rozhodol v utorok na verejnom zasadnutí. Rozhodnutie je
právoplatné.
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Bratislava - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok ráno venovali novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia z dielne Jany Žitňanskej (nezaradená). Počas diskusie predložila aj pozmeňujúci návrh.

- Najvyšší správny súd (NSS) SR bude mať pri volebných sťažnostiach dlhšiu lehotu na rozhodnutie. Predĺži sa z 30 na 90 dní. Vyplýva to
z novely Správneho súdneho poriadku, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Verejný ochranca práv bude môcť zostať vo funkcii až do zloženia sľubu nového ombudsmana. Vyplýva to z novely Ústavy SR, ktorú v
utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Právnou úpravou chcú poslanci dosiahnuť funkčnosť verejného ochrancu práv, ktorý je
ústavným orgánom, a to v prípade, že napríklad parlament nezvolí nového verejného ochrancu práv ešte pred uplynutím funkčného
obdobia aktuálnemu ombudsmanovi.

- Zákon o spolupráci Národnej rady (NR) SR a vlády SR v záležitostiach EÚ sa nateraz meniť nebude. Poslanci v utorok neschválili
novelu ústavného zákona z dielne poslancov SaS. Parlament tak nebude môcť poverovať Výbor NR SR pre európske záležitosti
schvaľovať stanoviská aj k ďalším záležitostiam Európskej únie (EÚ) než len k právne záväzným aktom. Za legislatívnu zmenu hlasovalo
84 zo 144 prítomných poslancov, proti bolo 51 poslancov.

- Do programu aktuálnej 75. schôdze Národnej rady (NR) SR pribudla novela týkajúca sa posunutia účinnosti reformy súdnej mapy o päť
mesiacov. Návrh novely zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov žiada vláda prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
V zrýchlenom režime by mal parlament prebrať aj vládny návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende.

- Akademický senát verejnej vysokej školy (VŠ) po novom nebude musieť na návrh rektora schvaľovať návrh rokovacieho poriadku
vedeckej rady školy, ale štipendijný poriadok VŠ. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách z dielne Jozefa Habánika a Dušana
Jarjabka (obaja Smer-SD), ktorú Národná rada (NR) SR v utorok schválila.

- Na Slovensku pribudnú dva nové pamätné dni. Deň obetí pandémie COVID-19 bude pripadať na 6. marca. Zároveň sa 22. september
stane Dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch. Vyplýva to z dvoch noviel zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného
pokoja a pamätných dňoch, ktoré v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia aj obmedzenie množstva emisií priamo
na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh nového zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Návrh legislatívy v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

- Novelou Trestného poriadku by sa mohol zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby
nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Novelu
nezaradenej poslankyne Kataríny Hatrákovej a poslancov zo Sme rodina posunulo plénum v utorok do druhého čítania.

- Novela zákona o majetku obcí z dielne poslancov SaS ide do druhého čítania. Rozhodla o tom Národná rada (NR) SR v utorkovom
hlasovaní.

- Kompetenčné oprávnenia organizácií kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení sa majú vyjasniť. Ide najmä o prípad
zastupovania tzv. nezastupovaných nositeľov práv. Vyplýva to z novely Autorského zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v
utorok posunuli do druhého čítania.

- Záchranná činnosť vykonávaná Horskou záchrannou službou (HZS) by sa mohla zrýchliť a zefektívniť. Predpokladá to novela zákona o
HZS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Horským záchranárom by mohla novela umožniť
využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná.

- Proces povoľovania revitalizácie vodných tokov sa má zjednodušiť. Predpokladá to novela vodného zákona, ktorú poslanci Národnej
rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Definovať sa tiež majú nové pojmy "revitalizácia vodného toku" a "riečne procesy".

- Posudzovanie praxe pre všetkých kandidátov do výberového konania na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by sa mohlo
zrovnoprávniť. Predpokladá to novela zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok
posunula do druhého čítania.

- Základné práva seniorov by mohol chrániť po novom komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Po rozšírení agendy úradu by sa
mohli zvýšiť jeho kapacity, zriadiť by sa mohli jeho kancelárie aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Predpokladá to návrh zákona o
komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok
posunuli do druhého čítania.
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- Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v utorkovom hlasovaní dva návrhy uznesení z dielne poslancov Smeru-SD. Prvé sa týkalo
"mierovej stratégie" riešenia vojny na Ukrajine, druhé hovorilo o bojaschopnosti Ozbrojených síl (OS) SR.

- Povolanie plavčíka by mohli vykonávať len absolventi akreditovaného kurzu prvej pomoci s vekom minimálne 18 rokov. Vyplýva to z
novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne rezortu zdravotníctva, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR)
SR posunuli do druhého čítania.

- Zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím a ich začlenenie na trh práce sa posilnia. Predpokladajú to novely zákony o službách
zamestnanosti z dielne Jany Žitňanskej (nezaradená), ktoré poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.

- Súčasný systém nakladania so zdravotnými odvodmi sa má upraviť. Zaviesť sa má tzv. optimálny výsledok hospodárenia, ktorý má
zabezpečiť reguláciu zisku zdravotných poisťovní. Vyplýva to z novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

- Spôsob prerozdeľovania peňazí z poistného medzi zdravotnými poisťovňami sa upraví. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom
poistení, ktorou sa zároveň mení aj zákon o poisťovníctve a zákon o zdravotných poisťovniach. Národná rada (NR) SR návrh v utorok
schválila.

- Zoznam omamných a psychotropných látok sa rozšíri, doplní sa napríklad o koncentrát konopy. Vyplýva to z novely zákona o
omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej
rady (NR) SR.

- Pravidlá poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám v detenčných ústavoch sa upravia. Má sa v nich zabezpečiť osobitný liečebný
režim pre duševne chorých pacientov s rizikovým správaním. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.

- Národná rada (NR) SR odsúdila uznesením v utorkovom hlasovaní útoky Ruskej federácie na území Ukrajiny namierené voči civilným
cieľom. V uznesení parlament zdôraznil, že takéto správanie môže niesť až prvky genocídy civilného obyvateľstva.

- Z verejného zdravotného poistenia sa budú môcť plne hradiť dve návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí ženy počas
tehotenstva a dve návštevy následne v šestonedelí. Vyplýva to z novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú v utorok
schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ktorá nastane 1. januára 2023, v rámci
nastavenia ich financovania a zberu údajov, je cieľom novely zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení.
Materiál z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v utorok poslanci Národnej rady SR schválili.

- Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana. Na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy má prešetrovať podozrenia z
porušenia ich základných práv a slobôd. Zodpovedný má byť ministrovi obrany. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe
profesionálnych vojakov, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Snúbenci si po novom nebudú musieť vybavovať povolenie na civilný sobáš mimo svojho trvalého bydliska. Vyplýva to z novely zákona
o mene a priezvisku, ktorou sa mení aj zákon o rodine. Návrh v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Pokiaľ si jeden zo
snúbencov bude chcieť nechať obe priezviská, bude si ich môcť uvádzať v poradí, na akom sa dohodnú.

- Prelety bezpilotných lietadiel, tzv. dronov nad vojenskými objektmi a priestormi, ako aj vojenskými konvojmi a transportmi by sa mohli
zakázať. V prípade porušenia by mohli zakročiť profesionálni vojaci a vojenskí policajti. Za priestupok má hroziť pokuta do 500 eur, v
blokovom konaní a rozkaznom konaní do 300 eur. Vyplýva to z novely zákona o Ozbrojených silách SR a Vojenskej polícii, ktorú v utorok
poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

- Pôsobenie Vojenského spravodajstva (VS) by mohol upraviť nový zákon. V utorok ho poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do
druhého čítania. Rezort obrany argumentuje, že po 28 rokoch účinnosti viaceré ustanovenia doterajšieho zákona nezodpovedajú
súčasným potrebám a aktuálnemu bezpečnostnému prostrediu. Legislatíva má zohľadniť aj nové bezpečnostné riziká vojenského i
nevojenského charakteru, napríklad hybridné či kybernetické hrozby a útoky.

- Prevod vlastníckeho práva k pozemkom v národných parkoch sa upraví. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne
poslanca Jaroslava Karahutu (Sme rodina), ktorú plénum Národnej rady (NR) SR v utorok schválilo. Odsúhlasením zmien zo spoločnej
správy z výborov vypadol z novely pôvodný zámer zrušiť zákaz pohybu mimo vyznačeného turistického chodníka v chránených
územiach. Predkladateľ pôvodne argumentoval, že zmenu žiadala široká verejnosť a legislatíva vytvára prekážky v riadnej starostlivosti o
pozemky a stavby.
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- Národná rada (NR) SR v utorok odmietla viaceré návrhy nezaradených poslancov z ĽSNS aj nezaradeného poslanca Martina Čepčeka.
Do druhého čítania neprešla ústavná zmena, ktorou chceli poslanci z ĽSNS pripraviť legislatívnu pôdu pre dôkladnejšiu ochranu
slovenských lesov, obmedzenie živelnej ťažby a zastavenie nekontrolovaného vývozu dreva. Čepčekovi neprešli dva návrhy novelizácie
zákona o hazardných hrách.

- Obce by mohli byť po novom povinné zmeniť neprípustný názov ulice alebo iného verejného priestranstva. Vyplýva to z novely zákona o
obecnom zriadení, ktorú v utorok posunulo plénum do druhého čítania. Predložil ju nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš
Valášek. Tvrdí, že návrhom reaguje na novelizáciu, ktorá s účinnosťou od 1. decembra 2020 upravila nové pravidlá pre označovanie ulíc
a iných verejných priestranstiev.

- Informačné kancelárie pre obete by sa mali začleniť do organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra (MV) SR. V súčasnosti fungujú v
rámci národného projektu financovaného z európskych zdrojov. Podľa rezortu sa kancelárie využívajú vo významnej miere, počet klientov
rastie. Zriadené majú byť v okresnom úrade v sídle kraja. Vyplýva to z novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej
činnosti, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

- Voliť poštou zo zahraničia by mohli Slováci už aj prezidenta SR. Predpokladá to návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného
práva, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zákon sa má tiež upraviť tak, aby mohlo byť druhé
kolo prezidentských volieb v rovnaký deň ako voľby do Európskeho parlamentu. Prijatie zákona je podmienené zmenou Ústavy SR.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili v utorkovom hlasovaní novelu Ústavy SR, podľa ktorej by sa mohlo prvé kolo
prezidentských volieb konať najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. V súčasnosti platí 60-dňová
lehota.

- Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) prinesie viaceré úpravy. Medzi nimi zmeny dôvodov zaradenia mimo činnej
štátnej služby, napríklad z dôvodu vyslania do zahraničia alebo straty psychickej spôsobilosti na výkon doterajšej funkcie. Úprava sa týka
aj nároku na viac dní dovolenky pri príslušníkovi zboru, ktorý sa trvale stará o dieťa, a tiež rekondičného pobytu aj formou aktívneho
odpočinku na Slovensku na základe písomnej žiadosti. Národná rada (NR) SR novelu v utorok schválila.

- Zákon o pobyte cudzincov sa neupraví, poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neschválili novelizáciu. Podporilo ju len 63 poslancov
zo 136 prítomných, proti bolo 13 poslancov a 57 sa zdržalo, traja nehlasovali. Zmeny mali reagovať na aplikačnú prax i schengenské
hodnotenie.

- Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným má byť jednoduchšie. Umožniť to má štandardizovaný online formulár. Vyplýva to z
novely Obchodného zákonníka, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

- Osobe, ktorá poberá dôchodok a zároveň opatruje fyzickú osobu, sa už nebude krátiť peňažný príspevok. Zároveň sa bude môcť
príspevok v určitých prípadoch zvýšiť. Vytvoriť sa tiež majú podmienky na lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím odkázané
na osobnú asistenciu do nezávislého života. Predpokladajú to dva návrhy noviel zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), ktoré v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Informačná povinnosť v infozákone sa má rozšíriť o subjekty, v ktorých je aspoň väčšinová priama či nepriama účasť povinných osôb.
Ustanoviť sa má aj výnimka, ktorá sa týka obmedzenia prístupu k informáciám pri ochrane pred ujmou v hospodárskej súťaži. Vyplýva to
z novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Bratislava - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výzvu z plánu obnovy na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc pre projekty nad
päť miliónov eur. V utorok o tom na tlačovej konferencii informovali premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister zdravotníctva Vladimír
Lengvarský (nominant OĽANO). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. decembra. V rámci výzvy je celkovo alokovaných vyše 212
miliónov eur. Rezort mal výzvu pôvodne vyhlásiť v septembri.

Bratislava - Spoluprácu Ministerstva vnútra (MV) SR a 11 najväčších mimovládnych neziskových organizácií (MNO) upraví spoločné
memorandum. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ho v utorok podpísal so zástupcami neziskoviek na konferencii zástupcov MNO
a občianskej spoločnosti s názvom Na spolupráci záleží. Úlohu mimovládnych organizácií pri zvládaní posledných kríz ocenil na podujatí
okrem ministra vnútra aj premiér Eduard Heger (OĽANO) a vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Bratislava - Zavedenie kontrol na maďarskej hranici neprinesie želaný efekt, upozornil v utorok minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO)
v súvislosti s témou nelegálnej migrácie. Sústrediť sa podľa neho treba na zabezpečenie ochrany vonkajšej hranice Schengenu.
Teoreticky podľa ministra je možné zaviesť kontroly na hranici s Maďarskom, čo by však obmedzilo slovenských občanov žijúcich za
hranicou. Poukázal tiež na vysoké finančné náklady, ale aj nedostatok policajtov či infraštruktúry vzhľadom na členstvo Slovenska v
Schengene.

Žilina – Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) verí, že do roku 2024 stúpne počet vojakov v Ozbrojených silách (OS) SR o 20 percent. 
Informoval o tom v pondelok (7. 11.) na brífingu v 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Doplnil, že v tomto roku môže ich počet stúpnuť o
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880 a v ďalších rokoch by to malo byť približne o 1000 vojakov ročne.

Košice – Výučba na troch košických univerzitách a Prešovskej univerzite v Prešove bude aj po 17. novembri pokračovať. Po utorkovom
rokovaní s ministrom školstva Jánom Horeckým s dohodou na systémových opatreniach týkajúcich sa financovania vysokých škôl to
potvrdili rektori týchto univerzít. "Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci, ako ďalej,"
povedal minister pre novinárov.

Bratislava - Stredné školy v SR môžu požiadať o ročné hosťovanie (desať mesiacov) amerického lektora/asistenta, absolventa
štvorročného bakalárskeho štúdia v USA, ktorý bude na škole asistovať učiteľovi alebo samostatne učiť angličtinu. Informuje o tom
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Bratislava - Do konca októbra požiadalo o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny v čipe už takmer 56.000 osôb. Ministerstvo
vnútra SR informuje, že ak ľudia patria medzi používateľov elektronického podpisu, ktorí v rámci svojej profesie potrebujú na dennej báze
podpisovať všetky úkony, je vhodné požiadať o nový občiansky preukaz. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana
Eliášová.

Bratislava - Opozičný Smer-SD podal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k situácii v zdravotníctve. Predložil
uznesenie s konkrétnymi požiadavkami lekárov a zdravotníckych pracovníkov aj so záväzkom pre vládu prijať spoločné memorandum,
ktoré má prispieť k upokojeniu situácie. Informoval o tom predseda Smeru-SD Robert Fico. Návrh s potrebnými podpismi podali v
pondelok (7. 11.). Mimoriadne rokovanie by sa mohlo podľa jeho slov začať hneď po skončení aktuálnej 75. schôdze.

Bratislava - Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby sa zaoberal situáciou s výpoveďami
lekárov, sestier a ďalších zdravotníkov. Volá po konkrétnych krokoch. Nezaradení poslanci pôsobiaci v strane zároveň avizujú podanie
pozmeňujúceho návrhu k štátnemu rozpočtu, ktorým sa má do zdravotníctva z rezerv presunúť viac ako 800 miliónov eur na požiadavky
lekárov. Podpredseda strany Richard Raši o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

Bratislava - Slovensko by malo zvážiť kontroly na hraniciach s Maďarskom. Vláda svojou nečinnosťou priviedla krajinu mimo Schengenu,
keď kontroly na hraniciach voči Slovensku zaviedli Rakúsko aj Česko, namiesto dodržiavania voľného pohybu osôb a tovaru.
Skonštatovalo to mimoparlamentné KDH v reakcii na aktuálnu migračnú krízu.

Bratislava – V obciach, mestách i krajoch, v ktorých tvoria príslušníci národnostnej menšiny výrazný podiel v populácii, by mohla
samospráva vytvoriť v rámci svojich poradných orgánov aj komisiu na ochranu práv menšín. Navrhuje to splnomocnenec vlády SR pre
národnostné menšiny László Bukovszky, ktorý v tomto zmysle sformuloval výzvu poslancom zvoleným v októbrových spojených voľbách.

Bratislava - Návrh memoranda od ministerstva zdravotníctva obsahuje len vágne sľuby a nerieši osem požiadaviek Lekárskeho
odborového združenia (LOZ). Vyhlásil to šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský s tým, že materiál vládu k ničomu nezaväzuje a
nesvedčí o snahe dohodnúť sa. LOZ dostalo návrh memoranda v pondelok (7. 11.). Odborári podľa Visolajského pripravujú k návrhu
memoranda podrobné stanovisko, v ktorom vysvetlia, s čím nesúhlasia.

Bratislava - Prostredníctvom 1150 vykonaných RT-PCR testov odhalili v pondelok (7. 11.) na Slovensku 133 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudli štyri obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.

Košice - Viac ako sto študentov a študentiek stredných škôl z celého Slovenska sa v utorok stretáva na Simulácii Európskeho parlamentu
(EP) 2022 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Cieľom podujatia je pripomenúť, že v
európskych inštitúciách rozhodujú volení zástupcovia občanov členských štátov. TASR o tom z fakulty informoval Roman Gajdoš.

Bratislava/Zvolen - Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+ víta otvorenú komunikáciu s ministrom školstva Jánom Horeckým. So
šéfom rezortu školstva však zároveň očakáva ďalšie rokovania. Po ich ukončení vyhodnotí naplnenie požiadaviek vysokých škôl. Vyplýva
to z rokovania rektorov, ktoré sa uskutočnilo ešte začiatkom novembra vo Zvolene. TASR o tom v utorok informovala Ľubica Benková z
kancelária rektora Technickej univerzity vo Zvolene.

Bratislava - Do Malého Dunaja unikli ropné látky. Spozorovali ich ľudia v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa a na ďalších miestach
vodného toku. Prípad vyšetruje Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá o tom informovala na sociálnej sieti. Úhyn rýb a
vodných živočíchov nezistila.

Bratislava - Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje na chýbajúcu právomoc prokurátora bezodkladne umiestniť obvineného
páchateľa činu inak trestného do zdravotníckeho zariadenia. V liste predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) navrhuje preto
zmenu Trestného poriadku. Úprava má podľa neho zabezpečiť účinnejšiu ochranu pred nepríčetnými páchateľmi nebezpečnými pre
spoločnosť.

Košice – Ústavný súd (ÚS) SR nevyhovel sťažnosti bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. proti uzneseniu 
Najvyššieho súdu (NS) SR o jeho väzobnom stíhaní. Druhý senát ÚS tak rozhodol na neverejnom zasadnutí 26. októbra. Minuloročné
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rozhodnutie NS SR sa týkalo sťažnosti obvineného Vladimíra P. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, ktorý zamietol jeho
žiadosť o prepustenie z väzby ako nedôvodnú. Rozšíril mu aj dôvody väzby.

Bratislava - Proces v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru pokračuje na Okresnom súde (OS)
Bratislava I výsluchom svedkov. Obžalobe z vraždy čelí Ľuboš F., považovaný za bývalého bosa nitrianskeho podsvetia, a ďalší traja
muži. Svedok Róbert Vacula odpovedal najmä na otázky týkajúce sa iného svedka Róberta Tótha, ktorý v minulosti vypovedal, že o
vražde Sýkoru mala vedieť Slovenská informačná služba.

Bratislava - Dôchodkyňa Terézia Gyönyörová zo Šiah (okres Levice) dostala za viaceré pokusy o úkladnú vraždu troch osôb a podvody
úhrnný 25-ročný trest odňatia slobody. Najvyšší súd (NS) SR o tom rozhodol v utorok na verejnom zasadnutí. Rozhodnutie je
právoplatné.

mac liv

Autor: LIV

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 34

Infolumen  
  8. 11. 2022, 17:30, Relácia: Infolumen, Stanica: Rádio Lumen, Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Rektor univerzity Pavla Jozefa

Šafárika
Dosah: 4 447 GRP: 0,10 OTS: 0,00 AVE: 1638 Eur 

[strojový prepis] … Rudolf kosí. Výučba na troch košických univerzitách a Prešovskej univerzite v Prešove bude aj po 17. novembri
pokračovať. Po rokovaní s ministrom školstva Jánom hereckým to potvrdili rektori týchto univerzít. Zároveň sa dohodli na systémových
opatreniach týkajúcich sa financovania vysokých škôl, hovorí rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Slovák. To…
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Az energiaválság miatt egyelőre nem zárnak be az egyetemek

Pozsony | A magas energiaköltségek miatt nem zárnak be az egyetemek az év végéig, januártól azonban probléma lehet a gáz és
villamos energia beszerzése – vélik a hazai felsőoktatási intézmények vezetői. Juhász György, a komáromi Selye János Egyetem (SJE)
rektora lapunknak megerősítette, november 17-e után is folytatódik a jelenléti oktatás.

2022. november 8. 19:00

A hallgatók november 17-e után is jelenléti oktatásban részesülnek - TASR

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Szlovák Rektori Konferencia (SRK) szeptemberi nyilatkozatában az egyetemek
ellehetetlenülésének megelőzésére figyelmeztettek, s felszólították a kormányt, hogy „kompenzálja a felsőoktatási ágazatot a példátlan
energiaválság okozta kiesésekért”. A pénzügyminisztérium nem sokkal később bejelentette, 17 millió eurós csomagot különítettek el az
egyetemek megnövekedett rezsiköltségeinek kompenzálására. Juhász lapunknak elárulta, ők is megkapták a rájuk eső részt – több mint
300 ezer eurót –, amiből az év végéig fedezni tudják a rendkívüli energiaköltségeket. A támogatásnak köszönhetően nincs veszélyben az
intézmény működése, az őszi félévben nem kell az egyetem bezárásától tartani. „A napokban kiadunk egy nyilatkozatot az egyetemen
arról, hogy november 17-e után nem szűnik meg a jelenléti oktatás” – tette hozzá.

Pavol Sovák, a kassai Pavol Jo-zef Šafárik egyetem rektora tegnap szintén bejelentette, nem zár be az iskola. „Jó hírünk van a
hallgatóink számára, folytatjuk az oktatást. Bízom benne, hogy a téli szemesztert korlátozások nélkül átvészeljük” – mondta a miniszterrel
folytatott találkozót követően. Az elmúlt napokban több hazai felsőoktatási intézmény tájékoztatott arról, hogy az energiaválság miatt nem
függesztik fel az oktatást.

Bizonytalanság

Az iskolaügyi minisztérium ideiglenesen orvosolta ugyan a problémát, a jövő évet tekintve azonban továbbra is nagy a bizonytalanság.
Marek Števček, a pozsonyi Comenius Egyetem (UK) rektora Ján Horecký oktatási miniszterhez fordult ez ügyben, állítása szerint ugyanis
fennáll a veszélye, hogy az ország legnagyobb és legrégebbi egyeteme 2023. január elsejétől nem lesz képes biztosítani a fűtést és a
világítást. Az energiaárak ingadozása miatt egyetlen szolgáltató sem tett javaslatot az egyetem által meghirdetett közbeszerzésre. „A
potenciális szolgáltatókkal az előkonzultációk során folytatott megbeszélések alapján egyértelmű, hogy amíg nem tisztázott, hogy az
energiaárak milyen ársapkát kapnak, és ez milyen hatással lesz a meglévő szerződésekre, addig a Comenius Egyetemhez hasonló
intézménnyel való szerződéskötés aránytalanul nagy kockázatot jelent az energiaszolgáltatók számára” – fogalmazott. Juhász szerint
jelenleg a legnagyobb probléma az ár meghatározása, ami alapján el lehet indítani a közbeszerzést. „Az elektromos energiánál ez már
megoldódott, a gáznál még mi is keressük a megoldást” – tette hozzá arra utalva, hogy igyekeznek a szolgáltatókkal megegyezésre jutni,
hogy még az év elejére sikerüljön lebonyolítani a közbeszerzést.

Leépítés fenyeget

A Szlovák Rektori Konferencia kritikával illette a jövő évi állami költségvetés javaslatát, mely alapján a kormány további 27 millió euróval
csökkentette volna a felsőoktatás finanszírozását. „Az elmúlt két évben 45 millió eurót vontak meg az egyetemektől” – mondta, majd
hozzátette, a 2020-as költségvetéshez mérten ennyivel kevesebb pénzből gazdálkodtak a közszolgálati egyetemek. „Azt kértük, ha
emelkedésre nem is kerül sor, legalább a 2020-as szintre állítsák vissza” – mondta Juhász a rektori konferencia által elfogadott
nyilatkozatra kitérve. Megjegyezte, sikerült elérni, hogy a 27 milliót nem veszik el, a tervezetre azonban még a parlamentnek is rá kell
bólintania. Úgy tűnik, ez az összeg bizonyos feltételekhez lesz kötve, egyelőre azonban homály fedi a konkrétumokat. „Lehetséges, hogy
csökkenteni fog kelleni a munkaerőt az egyetemeken, amit szintén elutasítottunk a legutóbbi konferencián” – zárta Juhász.

Autor: Anna Bugár
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Klesajúci počet študentov na vysokých školách vytvára tlak na znižovanie počtu učiteľov. Rezort financií tvrdí, že vo vysokom školstve
pracuje priveľa ľudí.

Minister školstva Ján Horecký v Košiciach 8. 11. 2022.

Odvoláva sa na Útvar hodnoty za peniaze, ktorý poukazuje na zvýšený odchod študentov do zahraničia a zároveň stagnujúci počet
vyučujúcich. Z návrhu štátneho rozpočtu možno predpokladať, že v budúcom roku by malo na univerzitách pôsobiť o dvetisíc učiteľov
menej. Slovenská rektorská komisia tvrdí, že je to „neprijateľné a nereálne“.

Z vyjadrenia ministra školstva Jána Horeckého vyplýva, že k prepúšťaniu pedagógov by nemalo dôjsť. „V číslach sme si ukázali, že
financovanie vysokých škôl je už nad úrovňou roku 2020, čo bola originálna požiadavka akademikov. Pre rok 2023 boli navýšené
rozpočty aj z dôvodu valorizácie miezd a platov na základe súčasného počtu zamestnancov, nie nejakého predpokladaného. Školy budú
mať dostatok prostriedkov aj na osobné náklady,“ povedal v utorok (8. októbra) Horecký po stretnutí s rektormi troch košických univerzít –
Univerzity P. J. Šafárika, Technickej univerzity, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie a Prešovskej univerzity.

VIDEO: Minister Ján Hvorecký: Dohodli sme sa, žiadny protest nehrozí.

Rektori sa rozprávali s vedením rezortu školstva aj o úbytku študentov. „Odliv študentov by nemal byť smerodajný pre financovanie
vysokých škôl. Dúfame, že sa nám aj do budúcnosti podarí vyrokovať s ostatnými ministerstvami, aby to tak nevnímali a znižovanie
nebrali ako základný predpoklad. Verím tomu, že toto nie je cieľ a cesta k zvyšovaniu kvality vysokých škôl,“ povedal štátny tajomník
Michal Fedák, ktorý sprevádzal ministra.

„V našej škole študuje veľké množstvo zahraničných študentov zo 40 krajín sveta. Preto ma teší skutočnosť, že sme sa dohodli na
konkrétnych krokoch, ako riešiť tieto počty a optimalizovať celý proces výučby. Objavili sa prvé záblesky svitania na lepšie časy,“ vyhlásil
rektor Technickej univerzity Stanislav Kmeť. Jeho slová potvrdil aj rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya.

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave nebude znižovať počty učiteľov. „V tomto akademickom roku máme cca 15 študentov na jedného
učiteľa. Priemer krajín OECD je 14. Už dlhodobo racionalizujeme svoje procesy tak, aby spĺňali nielen slovenské, ale aj európske
štandardy kvality,“ uviedol prorektor univerzity Andrej Brník. Aktuálne nebude znižovať počet učiteľov ani Žilinská univerzita.

O financiách rokujú

S plánovanými financiami však školy nie sú spokojné. Podľa hovorcu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Juraja Rybanského
návrh rozpočtu nevytvára predpoklady nielen pre ich skvalitňovanie, ale ani pre ich prežitie vzhľadom na enormne rastúce náklady na
energie, tovary i služby.

Andrej Brník z UCM uviedol, že boli nútení zastaviť akékoľvek rozvojové mimoprojektové aktivity, ktoré pomáhali skvalitňovať výučbové
prostredie a podmienky pre rozšírenie výskumných aktivít. O potrebe úpravy metodiky delenia dotácií v nasledujúcich obdobiach hovorí
Žilinská univerzita. „S pôvodným návrhom rozpočtu sme neboli spokojní. V súčasnosti prebiehajú rokovania. Veríme, že bude
ústretovejší,“ doplnil prorektor univerzity Jozef Ristvej.

Energie majú zazmluvnené

Ministerstvo financií koncom septembra uvoľnilo takmer 17 miliónov eur pre verejné vysoké školy určených na kompenzáciu zvýšených
cien energií. Niektoré z nich, napríklad Univerzita Komenského hlási, že do verejného obstarávania na dodanie elektrickej energie a
plynu na rok 2023 sa im neprihlásil žiaden dodávateľ. Rektor univerzity Marek Števček žiadal ministra školstva listom o pomoc.

Návšteva ministra školstva v Košiciach

Fotogaléria 3 fotky

Minister Horecký tvrdí, že je pripravený pomáhať, ale zazmluvnenie energií nemôže riešiť. „Je to v kompetencii školy. Ako príklad
správneho riešenia môžem uviesť rektorov prítomných na dnešnom stretnutí, ktorí sa na základe spoločného vyjednávania dohodli s
dodávateľmi energií na čo najlepších podmienkach. Spoločný postup týchto štyroch rektorov im zabezpečil silnejšiu pozíciu. Odporúčam
to všetkým, či už v Bratislave alebo na strednom Slovensku,“ povedal Horecký.

Dodávku elektrickej energie majú zmluvne zabezpečenú viaceré vysoké školy. Rektor Univerzity P. J. Šafárika Pavol Sovák potvrdil, že
univerzity na východe nie sú v oblasti energií ohrozené a majú dostatočný čas na to, aby si vyrokovali čo najlepšie podmienky.
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„Máme pokrytý tento rok. Od nového roka nastupujeme na nové ceny, v čom vidíme problém. V rámci tepla sme našťastie napojení na
teplovod z jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, kde avizovali zvýšenie cien tepla, ale len v jednotkách percent,“ priblížil prorektor
Brník z Univerzity Cyrila a Metoda. Väčšinu energií má zabezpečenú do konca budúceho roka aj Žilinská univerzita.

Univerzity na východe nezatvoria

Vysoké školy začiatkom akademického roka upozorňovali na ich možný kolaps hlavne pre infláciu a vyššie ceny energií. Varovali
kompetentných, že ak sa situácia nevyrieši, po 17. novembri ostanú na protest školy zatvorené alebo prejdú do symbolickej protestnej
pohotovosti. Po košickom rokovaní rektori štyroch univerzít vyhlásili, že aj po 17. novembri budú vo výučbe pokračovať. „Nie je na stole
žiadne protestné prerušenie vzdelávania,“ povedal minister Horecký.

Minister Ján Horecký v Košiciach

Zľava rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach Pavol Sovák, rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya.

Štátny tajomník Michal Fedák (vľavo) a minister školstva Ján Horecký.

Rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť.

Jana Vargová

Autor: Jana Vargová

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 38

Denný súhrn domáceho spravodajstva - 8. novembra - 21.00  
  8. 11. 2022, 21:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Bratislava/Šarm aš-Šajch – Nemôžeme hovoriť o klimatickej kríze bez zapojenia budúcej generácie. V utorok to na klimatickej konferencii
OSN (COP27) v Egypte uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Pre úspech ekologickej transformácie je podľa nej potrebné, aby sa
vzdelávanie o klíme stalo bežnou súčasťou vyučovacieho procesu v školách.

Bratislava - Po skončení aktuálnej 75. schôdze Národnej rady (NR) SR budú nasledovať dve mimoriadne rokovania, ktoré inicioval
opozičný Smer-SD. Jedno sa týka situácie v zdravotníctve a požiadaviek lekárov, na druhom by mal odvolávaniu čeliť minister vnútra
Roman Mikulec (OĽANO). Potvrdil to predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) v pléne parlamentu po utorkovom hlasovaní.

- Niektorí poslanci Národnej rady (NR) SR zo Sme rodina by hlasovali za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), no ako
koaličné hnutie nemôžu hlasovať za odvolanie koaličného ministra. Vypláva to z vyjadrenia predsedu parlamentu a lídra Sme rodina
Borisa Kollára. Nevylúčil, že niektorí poslanci by aj napriek jeho nesúhlasu či odporúčaniu mohli dodať hlasy.

Bratislava - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok ráno venovali novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia z dielne Jany Žitňanskej (nezaradená). Počas diskusie predložila aj pozmeňujúci návrh.

- Najvyšší správny súd (NSS) SR bude mať pri volebných sťažnostiach dlhšiu lehotu na rozhodnutie. Predĺži sa z 30 na 90 dní. Vyplýva to
z novely Správneho súdneho poriadku, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Verejný ochranca práv bude môcť zostať vo funkcii až do zloženia sľubu nového ombudsmana. Vyplýva to z novely Ústavy SR, ktorú v
utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Právnou úpravou chcú poslanci dosiahnuť funkčnosť verejného ochrancu práv, ktorý je
ústavným orgánom, a to v prípade, že napríklad parlament nezvolí nového verejného ochrancu práv ešte pred uplynutím funkčného
obdobia aktuálnemu ombudsmanovi.

- Zákon o spolupráci Národnej rady (NR) SR a vlády SR v záležitostiach EÚ sa nateraz meniť nebude. Poslanci v utorok neschválili
novelu ústavného zákona z dielne poslancov SaS. Parlament tak nebude môcť poverovať Výbor NR SR pre európske záležitosti
schvaľovať stanoviská aj k ďalším záležitostiam Európskej únie (EÚ) než len k právne záväzným aktom. Za legislatívnu zmenu hlasovalo
84 zo 144 prítomných poslancov, proti bolo 51 poslancov.

- Do programu aktuálnej 75. schôdze Národnej rady (NR) SR pribudla novela týkajúca sa posunutia účinnosti reformy súdnej mapy o päť
mesiacov. Návrh novely zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov žiada vláda prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
V zrýchlenom režime by mal parlament prebrať aj vládny návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende.

- Akademický senát verejnej vysokej školy (VŠ) po novom nebude musieť na návrh rektora schvaľovať návrh rokovacieho poriadku
vedeckej rady školy, ale štipendijný poriadok VŠ. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách z dielne Jozefa Habánika a Dušana
Jarjabka (obaja Smer-SD), ktorú Národná rada (NR) SR v utorok schválila.

- Na Slovensku pribudnú dva nové pamätné dni. Deň obetí pandémie COVID-19 bude pripadať na 6. marca. Zároveň sa 22. september
stane Dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch. Vyplýva to z dvoch noviel zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného
pokoja a pamätných dňoch, ktoré v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia aj obmedzenie množstva emisií priamo
na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh nového zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Návrh legislatívy v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

- Novelou Trestného poriadku by sa mohol zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby
nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Novelu
nezaradenej poslankyne Kataríny Hatrákovej a poslancov zo Sme rodina posunulo plénum v utorok do druhého čítania.

- Novela zákona o majetku obcí z dielne poslancov SaS ide do druhého čítania. Rozhodla o tom Národná rada (NR) SR v utorkovom
hlasovaní.

- Kompetenčné oprávnenia organizácií kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení sa majú vyjasniť. Ide najmä o prípad
zastupovania tzv. nezastupovaných nositeľov práv. Vyplýva to z novely Autorského zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v
utorok posunuli do druhého čítania.

- Záchranná činnosť vykonávaná Horskou záchrannou službou (HZS) by sa mohla zrýchliť a zefektívniť. Predpokladá to novela zákona o
HZS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Horským záchranárom by mohla novela umožniť
využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná.
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- Proces povoľovania revitalizácie vodných tokov sa má zjednodušiť. Predpokladá to novela vodného zákona, ktorú poslanci Národnej
rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Definovať sa tiež majú nové pojmy "revitalizácia vodného toku" a "riečne procesy".

- Posudzovanie praxe pre všetkých kandidátov do výberového konania na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by sa mohlo
zrovnoprávniť. Predpokladá to novela zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok
posunula do druhého čítania.

- Základné práva seniorov by mohol chrániť po novom komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Po rozšírení agendy úradu by sa
mohli zvýšiť jeho kapacity, zriadiť by sa mohli jeho kancelárie aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Predpokladá to návrh zákona o
komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok
posunuli do druhého čítania.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v utorkovom hlasovaní dva návrhy uznesení z dielne poslancov Smeru-SD. Prvé sa týkalo
"mierovej stratégie" riešenia vojny na Ukrajine, druhé hovorilo o bojaschopnosti Ozbrojených síl (OS) SR.

- Povolanie plavčíka by mohli vykonávať len absolventi akreditovaného kurzu prvej pomoci s vekom minimálne 18 rokov. Vyplýva to z
novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne rezortu zdravotníctva, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR)
SR posunuli do druhého čítania.

- Zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím a ich začlenenie na trh práce sa posilnia. Predpokladajú to novely zákony o službách
zamestnanosti z dielne Jany Žitňanskej (nezaradená), ktoré poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.

- Súčasný systém nakladania so zdravotnými odvodmi sa má upraviť. Zaviesť sa má tzv. optimálny výsledok hospodárenia, ktorý má
zabezpečiť reguláciu zisku zdravotných poisťovní. Vyplýva to z novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne Ministerstva
zdravotníctva (MZ) SR, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

- Spôsob prerozdeľovania peňazí z poistného medzi zdravotnými poisťovňami sa upraví. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom
poistení, ktorou sa zároveň mení aj zákon o poisťovníctve a zákon o zdravotných poisťovniach. Národná rada (NR) SR návrh v utorok
schválila.

- Zoznam omamných a psychotropných látok sa rozšíri, doplní sa napríklad o koncentrát konopy. Vyplýva to z novely zákona o
omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej
rady (NR) SR.

- Pravidlá poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám v detenčných ústavoch sa upravia. Má sa v nich zabezpečiť osobitný liečebný
režim pre duševne chorých pacientov s rizikovým správaním. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.

- Národná rada (NR) SR odsúdila uznesením v utorkovom hlasovaní útoky Ruskej federácie na území Ukrajiny namierené voči civilným
cieľom. V uznesení parlament zdôraznil, že takéto správanie môže niesť až prvky genocídy civilného obyvateľstva.

- Z verejného zdravotného poistenia sa budú môcť plne hradiť dve návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí ženy počas
tehotenstva a dve návštevy následne v šestonedelí. Vyplýva to z novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú v utorok
schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ktorá nastane 1. januára 2023, v rámci
nastavenia ich financovania a zberu údajov, je cieľom novely zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení.
Materiál z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v utorok poslanci Národnej rady SR schválili.

- Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana. Na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy má prešetrovať podozrenia z
porušenia ich základných práv a slobôd. Zodpovedný má byť ministrovi obrany. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe
profesionálnych vojakov, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Snúbenci si po novom nebudú musieť vybavovať povolenie na civilný sobáš mimo svojho trvalého bydliska. Vyplýva to z novely zákona
o mene a priezvisku, ktorou sa mení aj zákon o rodine. Návrh v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Pokiaľ si jeden zo
snúbencov bude chcieť nechať obe priezviská, bude si ich môcť uvádzať v poradí, na akom sa dohodnú.

- Prelety bezpilotných lietadiel, tzv. dronov nad vojenskými objektmi a priestormi, ako aj vojenskými konvojmi a transportmi by sa mohli
zakázať. V prípade porušenia by mohli zakročiť profesionálni vojaci a vojenskí policajti. Za priestupok má hroziť pokuta do 500 eur, v
blokovom konaní a rozkaznom konaní do 300 eur. Vyplýva to z novely zákona o Ozbrojených silách SR a Vojenskej polícii, ktorú v utorok
poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
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- Pôsobenie Vojenského spravodajstva (VS) by mohol upraviť nový zákon. V utorok ho poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do
druhého čítania. Rezort obrany argumentuje, že po 28 rokoch účinnosti viaceré ustanovenia doterajšieho zákona nezodpovedajú
súčasným potrebám a aktuálnemu bezpečnostnému prostrediu. Legislatíva má zohľadniť aj nové bezpečnostné riziká vojenského i
nevojenského charakteru, napríklad hybridné či kybernetické hrozby a útoky.

- Prevod vlastníckeho práva k pozemkom v národných parkoch sa upraví. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne
poslanca Jaroslava Karahutu (Sme rodina), ktorú plénum Národnej rady (NR) SR v utorok schválilo. Odsúhlasením zmien zo spoločnej
správy z výborov vypadol z novely pôvodný zámer zrušiť zákaz pohybu mimo vyznačeného turistického chodníka v chránených
územiach. Predkladateľ pôvodne argumentoval, že zmenu žiadala široká verejnosť a legislatíva vytvára prekážky v riadnej starostlivosti o
pozemky a stavby.

- Národná rada (NR) SR v utorok odmietla viaceré návrhy nezaradených poslancov z ĽSNS aj nezaradeného poslanca Martina Čepčeka.
Do druhého čítania neprešla ústavná zmena, ktorou chceli poslanci z ĽSNS pripraviť legislatívnu pôdu pre dôkladnejšiu ochranu
slovenských lesov, obmedzenie živelnej ťažby a zastavenie nekontrolovaného vývozu dreva. Čepčekovi neprešli dva návrhy novelizácie
zákona o hazardných hrách.

- Obce by mohli byť po novom povinné zmeniť neprípustný názov ulice alebo iného verejného priestranstva. Vyplýva to z novely zákona o
obecnom zriadení, ktorú v utorok posunulo plénum do druhého čítania. Predložil ju nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš
Valášek. Tvrdí, že návrhom reaguje na novelizáciu, ktorá s účinnosťou od 1. decembra 2020 upravila nové pravidlá pre označovanie ulíc
a iných verejných priestranstiev.

- Informačné kancelárie pre obete by sa mali začleniť do organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra (MV) SR. V súčasnosti fungujú v
rámci národného projektu financovaného z európskych zdrojov. Podľa rezortu sa kancelárie využívajú vo významnej miere, počet klientov
rastie. Zriadené majú byť v okresnom úrade v sídle kraja. Vyplýva to z novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej
činnosti, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

- Voliť poštou zo zahraničia by mohli Slováci už aj prezidenta SR. Predpokladá to návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného
práva, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zákon sa má tiež upraviť tak, aby mohlo byť druhé
kolo prezidentských volieb v rovnaký deň ako voľby do Európskeho parlamentu. Prijatie zákona je podmienené zmenou Ústavy SR.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili v utorkovom hlasovaní novelu Ústavy SR, podľa ktorej by sa mohlo prvé kolo
prezidentských volieb konať najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. V súčasnosti platí 60-dňová
lehota.

- Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) prinesie viaceré úpravy. Medzi nimi zmeny dôvodov zaradenia mimo činnej
štátnej služby, napríklad z dôvodu vyslania do zahraničia alebo straty psychickej spôsobilosti na výkon doterajšej funkcie. Úprava sa týka
aj nároku na viac dní dovolenky pri príslušníkovi zboru, ktorý sa trvale stará o dieťa, a tiež rekondičného pobytu aj formou aktívneho
odpočinku na Slovensku na základe písomnej žiadosti. Národná rada (NR) SR novelu v utorok schválila.

- Zákon o pobyte cudzincov sa neupraví, poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neschválili novelizáciu. Podporilo ju len 63 poslancov
zo 136 prítomných, proti bolo 13 poslancov a 57 sa zdržalo, traja nehlasovali. Zmeny mali reagovať na aplikačnú prax i schengenské
hodnotenie.

- Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným má byť jednoduchšie. Umožniť to má štandardizovaný online formulár. Vyplýva to z
novely Obchodného zákonníka, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

- Osobe, ktorá poberá dôchodok a zároveň opatruje fyzickú osobu, sa už nebude krátiť peňažný príspevok. Zároveň sa bude môcť
príspevok v určitých prípadoch zvýšiť. Vytvoriť sa tiež majú podmienky na lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím odkázané
na osobnú asistenciu do nezávislého života. Predpokladajú to dva návrhy noviel zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), ktoré v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Informačná povinnosť v infozákone sa má rozšíriť o subjekty, v ktorých je aspoň väčšinová priama či nepriama účasť povinných osôb.
Ustanoviť sa má aj výnimka, ktorá sa týka obmedzenia prístupu k informáciám pri ochrane pred ujmou v hospodárskej súťaži. Vyplýva to
z novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

- Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere utorkového rokovania 75. schôdze prebrali návrhy na voľbu podpredsedu Najvyššieho
kontrolného úradu (NKÚ) SR a na voľbu ombudsmana.

Bratislava - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výzvu z plánu obnovy na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc pre projekty nad
päť miliónov eur. V utorok o tom na tlačovej konferencii informovali premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister zdravotníctva Vladimír
Lengvarský (nominant OĽANO). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. decembra. V rámci výzvy je celkovo alokovaných vyše 212
miliónov eur. Rezort mal výzvu pôvodne vyhlásiť v septembri.
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Bratislava - Spoluprácu Ministerstva vnútra (MV) SR a 11 najväčších mimovládnych neziskových organizácií (MNO) upraví spoločné
memorandum. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ho v utorok podpísal so zástupcami neziskoviek na konferencii zástupcov MNO
a občianskej spoločnosti s názvom Na spolupráci záleží. Úlohu mimovládnych organizácií pri zvládaní posledných kríz ocenil na podujatí
okrem ministra vnútra aj premiér Eduard Heger (OĽANO) a vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Bratislava - Zavedenie kontrol na maďarskej hranici neprinesie želaný efekt, upozornil v utorok minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO)
v súvislosti s témou nelegálnej migrácie. Sústrediť sa podľa neho treba na zabezpečenie ochrany vonkajšej hranice Schengenu.
Teoreticky podľa ministra je možné zaviesť kontroly na hranici s Maďarskom, čo by však obmedzilo slovenských občanov žijúcich za
hranicou. Poukázal tiež na vysoké finančné náklady, ale aj nedostatok policajtov či infraštruktúry vzhľadom na členstvo Slovenska v
Schengene.

Žilina – Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) verí, že do roku 2024 stúpne počet vojakov v Ozbrojených silách (OS) SR o 20 percent.
Informoval o tom v pondelok (7. 11.) na brífingu v 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Doplnil, že v tomto roku môže ich počet stúpnuť o
880 a v ďalších rokoch by to malo byť približne o 1000 vojakov ročne.

Košice – Výučba na troch košických univerzitách a Prešovskej univerzite v Prešove bude aj po 17. novembri pokračovať. Po utorkovom
rokovaní s ministrom školstva Jánom Horeckým s dohodou na systémových opatreniach týkajúcich sa financovania vysokých škôl to
potvrdili rektori týchto univerzít. "Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci, ako ďalej,"
povedal minister pre novinárov.

Bratislava - Stredné školy v SR môžu požiadať o ročné hosťovanie (desať mesiacov) amerického lektora/asistenta, absolventa
štvorročného bakalárskeho štúdia v USA, ktorý bude na škole asistovať učiteľovi alebo samostatne učiť angličtinu. Informuje o tom
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Bratislava - Do konca októbra požiadalo o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny v čipe už takmer 56.000 osôb. Ministerstvo
vnútra SR informuje, že ak ľudia patria medzi používateľov elektronického podpisu, ktorí v rámci svojej profesie potrebujú na dennej báze
podpisovať všetky úkony, je vhodné požiadať o nový občiansky preukaz. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana
Eliášová.

Bratislava - Opozičný Smer-SD podal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k situácii v zdravotníctve. Predložil
uznesenie s konkrétnymi požiadavkami lekárov a zdravotníckych pracovníkov aj so záväzkom pre vládu prijať spoločné memorandum,
ktoré má prispieť k upokojeniu situácie. Informoval o tom predseda Smeru-SD Robert Fico. Návrh s potrebnými podpismi podali v
pondelok (7. 11.). Mimoriadne rokovanie by sa mohlo podľa jeho slov začať hneď po skončení aktuálnej 75. schôdze.

Bratislava - Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby sa zaoberal situáciou s výpoveďami
lekárov, sestier a ďalších zdravotníkov. Volá po konkrétnych krokoch. Nezaradení poslanci pôsobiaci v strane zároveň avizujú podanie
pozmeňujúceho návrhu k štátnemu rozpočtu, ktorým sa má do zdravotníctva z rezerv presunúť viac ako 800 miliónov eur na požiadavky
lekárov. Podpredseda strany Richard Raši o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

Bratislava - Slovensko by malo zvážiť kontroly na hraniciach s Maďarskom. Vláda svojou nečinnosťou priviedla krajinu mimo Schengenu,
keď kontroly na hraniciach voči Slovensku zaviedli Rakúsko aj Česko, namiesto dodržiavania voľného pohybu osôb a tovaru.
Skonštatovalo to mimoparlamentné KDH v reakcii na aktuálnu migračnú krízu.

Bratislava - Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX) odsudzuje
všetky prejavy neznášanlivosti, xenofóbie a intolerancie, ktoré sa objavujú v slovenskej spoločnosti. Skonštatoval to v utorok na
mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa týkalo bezpečnostnej situácie na Slovensku, a to aj v súvislosti s októbrovou dvojnásobnou vraždou
LGBTI+ ľudí na Zámockej ulici v Bratislave.

Bratislava – V obciach, mestách i krajoch, v ktorých tvoria príslušníci národnostnej menšiny výrazný podiel v populácii, by mohla
samospráva vytvoriť v rámci svojich poradných orgánov aj komisiu na ochranu práv menšín. Navrhuje to splnomocnenec vlády SR pre
národnostné menšiny László Bukovszky, ktorý v tomto zmysle sformuloval výzvu poslancom zvoleným v októbrových spojených voľbách.

Bratislava - Návrh memoranda od ministerstva zdravotníctva obsahuje len vágne sľuby a nerieši osem požiadaviek Lekárskeho
odborového združenia (LOZ). Vyhlásil to šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský s tým, že materiál vládu k ničomu nezaväzuje a
nesvedčí o snahe dohodnúť sa. LOZ dostalo návrh memoranda v pondelok (7. 11.). Odborári podľa Visolajského pripravujú k návrhu
memoranda podrobné stanovisko, v ktorom vysvetlia, s čím nesúhlasia.

Bratislava - Prostredníctvom 1150 vykonaných RT-PCR testov odhalili v pondelok (7. 11.) na Slovensku 133 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudli štyri obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.

Košice - Viac ako sto študentov a študentiek stredných škôl z celého Slovenska sa v utorok stretáva na Simulácii Európskeho parlamentu 
(EP) 2022 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Cieľom podujatia je pripomenúť, že v

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 42

európskych inštitúciách rozhodujú volení zástupcovia občanov členských štátov. TASR o tom z fakulty informoval Roman Gajdoš.

Bratislava/Zvolen - Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+ víta otvorenú komunikáciu s ministrom školstva Jánom Horeckým. So
šéfom rezortu školstva však zároveň očakáva ďalšie rokovania. Po ich ukončení vyhodnotí naplnenie požiadaviek vysokých škôl. Vyplýva
to z rokovania rektorov, ktoré sa uskutočnilo ešte začiatkom novembra vo Zvolene. TASR o tom v utorok informovala Ľubica Benková z
kancelária rektora Technickej univerzity vo Zvolene.

Bratislava - Do Malého Dunaja unikli ropné látky. Spozorovali ich ľudia v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa a na ďalších miestach
vodného toku. Prípad vyšetruje Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá o tom informovala na sociálnej sieti. Úhyn rýb a
vodných živočíchov nezistila.

Bratislava - Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje na chýbajúcu právomoc prokurátora bezodkladne umiestniť obvineného
páchateľa činu inak trestného do zdravotníckeho zariadenia. V liste predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) navrhuje preto
zmenu Trestného poriadku. Úprava má podľa neho zabezpečiť účinnejšiu ochranu pred nepríčetnými páchateľmi nebezpečnými pre
spoločnosť.

Košice – Ústavný súd (ÚS) SR nevyhovel sťažnosti bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. proti uzneseniu
Najvyššieho súdu (NS) SR o jeho väzobnom stíhaní. Druhý senát ÚS tak rozhodol na neverejnom zasadnutí 26. októbra. Minuloročné
rozhodnutie NS SR sa týkalo sťažnosti obvineného Vladimíra P. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, ktorý zamietol jeho
žiadosť o prepustenie z väzby ako nedôvodnú. Rozšíril mu aj dôvody väzby.

Bratislava - Proces v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru pokračuje na Okresnom súde (OS)
Bratislava I výsluchom svedkov. Obžalobe z vraždy čelí Ľuboš F., považovaný za bývalého bosa nitrianskeho podsvetia, a ďalší traja
muži. Svedok Róbert Vacula odpovedal najmä na otázky týkajúce sa iného svedka Róberta Tótha, ktorý v minulosti vypovedal, že o
vražde Sýkoru mala vedieť Slovenská informačná služba.

Bratislava - Dôchodkyňa Terézia Gyönyörová zo Šiah (okres Levice) dostala za viaceré pokusy o úkladnú vraždu troch osôb a podvody
úhrnný 25-ročný trest odňatia slobody. Najvyšší súd (NS) SR o tom rozhodol v utorok na verejnom zasadnutí. Rozhodnutie je
právoplatné.

mac liv ima

Autor: IMA
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Na vysokých školách sa vraj prepúšťať nebude  
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Klesajúci počet študentov na vysokých školách vytvára tlak na znižovanie počtu učiteľov. Rezort financií tvrdí, že vo vysokom školstve
pracuje priveľa ľudí. Odvoláva sa na Útvar hodnoty za peniaze, ktorý poukazuje na zvýšený odchod študentov do zahraničia a zároveň
stagnujúci počet vyučujúcich. Z návrhu štátneho rozpočtu možno predpokladať, že v budúcom roku by malo na univerzitách pôsobiť o
dvetisíc učiteľov menej. Slovenská rektorská komisia tvrdí, že je to „neprijateľné a nereálne“.

Z vyjadrenia ministra školstva Jána Horeckého vyplýva, že k prepúšťaniu pedagógov by nemalo dôjsť. „V číslach sme si ukázali, že
financovanie vysokých škôl je už nad úrovňou roku 2020, čo bola originálna požiadavka akademikov. Pre rok 2023 boli navýšené
rozpočty aj z dôvodu valorizácie miezd a platov na základe súčasného počtu zamestnancov, nie nejakého predpokladaného. Školy budú
mať dostatok prostriedkov aj na osobné náklady,“ povedal v utorok (8. októbra) Horecký po stretnutí s rektormi troch košických univerzít –
Univerzity P. J. Šafárika, Technickej univerzity, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie a Prešovskej univerzity.

Rektori sa rozprávali s vedením rezortu školstva aj o úbytku študentov. „Odliv študentov by nemal byť smerodajný pre financovanie
vysokých škôl. Dúfame, že sa nám aj do budúcnosti podarí vyrokovať s ostatnými ministerstvami, aby to tak nevnímali a znižovanie
nebrali ako základný predpoklad. Verím tomu, že toto nie je cieľ a cesta k zvyšovaniu kvality vysokých škôl,“ povedal štátny tajomník
Michal Fedák, ktorý sprevádzal ministra.

„V našej škole študuje veľké množstvo zahraničných študentov zo 40 krajín sveta. Preto ma teší skutočnosť, že sme sa dohodli na
konkrétnych krokoch, ako riešiť tieto počty a optimalizovať celý proces výučby. Objavili sa prvé záblesky svitania na lepšie časy,“ vyhlásil
rektor Technickej univerzity Stanislav Kmeť. Jeho slová potvrdil aj rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya.

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave nebude znižovať počty učiteľov. „V tomto akademickom roku máme cca 15 študentov na jedného
učiteľa. Priemer krajín OECD je 14. Už dlhodobo racionalizujeme svoje procesy tak, aby spĺňali nielen slovenské, ale aj európske
štandardy kvality,“ uviedol prorektor univerzity Andrej Brník. Aktuálne nebude znižovať počet učiteľov ani Žilinská univerzita.

O financiách rokujú

S plánovanými financiami však školy nie sú spokojné. Podľa hovorcu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Juraja Rybanského
návrh rozpočtu nevytvára predpoklady nielen pre ich skvalitňovanie, ale ani pre ich prežitie vzhľadom na enormne rastúce náklady na
energie, tovary i služby.

Andrej Brník z UCM uviedol, že boli nútení zastaviť akékoľvek rozvojové mimoprojektové aktivity, ktoré pomáhali skvalitňovať výučbové
prostredie a podmienky pre rozšírenie výskumných aktivít. O potrebe úpravy metodiky delenia dotácií v nasledujúcich obdobiach hovorí
Žilinská univerzita. „S pôvodným návrhom rozpočtu sme neboli spokojní. V súčasnosti prebiehajú rokovania. Veríme, že bude
ústretovejší,“ doplnil prorektor univerzity Jozef Ristvej.

Univerzity na východe nezatvoria

Vysoké školy začiatkom akademického roka upozorňovali na ich možný kolaps hlavne pre infláciu a vyššie ceny energií. Varovali
kompetentných, že ak sa situácia nevyrieši, po 17. novembri ostanú na protest školy zatvorené alebo prejdú do symbolickej protestnej
pohotovosti. Po košickom rokovaní rektori štyroch univerzít vyhlásili, že aj po 17. novembri budú vo výučbe pokračovať. „Nie je na stole
žiadne protestné prerušenie vzdelávania,“ povedal minister Horecký.

Energie majú zazmluvnené

Ministerstvo financií koncom septembra uvoľnilo takmer 17 miliónov eur pre verejné vysoké školy určených na kompenzáciu zvýšených
cien energií. Niektoré z nich, napríklad Univerzita Komenského hlási, že do verejného obstarávania na dodanie elektrickej energie a
plynu na rok 2023 sa im neprihlásil žiaden dodávateľ. Rektor univerzity Marek Števček žiadal ministra školstva listom o pomoc.

Minister Horecký tvrdí, že je pripravený pomáhať, ale zazmluvnenie energií nemôže riešiť. „Je to v kompetencii školy. Ako príklad
správneho riešenia môžem uviesť rektorov prítomných na dnešnom stretnutí, ktorí sa na základe spoločného vyjednávania dohodli s
dodávateľmi energií na čo najlepších podmienkach. Spoločný postup týchto štyroch rektorov im zabezpečil silnejšiu pozíciu. Odporúčam
to všetkým, či už v Bratislave alebo na strednom Slovensku,“ povedal Horecký.

Dodávku elektrickej energie majú zmluvne zabezpečenú viaceré vysoké školy. Rektor Univerzity P. J. Šafárika Pavol Sovák potvrdil, že
univerzity na východe nie sú v oblasti energií ohrozené a majú dostatočný čas na to, aby si vyrokovali čo najlepšie podmienky.

„Máme pokrytý tento rok. Od nového roka nastupujeme na nové ceny, v čom vidíme problém. V rámci tepla sme našťastie napojení na 
teplovod z jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, kde avizovali zvýšenie cien tepla, ale len v jednotkách percent,“ priblížil prorektor
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Brník z Univerzity Cyrila a Metoda. Väčšinu energií má zabezpečenú do konca budúceho roka aj Žilinská univerzita. © AUTORSKÉ
PRÁVA VYHRADENÉ

”

Odliv študentov by nemal byť smerodajný pre financovanie vysokých škôl.

Michal Fedák

štátny tajomník ministerstva školstva

Minister školstva Ján Horecký hovorí, že pre rok 2023 boli navýšené rozpočty aj z dôvodu valorizácie miezd a platov na základe
súčasného počtu zamestnancov.

FOTO PRAVDA: JANA VARGOVÁ © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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Az energiaválság miatt egyelőre nem zárnak be az egyetemek  
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A magas energiaköltségek miatt nem zárnak be az egyetemek az év végéig, januártól azonban probléma lehet a gáz és villamos energia
beszerzése – vélik a hazai felsőoktatási intézmények vezetői. Juhász György, a komáromi Selye János Egyetem (SJE) rektora
lapunknak megerősítette, november 17-e után is folytatódik a jelenléti oktatás.

Pozsony. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Szlovák Rektori Konferencia (SRK) szeptemberi nyilatkozatában az egyetemek
ellehetetlenülésének megelőzésére figyelmeztettek, s felszólították a kormányt, hogy „kompenzálja a felsőoktatási ágazatot a példátlan
energiaválság okozta kiesésekért”. A pénzügyminisztérium nem sokkal később bejelentette, 17 millió eurós csomagot különítettek el az
egyetemek megnövekedett rezsiköltségeinek kompenzálására. Juhász lapunknak elárulta, ők is megkapták a rájuk eső részt – több mint
300 ezer eurót –, amiből az év végéig fedezni tudják a rendkívüli energiaköltségeket. A támogatásnak köszönhetően nincs veszélyben az
intézmény működése, az őszi félévben nem kell az egyetem bezárásától tartani. „A napokban kiadunk egy nyilatkozatot az egyetemen
arról, hogy november 17-e után nem szűnik meg a jelenléti oktatás” – tette hozzá.

Pavol Sovák, a kassai Pavol Jozef Šafárik egyetem rektora tegnap szintén bejelentette, nem zár be az iskola. „Jó hírünk van a
hallgatóink számára, folytatjuk az oktatást. Bízom benne, hogy a téli szemesztert korlátozások nélkül átvészeljük” – mondta a miniszterrel
folytatott találkozót követően. Az elmúlt napokban több hazai felsőoktatási intézmény tájékoztatott arról, hogy az energiaválság miatt nem
függesztik fel az oktatást.

Bizonytalanság

Az iskolaügyi minisztérium ideiglenesen orvosolta ugyan a problémát, a jövő évet tekintve azonban továbbra is nagy a bizonytalanság.
Marek Števček, a pozsonyi Comenius Egyetem (UK) rektora Ján Horecký oktatási miniszterhez fordult ez ügyben, állítása szerint ugyanis
fennáll a veszélye, hogy az ország legnagyobb és legrégebbi egyeteme 2023. január elsejétől nem lesz képes biztosítani a fűtést és a
világítást. Az energiaárak ingadozása miatt egyetlen szolgáltató sem tett javaslatot az egyetem által meghirdetett közbeszerzésre. „A
potenciális szolgáltatókkal az előkonzultációk során folytatott megbeszélések alapján egyértelmű, hogy amíg nem tisztázott, hogy az
energiaárak milyen ársapkát kapnak, és ez milyen hatással lesz a meglévő szerződésekre, addig a Comenius Egyetemhez hasonló
intézménnyel való szerződéskötés aránytalanul nagy kockázatot jelent az energiaszolgáltatók számára” – fogalmazott. Juhász szerint
jelenleg a legnagyobb probléma az ár meghatározása, ami alapján el lehet indítani a közbeszerzést. „Az elektromos energiánál ez már
megoldódott, a gáznál még mi is keressük a megoldást” – tette hozzá arra utalva, hogy igyekeznek a szolgáltatókkal megegyezésre jutni,
hogy még az év elejére sikerüljön lebonyolítani a közbeszerzést.

Leépítés fenyeget

A Szlovák Rektori Konferencia kritikával illette a jövő évi állami költségvetés javaslatát, mely alapján a kormány további 27 millió euróval
csökkentette volna a felsőoktatás finanszírozását. „Az elmúlt két évben 45 millió eurót vontak meg az egyetemektől” – mondta, majd
hozzátette, a 2020-as költségvetéshez mérten ennyivel kevesebb pénzből gazdálkodtak a közszolgálati egyetemek. „Azt kértük, ha
emelkedésre nem is kerül sor, legalább a 2020-as szintre állítsák vissza” – mondta Juhász a rektori konferencia által elfogadott
nyilatkozatra kitérve. Megjegyezte, sikerült elérni, hogy a 27 milliót nem veszik el, a tervezetre azonban még a parlamentnek is rá kell
bólintania. Úgy tűnik, ez az összeg bizonyos feltételekhez lesz kötve, egyelőre azonban homály fedi a konkrétumokat. „Lehetséges, hogy
csökkenteni fog kelleni a munkaerőt az egyetemeken, amit szintén elutasítottunk a legutóbbi konferencián” – zárta Juhász.

Juhász György, a komáromi Selye János Egyetem rektora lapunknak megerősítette, a pénzügyminisztériumtól kapott 300 ezer euróból
év végéig fedezni tudják a rendkívüli energiaköltségeket

(Somogyi Tibor felvétele)

Autor: BUGÁR ANNA
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KOŠICE

Viac ako sto študentov a študentiek stredných škôl z celého Slovenska sa v utorok stretlo na Simulácii Európskeho parlamentu 2022 na
Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Cieľom podujatia je pripomenúť, že v európskych inštitúciách rozhodujú volení zástupcovia občanov členských štátov. Študenti budú
diskutovať vo francúzštine. „Na to, aby sa na jeden deň stali poslancami EP, museli si vopred v spolupráci so svojimi učiteľmi preštudovať
množstvo materiálov o politických zoskupeniach v EP, osvojiť si odbornú slovnú zásobu parlamentnej demokracie, ale aj porozumieť
fungovaniu europarlamentu,“ uviedol z fakulty Roman Gajdoš.

tasr
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Skúšky boli väčšinou ústne, čo pre mňa bola výzva

Vladimíra Špačková, študentka 5. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, chcela byť odmalička
cestovateľkou. Sen si plní od strednej školy, počas ktorej študovala rok sama v Mexiku. A uplynulý akademický rok strávila na Erasmus+
študijnom pobyte na Sapienza University of Rome v Taliansku. O pár mesiacov sa

Mchystá si Erasmus+ na tom istom mieste zopakovať.

ilujem spoznávať nové kultúry, učiť sa nové jazyky, prekonávať výzvy a vychádzať zo svojej komfortnej zóny. Preto som svoj prvý študijný
pobyt absolvovala už na strednej škole. Mala som šestnásť rokov, vycestovala som sama na rok do Mexika a študovala som tam na
strednej škole.

Vtedy som si uvedomila, že by som takúto životnú skúsenosť chcela zažiť opäť, a preto som už pri výbere vysokej školy zisťovala, či je
daná univerzita zapojená do programu Erasmus.

Na medicíne platí pravidlo, že sa na Erasme môžeme zúčastniť až po úspešnom absolvovaní 3. ročníka (prvé tri roky sú najťažšie) a
taktiež bolo dôležité, aby som mala dobrý priemer známok.

V januári počas tretieho ročníka som sa konečne dočkala a podala si prihlášku, ktorú mi napokon schválili a dostala som sa na moju
vysnenú Sapienza University of Rome v Taliansku.

Vybrala som si ju preto, lebo ponúkali štúdium v angličtine, tešila som sa na pizzu, pastu, slnko, more.

V Ríme som dokopy strávila takmer dvanásť mesiacov – od konca septembra až po koniec augusta, pretože som sa rozhodla aj prax z
internej medicíny absolvovať v talianskej nemocnici.

Prednášky boli čiastočne povinné

Zimný semester v Ríme sa začal začiatkom októbra. Prišla som už koncom septembra, aby som sa stihla zabývať a zoznámiť sa s
ďalšími Erasmus študentmi.

Štúdium na Sapienza University of Rome bolo značne odlišné od slovenského. Mali sme len prednášky, cvičenia vôbec neboli.
Prednášky boli čiastočne povinné – približne okolo sedemdesiat percent a prebiehali vo veľkých posluchárňach. Učitelia boli vysoko
vzdelaní lekári a väčšinou boli veľmi priateľskí a veselí. Taliani sú celkovo menej formálni ako my, čo je počas Erasmu určite výhodou.

Aby som sa naučila aj niečo praktické, rozhodla som sa absolvovať niekoľko stáží v nemocnici na rôznych oddeleniach.

Ovládam len základy taliančiny, no lekári boli ku mne väčšinou veľmi ústretoví a ak mali čas, tak mi veľa vecí preložili. Taktiež som mala
možnosť asistovať a prizerať sa mnohým lekárskym úkonom – napríklad lumbálnej punkcii, drenáže ascitu či echokardiografii.

Skúšky boli väčšinou ústne, čo bola pre mňa rozhodne výzva. Ak čakáte, že vás ako Erasmus študenta budú šetriť, tak s tým veru
nepočítajte. Hlavne, ak chcete študovať po anglicky, lebo vtedy sa nemôžete ani vyhovoriť na jazykovú bariéru.

Napriek tomu sa to dalo zvládnuť, hlavne ak je človek zvyknutý učiť sa na domácej univerzite. Nebolo to oveľa náročnejšie ako na
Slovensku, len treba mať dobrú úroveň angličtiny a pripraviť sa na to, že nejdete na dovolenku, ale študovať.

Žiť v Ríme nie je lacná záležitosť

Nájsť bývanie v Ríme nebolo ľahké, keďže tu nemajú internáty. Musela som si prenajať izbu v apartmáne, čo, žiaľ, nebol malý peniaz.

Žiť v hlavnom meste v západnej Európe však nikdy nie je lacná záležitosť, či už ide o Madrid, Rím, alebo Paríž. Určite je potrebné si
ubytovanie vybaviť ešte pred príchodom (ja som tak urobila tri mesiace vopred) a vyvarovať sa rôznym podvodníkom, ktorých je na
internete, žiaľ, veľmi veľa.

Stravovanie v Taliansku v reštauráciách je v porovnaní so Slovenskom adekvátne a nie príliš drahé. Ja som využila, že som mala
spolubývajúcu domácu Talianku, ktorá ma naučila variť ich rodinné talianske recepty. Aj preto odporúčam bývať s domácimi, a nie s
Erasmus študentmi či dokonca inými Slovákmi. Naučíte sa jazyk a aj veľa z ich kultúry.

V Ríme sa nedá nudiť
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V Ríme som sa nikdy nenudila. Každý večer ponúka bohatý nočný život, či je piatok, alebo streda. Na uliciach hrajú pouliční muzikanti a
je tu aj bohatá ponuka koncertov od rockových kapiel až po operu.

V Taliansku je bežné chodiť s kamarátmi na Aperitivo – je to väčšinou okolo šiestej hodiny večer, keď si dáte spritz (väčšinou Aperol
spritz alebo Campari, ak nemáte radi sladké) a k tomu si dáte niečo menšie pod zub (v Ríme je tradičná „pinsa“, čo je jedlo podobné
pizze).

A ak ste ako ja a máte radi múzeá, je naozaj z čoho vyberať.

Erasmu hovorím stokrát áno

Každému študentovi odporúčam osmeliť sa a vycestovať na určitý čas. Študijnému pobytu Erasmus+ hovorím stokrát áno. Dokonca o pár
mesiacov mám v pláne ísť na druhý Erasmus+ – a opäť do Ríma. To asi hovorí samo za seba.

Pobyt mi dal tak veľa zážitkov a poznaní, že by som nimi zaplnila desiatky strán. V prvom rade samostatnosť, kamarátstva na celý život,
a životné skúsenosti. A tiež som mala možnosť vidieť, ako funguje zdravotníctvo v inej krajine.

Téma: V čom nám pomohla zahraničná Erasmus+ stáž

Odporúčam bývať s domácimi, a nie s Erasmus študentmi či inými Slovákmi.

Vladimíra Špačková na slávnych Španielskych schodoch, ktoré patria k najznámejším pamiatkam v Ríme.

FOTO – ARCHÍV V. Š.

Autor: (or)
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Vysokoškoláci so zdravotným znevýhodnením nejavia veľký záujem o zaradenie do registra

Štúdium na vysokej škole nie je len výzvou pre obyčajných študentov, ale aj pre tých, ktorí majú špecifické potreby (ŠP).

N

Takí tvoria ani nie jedno percento vysokoškolákov.

a otázku, koľko študentov so špecifickými potrebami, teda napríklad vozičkárov, nevidiacich či sluchovo znevýhodnených, študentov s
poruchami učenia a podobne, študuje na našich vysokých školách, nie je jednoduché odpovedať. Počty študentov so špecifickými
potrebami totiž nemusia byť reálne.

Ako vysvetľujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aj viaceré univerzity, evidujú sa len tí študenti, ktorí súhlasia s
vyhodnotením svojich špecifických potrieb. Registrácia študentov je totiž dobrovoľná.

Z prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Akademická štvrťhodinka, ktorý sa konal od 30. apríla do 31. mája
2021, vyplýva, že z takmer 1400 respondentov, ktorých ovplyvňujú ich ŠP, má priznaný status 18 percent, dve percentá o štatút žiadali,
ale nebol im priznaný, a 55 percent o štatút nežiadalo. Zvyšná štvrtina na otázky o ŠP nechcela odpovedať.

Podľa rozsahu a druhu potreby majú nárok na podporné služby, napríklad využívať špecifické vzdelávacie prostriedky či individuálne
vzdelávacie prístupy, takisto osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon a
tiež individuálny prístup vysokoškolských učiteľov.

Ministerstvo dodáva, že na základe počtu študentov so špecifickými potrebami evidovanými v Centrálnom registri študentov (CRŠ) a na
konkrétnu špecifickú potrebu, sú vysokým školám v rámci rozpisu dotácií každoročne zasielané financie, ktoré majú využívať v prospech
týchto študentov. Na rok 2022 bola verejným vysokým školám pridelená dotácia vo výške 700-tisíc eur.

Registrujú sa zväčša tí, ktorí to potrebujú

Na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave v tomto akademickom roku študuje 75 študentov so špecifickými potrebami.
Hovorca STU Juraj Rybanský dodáva, že približne 15 ďalších žiadostí je v procese vyhodnocovania. Okrem nevidiacich majú zastúpené
všetky druhy zdravotného znevýhodnenia podľa klasifikácie ministerstva školstva.

„Keďže študenti majú právo podať žiadosť počas celého akademického roka, predpokladáme, že koncom roka 2022/2023 budeme
evidovať približne sto študentov so špecifickými potrebami,“ hodnotí s tým, že počet evidovaných študentov sa z roka na rok zvyšuje.

Rybanský zároveň poznamenáva, že stále existuje veľká skupina neevidovaných študentov, ktorá sa napriek sťaženým podmienkam pri
štúdiu pre ich zdravotné znevýhodnenie rozhodne študovať bez podpory.

Príčin môže byť podľa neho niekoľko, napríklad stigma či zvyk, že všetko treba zvládnuť bez pomoci, ostych z priznania sa k postihnutiu
alebo poruche učenia, alebo aj strach z výsmechu.

„Možné je aj to, že študenti sú na stredných školách stále málo informovaní o možnostiach inkluzívneho vzdelávania na univerzite. Často
o podpore na univerzite počujú prvýkrát v rámci vstupných prednášok,“ hovorí.

Vedúca Centra podpory študentov so špecifickými potrebami (CPŠ) Univerzity Komenského v Bratislave Elena Mendelová hovorí, že na
škole každoročne študuje veľa študentov s rôznymi znevýhodneniami. Počet študentov so ŠP sa v posledných rokoch pohybuje od 245
do 285.

Okrem evidovaných, študuje na UK aj veľa študentov so zdravotným znevýhodnením, ktorí z rôznych dôvodov o evidenciu nežiadajú.
Napríklad im to významne neovplyvňuje schopnosť študovať v štandardných podmienkach, nepotrebujú pri štúdiu podporu. Dôvodom
môže byť aj to, že sa na vysokých školách zlepšujú podmienky z hľadiska prístupnosti prostredia, študijných a informačných zdrojov či
kurikúl. Evidovať sa však nemusia aj preto, že majú osobné problémy zverejniť svoje postihnutie.

Aj poruchy učenia patria k špecifickým potrebám

Hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura Hoľanová približuje, že za predchádzajúce tri akademické roky
evidujú 40 – 50 takýchto študentov. Aj keď je ich počet stabilný, počas pandémie zaznamenali mierny pokles. Na univerzite prevládajú
študenti s poruchami učenia, so zdravotným oslabením, s chronickým ochorením a postihnutím dolných končatín.
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Na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku evidujú zhruba 60 študentov so ŠP. Ako objasňuje Martin Pinkoš z Referátu pre zahraničné
vzťahy a mobility KU, v evidencii majú študentov so zrakovým i sluchovým znevýhodnením, s chronickým a zdravotným oslabením,
poruchami učenia, autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s telesným a viacnásobným postihnutím.

Prorektor pre vzdelávanie na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) Ervin Lumnitzer hlási, že v roku 2022 evidujú približne 60
študentov so ŠP, vlani aj predminulý rok sa ich počet pohyboval okolo 70. Najviac študentov má poruchy učenia, ktorých je tento rok 20.

Na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove aktuálne posudzujú žiadosti. Hovorkyňa Anna Polačková dopĺňa, že zatiaľ evidujú 20 študentov
s ťažkým zdravotným postihnutím a 13 so zmenenou pracovnou schopnosťou. Počet študentov so ŠP je viac-menej stabilný, pričom vlani
ich evidovali 40.

Viditeľná zmena nastala pri skupine študentov s poruchami učenia. Polačková tvrdí, že narastá počet žiadateľov o udelenie štatútu
študenta so špecifickými potrebami. Ide o pozitívny výsledok zintenzívnenia práce koordinátorov na jednotlivých fakultách a študijných
oddeleniach pri úvode do vysokoškolského štúdia.

Miroslav Horňák z Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) hovorí, že počet študentov so špecifickými potrebami sa každý rok
zvyšuje.

Vplyv pandémie

UPJŠ počas pandémie zaznamenala pokles študentov so ŠP, avšak po pandémii ich počet opäť dosiahol predošlú úroveň. Aj na EUBA
pandémia ovplyvnila počty týchto študentov. Horňák však poukazuje na to, že sa zvýšil počet študentov s psychickými ochoreniami. Na
ďalších oslovených univerzitách zmeny v počte študentov so ŠP neevidujú (KU, STU, TUKE, UNIPO, UK).

Rybanský zo STU však poznamenáva, že aj keď počas pandémie nezistili zvýšenie počtu študentov žiadajúcich o štatút študenta so ŠP,
viacerí tak urobili až po návrate do prezenčného štúdia. Dôsledky pandémie totiž začínajú vnímať až po návrate do prezenčného štúdia.
Okrem prvákov sú prezenčne prvýkrát v škole aj vyššie ročníky.

„V tomto akademickom roku registrujeme aj nárast žiadostí z dôvodu psychického ochorenia. Na príčine však môže byť nielen pandémia,
ale aj iné závažné negatívne javy v spoločnosti a ich vplyv na život mladých dospelých ľudí,“ komentuje hovorca.

Mendelová z UK podotýka, že pandémia priniesla nové situácie, ktoré sú aktuálne doteraz. Z jej odpovede vyplýva, že niektorým
dištančné vzdelávanie vyhovovalo. Pomáhali im takisto študijné materiály v e-forme, ktoré mali k dispozícii aj mimo vyučovania.

Zároveň upozorňuje, že pre ďalšiu časť študentov bola dištančná výučba nevyhovujúca, chýbal im každodenný kontakt so školou,
spolužiakmi, s učiteľmi, nedokázali sa dostatočne zmobilizovať, udržať si aktivitu potrebnú na štúdium. Viacerým študentom sa zhoršil
zdravotný stav a k nemu sa pridružili psychické problémy. Časť štúdium prerušila alebo nedokončila.

Fakty

Študenti so špecifickými potrebami na VŠ

Ku koncu decembra 2021

ich bolo 1183.

Najviac študentov študovalo na Univerzite Komenského v Bratislave (280) a Katolíckej univerzite v Ružomberku (132). V rámci rozpisu
dotácií verejným vysokým školám na rok 2022 bola na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami

pridelená dotácia vo výške 700-tisíc eur.

Zdroj: Centrálny register študentov

Téma: O študentoch so špecifickými potrebami

Ilustračné foto – aDobe stock

Autor: Michaela Džomeková © SME
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Univerzity zlepšujú prostredie, adaptačné technológie aj služby

Nie všetci znevýhodnení študenti si myslia, že sa im po škole pohybuje jednoducho. Školy postupne budujú bezbariérový prístup,
ponúkajú

Vpodporné programy, poskytujú internáty.

prieskume Akademická štvrťhodinka z 247 respondentov, ktorým bol priznaný status študenta so špecifickými potrebami (ŠP), osem
percent nesúhlasilo s výrokom, že škola a jej súčasti sú pre nich prístupné.

Na zatraktívnení a sprístupnení vysokoškolského prostredia však pracovali viaceré univerzity. Napríklad košickej UPJŠ sa pred
pandémiou podarilo ukončiť väčší rozvojový projekt, ktorého cieľom bola práve debarierizácia priestorov. Teraz pracujú na zavedení
audiofrekvenčného indukčného systému do veľkých prednáškových sál. To by malo pomôcť študentom so sluchovým postihnutím, ktorí
využívajú načúvací prístroj.

TUKE sa podarilo zaistiť automatický skener kníh, nové digitálne pomôcky pre nevidiacich aj okuliare na ovládanie kurzora, ako náhrada
myši pre osoby s postihnutím horných končatín. Na EUBA už majú bezbariérový prístup do budov a zriadili aj samostatnú miestnosť pre
študentov so ŠP, ktorá im poskytuje pohodlie na prípravu štúdia.

Podporné programy

Univerzity nezlepšujú len svoje prostredie a adaptačné technológie, ale aj služby. Na ružomberskej KU od septembra 2022 rozbehli
Buddy program. Jeho cieľom je podporiť prvákov, aby sa cítili v novom prostredí bezpečne a vítaní, aby mali ľahší prístup k službám a
informáciám o univerzite. Novinkou je aj kurz anglického jazyka pre študentov so ŠP v dennej forme, po ktorého ukončení získajú
certifikát.

Buddy program funguje aj na bratislavskej STU a je určený pre študentov so ŠP. Využívajú ho najmä študenti s autizmom a so
zmyslovým postihnutím. „Študentom so zdravotným znevýhodnením ponúkame aj kariérne poradenstvo a prepojenie na prax,“ dodáva
hovorca STU Juraj Rybanský.

STU sa tento rok zamerala aj na pedagógov. Organizuje viaceré vzdelávacie aktivity zamerané na vnímanie a porozumenie bežného
života študenta so zdravotným limitom.

Na Prešovskej univerzite ešte v roku 2020 schválili rozvojový projekt zameraný na vytvorenie Centra podpory, ktoré má zastrešovať
rozmanité podporné služby pre študentov vrátane tých so špecifickými potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Centrum sa aktuálne finalizuje. Jeho súčasťou bude aj špeciálna miestnosť s rozšírenými dverami, špecificky upravenými rozvodmi a
zníženými umývadlami. Je vybavená špecificky upravenými stolmi a technikou.

UK kontinuálne zlepšuje aj prostredie svojich súčastí. Vedúca Centra podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity
Komenského v Bratislave Elena Mendelová podotýka, že ich centrum zintenzívnilo ponuku na zaškolenia na asistenčné technológie,
ktoré môžu pri štúdiu významne pomôcť, aj pre nové skupiny znevýhodnených študentov.

„Dištančné obdobie znamenalo aj to, že učitelia majú materiály pripravené v e-forme a poskytujú ich všetkým študentom,“ dopĺňa. Tak sú
dostupnejšie širšiemu okruhu študentov.

Bezbariérové ubytovanie

Bezbariérové ubytovanie poskytujú všetky oslovené univerzity. EUBA vie zabezpečiť bezbariérové ubytovanie vo svojich študentských
domovoch. STU má k dispozícii sedem bezbariérových ubytovacích jednotiek v internátoch.

Aj UK vie študentom s obmedzenou mobilitou poskytnúť ubytovanie v bezbariérových izbách vo vysokoškolských internátoch. Na
Mlynoch sú dostupné štyri bezbariérovo prístupné apartmány, v ktorých môžu študenti bývať s osobnými asistentmi. Spolu ide o osem
lôžok. Na Družbe sú dve bezbariérové bunky a vo Švédskych domkoch sa nachádzajú dve bezbariérové izby s vlastným príslušenstvom.

UPJŠ má k dispozícii tri bezbariérové izby, a to na Medickej ulici a Popradskej 66. TUKE vie aktuálne poskytnúť štyri izby, no vedia 
zareagovať na aktuálne potreby. V Prešove majú bezbariérový vstup vytvorené všetky štyri Študentské domovy PU vrátane vstupu do
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jedálne.

V Košiciach majú automatický skener kníh a pracujú na zavedení audiofrekvenčného systému do prednáškových sál.

Ilustračné foto – aDobe stock

Autor: Michaela Džomeková © SME
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UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Tisícky úspešných absolventov, 257 študijných programov, spolupráca so zahraničnými univerzitami a desiatky možností na sebarozvoj.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – alebo aj “UPJŠ-ka“, ako ju jej študenti nazývajú – si už roky drží svoje miesto medzi
najkvalitnejšími univerzitami na Slovensku i v Európe.

Šrobárova 2, 041 54 Košice e-mail: pf-studijne@upjs.sk Termín podania prihlášky: do 31. 03. 2023

DOD: 02. 02. 2023

Ondavská 21, 040 11 Košice e-mail: romana.marcisinova@upjs.sk Termín podania prihlášky: do 14. 04. 2023

DOD: 03. 02. 2023

Šrobárova 2, 040 59 Košice e-mail: vladimira.albertova@upjs.sk Termín podania prihlášky: do 31. 03. 2023

DOD: 10. 02. 2023

Trieda SNP 1, 040 11 Košice e-mail: jana.bodnarova@upjs.sk Termín podania prihlášky: do 28. 02. 2023

DOD: 16. 02. 2023

Popradská 66, 040 11 Košice

e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk Termín podania prihlášky: do 30. 04. 2023

DOD: 15. 02. 2023

Kováčska 26, 040 75 Košice e-mail: maria.scerbova@upjs.sk Termín podania prihlášky: do 31. 03. 2023

DOD: 21. 02. 2023

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Gravitácia nekončí pádom jablka na hlavu a kľúč k riešeniu chemických či matematických rovníc si vás nenájde sám. Návod ako
vybudovať zdravé životné prostredie, skúmať Zem z družíc alebo pochopiť podstatu sveta okolo nás nájdete vo vzdelaní, ktoré ponúkame
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Už 60 rokov vedou meníme svet a odovzdávame naše vedomosti svojim študentom.
Najmodernejšie vedecké postupy v analýze dát, umelej inteligencii, informatike, matematike, biológii, fyzike, chémii, geografii a
geoinformatike vám po úspešnom ukončení štúdia zaručia uplatnenie ako špecialistom tak aj učiteľom, ktorí dokážu vysvetliť, ako veci
okolo nás fungujú.

www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

LEKÁRSKA FAKULTA

Strávili ste detstvo snívaním o zachraňovaní ľudských životov? Sledujete so zatajeným dychom seriály o lekároch? K splneniu vašich
veľkých snov stačí urobiť správny krok a prihlásiť sa na štúdium medicíny alebo iných zdravotníckych odborov na našej Lekárskej fakulte.
Takmer 75-ročná história, moderné vybavenie a prvotriedni odborníci sú zárukou prípravy na úspešnú kariéru v zdravotníctve.
Posluchárne, učebne, laboratóriá a špičkové Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny sú otvorené pre všetkých, ktorí v pomoci iným
vidia svoju budúcnosť!

www.upjs.sk/lekarska-fakulta

ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Zdravý životný štýl a pohyb u vás nie sú na druhej koľaji? Zamýšľate sa ako ďalej? Uchopte jednu z príležitostí dobrého smerovania.
Práve na vás čaká štúdium na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Okrem podpory športových aktivít študentov fakúlt
univerzity už 10 rokov poskytujeme štúdium na bakalárskom študijnom programe šport a rekreácia, ktorý je zameraný na rekreačný šport
a zdravý životný štýl. S profesiou trénera, animátora a organizátora športových a spoločenských podujatí nájdete zmysluplné uplatnenie.
Špecializácie výživa a životný štýl otvoria ďalšie možnosti sebarealizácie. Staňte sa aj vy súčasťou nášho profesionálneho tímu!
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www.upjs.sk/pracoviska/ustavtelesnej-vychovy

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

Zaujíma vás ako fungujú mestá a obce, ako sa riadi štát, alebo ako sa tvorí politika? Chcete byť aj vy súčasťou tvorby lepšej a
modernejšej verejnej správy? Fakulta verejnej správy vám pomôže stať sa expertom nielen na slovenskú, ale aj na európsku verejnú
správu a verejnú politiku. Za takmer 25 rokov vzdelávania, fakulta vychovala absolventov, ktorí pôsobia v územnej samospráve, štátnej
správe a na iných pozíciách verejného a súkromného sektora. Neváhajte a staňte sa študentom fakulty, ktorá je jediná svojho druhu na
Slovensku!

www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Zaujíma vás ako funguje jazyk, chcete nahliadnuť do ľudskej duše alebo poznať fungovanie spoločnosti? Prečo sú ľudia odlišní a ako
fungujú médiá? To je len zopár otázok, ktoré vám zodpovie štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Moderný kampus,
medzinárodná spolupráca i vedecký výskum sú zárukou kvalitného vzdelania priamo v centre Košíc. Pripravíme vás na dráhu
psychológa, politológa, lingvistu, historika, filozofa, sociálneho pracovníka, učiteľa, pracovníka v médiách alebo aj prekladateľa. Zároveň
ponúkame doplňujúce pedagogické štúdium, špecializačné štúdium školskej psychológie ako aj rigorózne a atestačné skúšky. Čakáme
len na vašu prihlášku!

www.upjs.sk/filozoficka-fakulta

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Snívate, že z vás bude jedného dňa úspešný právnik? Páči sa vám spletitosť paragrafov a radi hľadáte riešenie problémov? S poznaním
zákonov a vyhlášok vám pomôžeme na druhej najstaršej právnickej fakulte na Slovensku, na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Naši
pedagógovia vám otvoria dvere k advokátskej praxi, ich skúsenosti vám pomôžu ako budúcim sudcom a sudkyniam presadzovať zákon,
a to nie len na Slovensku! Svoje štúdium strávite aj na Ústavnom či Najvyššom súde SR. Neváhajte a staňte sa súčasťou kolektívu
úspešných študentov našej fakulty!

www.upjs.sk/pravnicka-fakulta
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Piatok 11.11.2022, 09:00

Iné termíny

Pozývame Vás na predajnú včelársku výstavu, ktorá sa uskutoční v dňoch 4.11. až 20.11.2022 denne v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Vystavovatelia poskytnú poradenskú činnosť a rôzne konzultácie, predaj medu a iných včelárskych výrobkov vrátane ochutnávok a
tvorivých dielní.

Cez víkend 12. a 13. novembra sa môžete zúčastniť prednášok pre laickú i odbornú verejnosť. Presný program bude známy neskôr.
Otváracie hodiny areálu (záhrada a skleníky) ostávajú platné ako doteraz, tzn. od 9:00 do 15:00 hod.

Víkendové prednášky:

12.11.2022

10:00 hod. - Vladimíra Kňazovická - Pôvod a využitie včelích produktov 14:00 hod. - Robert Gregorek - Krajinárske opatrenia
inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov, čiastkové poznatky získané pri práci s
jednoduchými úľmi s rotujúcim plodiskom

13.11.2022

09:30 hod. - Jaroslav Pásler - Pomôcky pri chove matiek 14:00 hod. - Jaroslav Gasper - Úľová problematika: História a súčasnosť

Portál www.kamdomesta.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi.
Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné sa prihlásiť vopred.

Zdroj: upjs.sk
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Východ Spravodajstvo

Financovanie univerzít sa dostalo na úroveň z roku 2020.

Slovenská rektorská konferencia v septembri sformulovala svoje požiadavky ako zabrániť kolapsu vysokých škôl. V nich vyzvala vládu,
aby zvrátila negatívny vývoj financovania univerzít, kompenzovala výpadky spôsobené energetickou krízou a dofinancovala národné a
európske projekty. V prípade, ak by nedošlo k naplneniu týchto požiadaviek, od 17. novembra hrozilo prerušenie výučby.

Minister školstva Ján Horecký po včerajšom (8.11.) rokovaní s rektormi východoslovenských univerzít povedal, že k takémuto scenáru
nedôjde:

„Veľmi oceňujem ich konštruktívny prístup, to, že naozaj nie je na stole žiadne protestné prerušenie vzdelávania na vysokých školách po
17. novembri. V spolupráci s rezortom máme namierené na dlhodobé povznesenie aj kvality vzdelávania, aj podmienok, v ktorých sa
vysokoškolské vzdelávanie, veda a výskum realizujú. Ide o konceptuálny systém financovania vysokých škôl, o nastavenie výkonostných
parametrov, o indikátory kvality.“

Financovanie vysokých škôl sa dostalo na úroveň z roku 2020, čím bola splnená jedna z požiadaviek. Horecký zdôraznil, že je potrebné
schválenie štátneho rozpočtu parlamentom vrátane zmeny financovania vysokých škôl. Rezort pre 33 univerzít vyčlenil takmer 17
miliónov eur na vykrytie ich základných potrieb.

Štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák oceňuje, že sa podarilo odvrátiť tvrdý protest
univerzít:

„Myslím, že nás čakajú veľké rokovania aj v súvislosti s implementáciou Plánu obnovy a odolnosti, ktorý prinesie ďalšie investície do
vysokoškolského vzdelávania a takisto budeme ďalej rokovať aj o implementácii stratégie internacionalizácie.“

V prípade, ak by nedošlo k naplneniu požiadaviek, od 17. novembra hrozilo prerušenie výučby / TASR

Dobrá správa pre študentov

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák uviedol, že rokovanie s ministrom školstva bolo konštruktívne,
pričom sa týkalo viacerých dôležitých tém vrátane zlepšenia obrazu o vysokých školách na Slovensku:

„Dohoda nás štyroch, podobne ako mnohí ďalší členovia Slovenskej rektorskej konferencie, je, že nie je dôvod teraz prerušiť výučbu 17.
novembra. Prísľub pána ministra, pána štátneho tajomníka máme o tom, ako sa bude rokovať ďalej už pri prijímaní metodiky pre
rozdelenie financií. Máme dobrú správu pre našich študentov, pokračujeme ďalej vo výučbe a verím, že tento zimný semester sa zvládne
bez nejakých obmedzení.“

Výučbová časť zimného semestra akademického roka 2022/2023 sa protestne nepreruší ani na Technickej univerzite v Košiciach
(TUKE), čo potvrdil jej rektor Stanislav Kmeť:

„Mňa ako reprezentanta TUKE, ktorá má relatívne veľký počet zahraničných študentov z vyše 40 krajín sveta, teší to, že sme sa dohodli
na konkrétnych krokoch ako riešiť tieto počty, ako trošku optimalizovať celý proces výučby vzhľadom k zahraničným študentom.
Všeobecne vieme, že školstvo a veda sú dlhodobo podfinancované, ale tu už zazneli prvé záblesky svitania na lepšie časy.“

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach dlhodobo upozorňovala, že rast výdavkov vysokých škôl, ktorý
spôsobila inflácia, nebol primerane zohľadnený.

„Dostali sme nielen prísľuby, ale dostali sme aj konkrétne systémové riešenia, čo nás vedie k tomu, že výučba bude pokračovať, pretože
je reálna nádej, že budúci rok sa rozpočtovo dostaneme na úroveň z roku 2020. Súčasne nám prišli dotácie na zvýšenie energií, tieto
peniaze už máme na účte, takže nie je dôvod prerušovať výučbu,“ skonštatovala rektorka UVLF Jana Mojžišová s tým, že nepretržitá
prevádzka UVLF so živými ustajnenými zvieratami aj tými, ktoré si vyžadujú liečbu, hospitalizáciu a 24-hodinovú starostlivosť, je finančne
náročná.

Aj rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya hodnotí stretnutie so šéfom rezortu školstva ako prínosné a užitočné:

„Pán minister sa snaží hľadať, aj počas krátkeho obdobia, v ktorom je ministrom, naozaj riešenia z tejto neľahkej situácie, v ktorej sa
školstvo ocitlo. Pokiaľ ide o budúcoročný rozpočet, tak je tam navýšenie, nejde iba o valorizáciu. Čo je veľmi dôležité, dochádza k
zastaveniu poklesu dotácie z minulých rokov. Verím, že sme na dobrej ceste k splneniu všetkých požiadaviek Rektorskej konferencie.“
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