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V súvislosti s rozdelením (zánikom) Československa pred 30 rokmi považuje historik Štefan Šutaj za podstatné, že sa tak stalo
nenásilným a pomerne korektným spôsobom. Dosiaľ pritom chýba dôkladný historický výskum tohto obdobia. Poukázal na to pri
príležitosti piatkového výročia od ústavného zákona o zániku spoločného štátu, ktorý prijalo Federálne zhromaždenie Českej a
Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) 25. novembra 1992.

Dodnes sa diskutuje o tom, či to bol náležitý spôsob ukončenia existencie Československa a či nemalo rozhodnúť referendum občanov.

„K téme sa vyjadrujú predovšetkým politici, propagandisti, žurnalisti a politológovia. Solídny historický výskum tohto obdobia sa ešte
neuskutočnil,“ uviedol profesor Šutaj, ktorý pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(FF UPJŠ). Jeho vyjadrenia poskytol TASR Marián Gladiš z FF UPJŠ.

Ústavný zákon stanovil, že uplynutím 31. decembra 1992 zaniká ČSFR. Nástupníckymi štátmi sa stali nezávislé Slovensko a Česko.

„Podstatné v tomto prípade je, že spôsob, akým sa ukončilo pôsobenie československého štátu, bol relatívne korektný, nekonfliktný, že
pri ňom nehynuli ľudia a nerinčali zbrane. Na oboch stranách hraníc zostali možno nejaké škrabance, ale aj priateľské vzťahy a možnosti
pre konsenzuálne spolunažívanie,“ zhodnotil Šutaj.

Podľa mienky historika jubilejné konferencie, semináre a oslavné či odmietavé výpovede aktérov doby a politických analytikov nemôžu
nahradiť odbornú historickú kritiku priebehu a odhaľovania súvislostí historickej udalosti.

Historik len skúma, nerozhoduje o správnosti udalosti

„Preto aj ja môžem povedať iba to, že existovali viaceré možnosti, ako ukončiť existenciu štátu. Mohlo sa tak stať aj referendom, čo by bol
proces podstatne dlhšie trvajúci s nejasným výsledkom. Vtedy relevantné autority sa dohodli na zániku spoločného štátu a poslanci na to
príslušného zákonodarného orgánu to potvrdili svojím rozhodnutím. Historik vo svojej práci nerozhoduje o tom, čo malo a čo nemalo byť,
ale skúma súvislosti historického vývoja, preto nemôžeme ani od historikov očakávať konsenzuálne rozhodnutie o správnosti alebo
nesprávnosti postupu v danej historickej dobe,“ zdôraznil Šutaj.

Diskusiu stále vyvoláva aj ustanovenie zákona, podľa ktorého Česká a Slovenská republika nesmú po zániku federácie používať štátne
symboly ČSFR. Česká strana to nerešpektovala a ponechala si štátnu vlajku Československa. Otázkou je, či na to mala historicky
oprávnený dôvod. „

Bola to kombinácia historických dôvodov a pragmatickej politiky. Slovensko malo svoju historickú vlajku, ktorá bola akceptovaná politikou
aj obyvateľstvom ešte pred rozdelením štátu. Česká strana štátu bola viac zainteresovaná na československej vlajke, čo vyplývalo aj z
toho, že Česi vnímali Československo v duchu koncepcie politického, ale aj etnického čechoslovakizmu ako český štát. Navyše,
neexistovala jednoznačná dohoda politických elít o podobe novej vlajky samostatného českého štátu,“ uviedol historik.

Zároveň pripomenul, že pre slovenské reprezentácie bolo v tom čase podstatné rozdelenie štátu a spor o vlajku mal iba marginálnu rolu.
„Z historických aj praktických dôvodov o starý symbol nemali záujem,“ vysvetlil.

Schválenie ústavného zákona o zániku federácie napokon prešlo len o niekoľko hlasov. Dôvody, prečo ani hlasovanie o tomto zákone
nebolo jednoznačné, podľa Šutaja vyplývali z ideových postulátov.

„ Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), menšinové politické strany a Strana demokratickej ľavice (SDĽ) mali vnútorné politické bariéry
pri podpore zákona. Tie boli podložené aj reálnymi výhradami,“ skonštatoval.

Spomenul pritom obavu, že by rozpad štátu mohol vyvolať podobné konflikty, ako boli na Balkáne, reálnu citovú naviazanosťou na
československý štát, ako aj verejnú mienku, ktorá nebola jednoznačne naklonená rozpadu štátneho útvaru.

Existovali pritom aj odborné dôvody a presvedčenie, že je potrebné, aby Slováci boli začlenení do väčšieho celku, čo by mohlo byť
výhodnejšie z hľadiska ekonomického rastu, začleňovania sa do európskych ekonomických a vojenských zoskupení.
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Historik poukázal tiež na obavu vyplývajúcu z etnickej štruktúry Slovenska s vysokým podielom etnických menšín aj na obavu z možných
nacionalistických a extrémnych podôb domácej politiky. „Napriek uvedeným a aj ďalším neuvedeným skutočnostiam bol ústavný zákon o
zániku federácie 25. novembra 1992 prijatý,“ dodal Šutaj.
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Slovensko30: Podstatné na zániku ČSFR podľa historika je, že "nerinčali zbrane"

Košice 25. novembra (TASR) – V súvislosti s rozdelením Československa pred 30 rokmi považuje historik Štefan Šutaj za podstatné, že
sa tak stalo nenásilným a pomerne korektným spôsobom. Dosiaľ pritom chýba dôkladný historický výskum tohto obdobia. Poukázal na to
pri príležitosti piatkového výročia od ústavného zákona o zániku spoločného štátu, ktorý prijalo Federálne zhromaždenie Českej a
Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) 25. novembra 1992.

Dodnes sa diskutuje o tom, či to bol náležitý spôsob ukončenia existencie Československa a či nemalo rozhodnúť referendum občanov.
"K téme sa vyjadrujú predovšetkým politici, propagandisti, žurnalisti a politológovia. Solídny historický výskum tohto obdobia sa ešte
neuskutočnil," uviedol profesor Šutaj, ktorý pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(FF UPJŠ). Jeho vyjadrenia poskytol TASR Marián Gladiš z FF UPJŠ.

Ústavný zákon stanovil, že uplynutím 31. decembra 1992 zaniká ČSFR. Nástupníckymi štátmi sa stali nezávislé Slovensko a Česko.
"Podstatné v tomto prípade je, že spôsob, akým sa ukončilo pôsobenie československého štátu, bol relatívne korektný, nekonfliktný, že
pri ňom nehynuli ľudia a nerinčali zbrane. Na oboch stranách hraníc zostali možno nejaké škrabance, ale aj priateľské vzťahy a možnosti
pre konsenzuálne spolunažívanie," zhodnotil Šutaj.

Podľa mienky historika jubilejné konferencie, semináre a oslavné či odmietavé výpovede aktérov doby a politických analytikov nemôžu
nahradiť odbornú historickú kritiku priebehu a odhaľovania súvislostí historickej udalosti. "Preto aj ja môžem povedať iba to, že existovali
viaceré možnosti, ako ukončiť existenciu štátu. Mohlo sa tak stať aj referendom, čo by bol proces podstatne dlhšie trvajúci s nejasným
výsledkom. Vtedy relevantné autority sa dohodli na zániku spoločného štátu a poslanci na to príslušného zákonodarného orgánu to
potvrdili svojím rozhodnutím. Historik vo svojej práci nerozhoduje o tom, čo malo a čo nemalo byť, ale skúma súvislosti historického
vývoja, preto nemôžeme ani od historikov očakávať konsenzuálne rozhodnutie o správnosti alebo nesprávnosti postupu v danej
historickej dobe," zdôraznil Šutaj.

Diskusiu stále vyvoláva aj ustanovenie zákona, podľa ktorého Česká a Slovenská republika nesmú po zániku federácie používať štátne
symboly ČSFR. Česká strana to nerešpektovala a ponechala si štátnu vlajku Československa. Otázkou je, či na to mala historicky
oprávnený dôvod. "Bola to kombinácia historických dôvodov a pragmatickej politiky. Slovensko malo svoju historickú vlajku, ktorá bola
akceptovaná politikou aj obyvateľstvom ešte pred rozdelením štátu. Česká strana štátu bola viac zainteresovaná na československej
vlajke, čo vyplývalo aj z toho, že Česi vnímali Československo v duchu koncepcie politického, ale aj etnického čechoslovakizmu ako
český štát. Navyše, neexistovala jednoznačná dohoda politických elít o podobe novej vlajky samostatného českého štátu," uviedol
historik. Zároveň pripomenul, že pre slovenské reprezentácie bolo v tom čase podstatné rozdelenie štátu a spor o vlajku mal iba
marginálnu rolu. "Z historických aj praktických dôvodov o starý symbol nemali záujem," vysvetlil.

Schválenie ústavného zákona o zániku federácie napokon prešlo len o niekoľko hlasov. Dôvody, prečo ani hlasovanie o tomto zákone
nebolo jednoznačné, podľa Šutaja vyplývali z ideových postulátov. "Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), menšinové politické strany a
Strana demokratickej ľavice (SDĽ) mali vnútorné politické bariéry pri podpore zákona. Tie boli podložené aj reálnymi výhradami,"
skonštatoval. Spomenul pritom obavu, že by rozpad štátu mohol vyvolať podobné konflikty, ako boli na Balkáne, reálnu citovú
naviazanosťou na československý štát, ako aj verejnú mienku, ktorá nebola jednoznačne naklonená rozpadu štátneho útvaru. Existovali
pritom aj odborné dôvody a presvedčenie, že je potrebné, aby Slováci boli začlenení do väčšieho celku, čo by mohlo byť výhodnejšie z
hľadiska ekonomického rastu, začleňovania sa do európskych ekonomických a vojenských zoskupení. Historik poukázal tiež na obavu
vyplývajúcu z etnickej štruktúry Slovenska s vysokým podielom etnických menšín aj na obavu z možných nacionalistických a extrémnych
podôb domácej politiky. "Napriek uvedeným a aj ďalším neuvedeným skutočnostiam bol ústavný zákon o zániku federácie 25. novembra
1992 prijatý," dodal Šutaj.
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Podstatné na zániku ČSFR podľa historika je, že "nerinčali zbrane"

8:29 25.11.2022 Košice

Správy » Domáce

V súvislosti s rozdelením Československa pred 30 rokmi považuje historik Štefan Šutaj za podstatné, že sa tak stalo nenásilným a
pomerne korektným spôsobom.

Dosiaľ pritom chýba dôkladný historický výskum tohto obdobia. Poukázal na to pri príležitosti piatkového výročia od ústavného zákona o
zániku spoločného štátu, ktorý prijalo Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) 25. novembra
1992.

Dodnes sa diskutuje o tom, či to bol náležitý spôsob ukončenia existencie Československa a či nemalo rozhodnúť referendum občanov. „
K téme sa vyjadrujú predovšetkým politici, propagandisti, žurnalisti a politológovia. Solídny historický výskum tohto obdobia sa ešte
neuskutočnil,“ uviedol profesor Šutaj, ktorý pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(FF UPJŠ). Jeho vyjadrenia poskytol TASR Marián Gladiš z FF UPJŠ.

Ústavný zákon stanovil, že uplynutím 31. decembra 1992 zaniká ČSFR. Nástupníckymi štátmi sa stali nezávislé Slovensko a Česko. „
Podstatné v tomto prípade je, že spôsob, akým sa ukončilo pôsobenie československého štátu, bol relatívne korektný, nekonfliktný, že pri
ňom nehynuli ľudia a nerinčali zbrane. Na oboch stranách hraníc zostali možno nejaké škrabance, ale aj priateľské vzťahy a možnosti pre
konsenzuálne spolunažívanie,“ zhodnotil Šutaj.

Podľa mienky historika jubilejné konferencie, semináre a oslavné či odmietavé výpovede aktérov doby a politických analytikov nemôžu
nahradiť odbornú historickú kritiku priebehu a odhaľovania súvislostí historickej udalosti. „ Preto aj ja môžem povedať iba to, že existovali
viaceré možnosti, ako ukončiť existenciu štátu. Mohlo sa tak stať aj referendom, čo by bol proces podstatne dlhšie trvajúci s nejasným
výsledkom. Vtedy relevantné autority sa dohodli na zániku spoločného štátu a poslanci na to príslušného zákonodarného orgánu to
potvrdili svojím rozhodnutím. Historik vo svojej práci nerozhoduje o tom, čo malo a čo nemalo byť, ale skúma súvislosti historického
vývoja, preto nemôžeme ani od historikov očakávať konsenzuálne rozhodnutie o správnosti alebo nesprávnosti postupu v danej
historickej dobe,“ zdôraznil Šutaj.

Diskusiu stále vyvoláva aj ustanovenie zákona, podľa ktorého Česká a Slovenská republika nesmú po zániku federácie používať štátne
symboly ČSFR. Česká strana to nerešpektovala a ponechala si štátnu vlajku Československa. Otázkou je, či na to mala historicky
oprávnený dôvod. „ Bola to kombinácia historických dôvodov a pragmatickej politiky. Slovensko malo svoju historickú vlajku, ktorá bola
akceptovaná politikou aj obyvateľstvom ešte pred rozdelením štátu. Česká strana štátu bola viac zainteresovaná na československej
vlajke, čo vyplývalo aj z toho, že Česi vnímali Československo v duchu koncepcie politického, ale aj etnického čechoslovakizmu ako
český štát. Navyše, neexistovala jednoznačná dohoda politických elít o podobe novej vlajky samostatného českého štátu,“ uviedol
historik. Zároveň pripomenul, že pre slovenské reprezentácie bolo v tom čase podstatné rozdelenie štátu a spor o vlajku mal iba
marginálnu rolu. „ Z historických aj praktických dôvodov o starý symbol nemali záujem,“ vysvetlil.

Schválenie ústavného zákona o zániku federácie napokon prešlo len o niekoľko hlasov. Dôvody, prečo ani hlasovanie o tomto zákone
nebolo jednoznačné, podľa Šutaja vyplývali z ideových postulátov. „ Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), menšinové politické strany a
Strana demokratickej ľavice (SDĽ) mali vnútorné politické bariéry pri podpore zákona. Tie boli podložené aj reálnymi výhradami,“
skonštatoval. Spomenul pritom obavu, že by rozpad štátu mohol vyvolať podobné konflikty, ako boli na Balkáne, reálnu citovú
naviazanosťou na československý štát, ako aj verejnú mienku, ktorá nebola jednoznačne naklonená rozpadu štátneho útvaru. Existovali
pritom aj odborné dôvody a presvedčenie, že je potrebné, aby Slováci boli začlenení do väčšieho celku, čo by mohlo byť výhodnejšie z
hľadiska ekonomického rastu, začleňovania sa do európskych ekonomických a vojenských zoskupení. Historik poukázal tiež na obavu
vyplývajúcu z etnickej štruktúry Slovenska s vysokým podielom etnických menšín aj na obavu z možných nacionalistických a extrémnych
podôb domácej politiky. „ Napriek uvedeným a aj ďalším neuvedeným skutočnostiam bol ústavný zákon o zániku federácie 25. novembra
1992 prijatý,“ dodal Šutaj.

VČERA - 21:34 Domáce

Vláda a lekárski odborári na sobotňajšom rokovaní vyriešili otázku platov lekárov a dohodli sa. Informoval o tom premiér Eduard Heger
(OĽANO).

VČERA - 17:37 Domáce
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Šéf OĽANO a minister financií Igor Matovič už viac nebude rokovať s Lekárskym odborovým združením, dohodu necháva na premiérovi
Eduardovi Hegerovi.

Autor: Info.sk, Webtron, s.r.o.
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Historik: Podstatné na zániku ČSFR je, že nerinčali zbrane  
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K téme sa vyjadrujú predovšetkým politici, propagandisti, žurnalisti a politológovia. Solídny historický výskum tohto obdobia sa ešte
neuskutočnil, uviedol profesor Šutaj.

Košice 25. novembra (TASR) – V súvislosti s rozdelením Československa pred 30 rokmi považuje historik Štefan Šutaj za podstatné, že
sa tak stalo nenásilným a pomerne korektným spôsobom. Dosiaľ pritom chýba dôkladný historický výskum tohto obdobia. Poukázal na to
pri príležitosti piatkového výročia od ústavného zákona o zániku spoločného štátu, ktorý prijalo Federálne zhromaždenie Českej a
Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) 25. novembra 1992.

Dodnes sa diskutuje o tom, či to bol náležitý spôsob ukončenia existencie Československa a či nemalo rozhodnúť referendum občanov.
"K téme sa vyjadrujú predovšetkým politici, propagandisti, žurnalisti a politológovia. Solídny historický výskum tohto obdobia sa ešte
neuskutočnil," uviedol profesor Šutaj, ktorý pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(FF UPJŠ). Jeho vyjadrenia poskytol TASR Marián Gladiš z FF UPJŠ.

Ústavný zákon stanovil, že uplynutím 31. decembra 1992 zaniká ČSFR. Nástupníckymi štátmi sa stali nezávislé Slovensko a Česko.
"Podstatné v tomto prípade je, že spôsob, akým sa ukončilo pôsobenie československého štátu, bol relatívne korektný, nekonfliktný, že
pri ňom nehynuli ľudia a nerinčali zbrane. Na oboch stranách hraníc zostali možno nejaké škrabance, ale aj priateľské vzťahy a možnosti
pre konsenzuálne spolunažívanie," zhodnotil Šutaj.

Podľa mienky historika jubilejné konferencie, semináre a oslavné či odmietavé výpovede aktérov doby a politických analytikov nemôžu
nahradiť odbornú historickú kritiku priebehu a odhaľovania súvislostí historickej udalosti. "Preto aj ja môžem povedať iba to, že existovali
viaceré možnosti, ako ukončiť existenciu štátu. Mohlo sa tak stať aj referendom, čo by bol proces podstatne dlhšie trvajúci s nejasným
výsledkom. Vtedy relevantné autority sa dohodli na zániku spoločného štátu a poslanci na to príslušného zákonodarného orgánu to
potvrdili svojím rozhodnutím. Historik vo svojej práci nerozhoduje o tom, čo malo a čo nemalo byť, ale skúma súvislosti historického
vývoja, preto nemôžeme ani od historikov očakávať konsenzuálne rozhodnutie o správnosti alebo nesprávnosti postupu v danej
historickej dobe," zdôraznil Šutaj.

Diskusiu stále vyvoláva aj ustanovenie zákona, podľa ktorého Česká a Slovenská republika nesmú po zániku federácie používať štátne
symboly ČSFR. Česká strana to nerešpektovala a ponechala si štátnu vlajku Československa. Otázkou je, či na to mala historicky
oprávnený dôvod. "Bola to kombinácia historických dôvodov a pragmatickej politiky. Slovensko malo svoju historickú vlajku, ktorá bola
akceptovaná politikou aj obyvateľstvom ešte pred rozdelením štátu. Česká strana štátu bola viac zainteresovaná na československej
vlajke, čo vyplývalo aj z toho, že Česi vnímali Československo v duchu koncepcie politického, ale aj etnického čechoslovakizmu ako
český štát. Navyše, neexistovala jednoznačná dohoda politických elít o podobe novej vlajky samostatného českého štátu," uviedol
historik. Zároveň pripomenul, že pre slovenské reprezentácie bolo v tom čase podstatné rozdelenie štátu a spor o vlajku mal iba
marginálnu rolu. "Z historických aj praktických dôvodov o starý symbol nemali záujem," vysvetlil.

Schválenie ústavného zákona o zániku federácie napokon prešlo len o niekoľko hlasov. Dôvody, prečo ani hlasovanie o tomto zákone
nebolo jednoznačné, podľa Šutaja vyplývali z ideových postulátov. "Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), menšinové politické strany a
Strana demokratickej ľavice (SDĽ) mali vnútorné politické bariéry pri podpore zákona. Tie boli podložené aj reálnymi výhradami,"
skonštatoval. Spomenul pritom obavu, že by rozpad štátu mohol vyvolať podobné konflikty, ako boli na Balkáne, reálnu citovú
naviazanosťou na československý štát, ako aj verejnú mienku, ktorá nebola jednoznačne naklonená rozpadu štátneho útvaru. Existovali
pritom aj odborné dôvody a presvedčenie, že je potrebné, aby Slováci boli začlenení do väčšieho celku, čo by mohlo byť výhodnejšie z
hľadiska ekonomického rastu, začleňovania sa do európskych ekonomických a vojenských zoskupení. Historik poukázal tiež na obavu
vyplývajúcu z etnickej štruktúry Slovenska s vysokým podielom etnických menšín aj na obavu z možných nacionalistických a extrémnych
podôb domácej politiky. "Napriek uvedeným a aj ďalším neuvedeným skutočnostiam bol ústavný zákon o zániku federácie 25. novembra
1992 prijatý," dodal Šutaj.

Autor: TASR
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Štartuje Kampaň Zastavme násilie na ženách. O tejto téme nesmieme mlčať  
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Organizácie aj významné osobnosti sa zhodli, že ženy a dievčatá sa v spoločnosti musia cítiť v bezpečí a rešpektované.

Kampaň Zastavme násilie na ženách 2022 sa začína 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia
páchaného na ženách a trvá do 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.

Počas týchto 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu vyjadrujú mimovládne organizácie, verejné a štátne inštitúcie, ako aj
osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života jednoznačné odmietnutie všetkých foriem násilia, ktoré zažívajú dievčatá a
ženy na celom svete.

„Načasovanie konca kampane na Medzinárodný deň ľudských práv vyjadruje nielen to, že násilie na ženách a dievčatách ohrozuje
slobodu, bezpečie a dôstojnosť miliónov dievčat a žien. Upozorňuje zároveň na záväzok štátov prijímať účinné postupy a opatrenia na
ochranu slobody, bezpečia a dôstojnosti dievčat a žien, poskytovať im podporu a zapojiť do tohto úsilia všetky zodpovedné inštitúcie“,
uviedla vedúca manažérka KMC Barbora Burajová.

Organizácia Spojených národov (OSN) si za farbu svojej globálnej kampane zvolila oranžovú farbu, ktorá symbolizuje svetlejšiu
budúcnosť pre ženy a dievčatá, ktoré zažili násilie. Zároveň touto výraznou farbou upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je
jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv miliónov dievčat a žien na svete – nikto sa nemôže tváriť, že ho
nevidí.Už tradične našu kampaň podporí hlava štátu, prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa téme násilie na ženách a venuje
dlhodobo a na podporu žien zažívajúcich násilie rozsvieti 25.novembra Prezidentský palác na oranžovo.

Oranžová je farbou kampane Zastavme násilie na ženách.

Slogan tohtoročnej kampane OSN je „Orange theworld: UNITE! Activism to end violence against women and girls/ Zafarbime svet na
oranžovo: SPOJME SA! Aktivizmom proti násiliu na ženách a dievčatách. Právnička Barbora Burajová z KMC zdôraznila: „Výzva na
spoluprácu verejných inštitúcií a mimovládneho sektora je vysoko aktuálnou výzvou aj pre Slovensko. Nezriedka je totižto jednou z
prekážok na ceste k bezpečiu rozdielne vnímanie problému a potrieb ohrozených dievčat a žien. Spolupráca predpokladá výmenu
informácií, zdieľanie znalostí a informované rozhodovanie o tom, ktorý postup alebo opatrenie zohľadňuje aby boli potreby dievčat a žien
rešpektované a v centre pozornosti.“

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia verí, že táto kampaň bude inšpiratívnapre verejnosť i pre inštitúcie na Slovensku,
aby sa rozhodli účinnejšie konať proti násiliu a na základe lepšieho porozumenia násilia na ženách podnikli najrôznejšie kroky na jeho
ukončenie.

„Každý človek môže konať proti násiliu na ženách a dievčatách. Môžeme podporiť finančne či materiálne feministické organizácie a
bezpečné ženské domy, ktoré pomáhajú ženám a dievčatám zažívajúcim násilie, informovať sa viac o príčinách a dôsledkoch násilia
páchaného na ženách a deťoch či zdieľať informácie o rodových stereotypoch,“ zdôraznila Viera Böttcher, organizátorka kampane a
manažérka publicity národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie.

Tohtoročnú kampaň opätovne podporil bratislavský magistrát a primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo a Magistrát hlavného
mesta Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné centrum a pripojí sa aj bratislavská župa pod vedením Juraja Drobu. Po prvýkrát
výzvu Zastavme násilie na ženách zdieľajú aj prezident Policajného zboru Štefan Hamran a komisárka pre osoby so zdravotným
postihnutím Zuzana Stavrovská. Veľkou posilou pre kampaň je podpora 28 zahraničných veľvyslanectiev pôsobiacich v SR.
Koordinačno-metodické centrum oceňuje, že výzvu kampane zdieľajú aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a
Ministerstvo spravodlivosti. Ku kampani sa pripájajú aj vysoké školy Akadémia Policajného zboru SR pod vedením rektorky Lucie
Kurilovskej, Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Teší nás aj podpora
Slovenského národného strediska pre ľudské právaa jeho riaditeľky Silvie Porubänovej a Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
Ku kampani pridali svoj hlas aj agentúry OSN pôsobiace na Slovensku - UNHCR, UNICEF, WHO a IOM.

V galérii podporovateliek a podporovateľov kampane na našej webstránke pribudnú aj predstaviteľky a predstavitelia mimovládnych
organizácií, ktoré dlhodobo pomáhajú ženám zažívajúcim násilie zvládať ich náročné životné situácie a umožňujú im návrat do života v
bezpečí a dôstojnosti.

Prečo je potrebné upozorňovať na situáciu žien a dievčat zažívajúcich rodovo podmienené násilie v našej krajine?

- Štvrtina žien a dievčat na Slovensku po svojich pätnástich narodeninách zažije násilie v rodine. Každá piata žena na Slovensku zažila
násilie od svojho súčasného alebo bývalého partnera

- Len 15 percent žien sa s prežívaným násilím obrátilo na políciu a len 13 percent vyhľadalo psychologické služby

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/954007677/545e45c7719f166e8c74?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzIyMjA4NjIsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTU0MDA3Njc3LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.gV2tqtXiA57jt2uY_0rnPJlI_pGxqWUCRs5uiREtVgw
https://strategie.hnonline.sk/news/marketing/96053053-startuje-kampan-zastavme-nasilie-na-zenach-o-tejto-teme-nesmieme-mlcat


Monitora s. r. o. | monitora.sk 9

- Od roku 2017 do roku 2021 bolo na Slovensku 47 žien zabitých alebo zavraždených ich manželom alebo druhom.

- Blízke osoby sú na Slovensku zodpovedné za pätinu všetkých vrážd a zabití spáchaných za posledných päť rokov. Z týchto prípadov
tvoria ženy zabité alebo zavraždené svojim partnerom takmer 40 percent.

- Sexuálne násilie zažilo na Slovensku 4,9 percent žien, čo tvorí približne 100 000 žien na Slovenska.

- Obeťami trestných činov znásilnenia, sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania sú v prevažnej väčšine ženy a dievčatá. Z
celkového počtu 1405 obetí v rokoch 2018 – 2021 predstavovali viac ako 87 percent.

- Veľká väčšina žien (88 percent) páchateľa sexuálneho násilia poznala. Najčastejšie išlo o bývalých alebo súčasných partnerov žien (38
%) alebo známych žien (28 percent). Pomer neznámych páchateľov je rovnaký ako pomer páchateľov z pracoviska ženy - nadriadení,
kolegovia (12 percent).

- Ženy so zdravotným postihnutím - či už telesným, zmyslovým, duševným a mentálnym - sú 2 až 5krát viac ohrozené násilím, ako ženy
bez zdravotného postihnutia.

Následky násilia na ženách sa týkajú celej spoločnosti a preto o ňom nesmieme mlčať. Poradkyne Národnej linky pre ženy zažívajúce
násilie sú pripravené hovoriť o všetkých formách násilia, ktorému sú ženy a ich deti vystavené. V prípade ak vy alebo niekto z vášho
okolia zažíva násilie, zavolajte na bezplatnú NONSTOP linku 0800 212 212 alebo napíšte mail na linkaprezeny@ivpr.gov.sk . Ak máte
podozrenie bezprostredného ohrozenia života a zdravia privolajte Políciu SR prostredníctvom čísla 158.

„Potrebu konať aktívnejšie na ochranu žien zvýrazňujú aj tragické udalosti posledných týždňov, keď v krátkej dobe za sebou prišli na
Slovensku o život v dôsledku partnerského násilia až tri ženy – v Krompachoch, v obci Plevník-Drienové a v obci Zákamenné.
Pravdepodobnosť vraždy alebo zabitia ženy intímnym partnerom je viac ako trojnásobná oproti riziku, že muž bude zavraždený svojou
intímnou partnerkou. Ak sme svedkami násilia, môžeme mať obavy, či neprimerane nezasiahneme do súkromia iných, nemalo by to však
platiť, ak je ohrozený život a zdravie“ , zdôraznila Barbora Burajová z KMC.

Verejnosť sa môže ku kampani môže pridať zdieľaním výzvy Zastavme násilie na ženách na sociálnych sieťach, či zdieľaním informácií o
situácii a potrebách žien zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a rodinách.

Zároveň KMC pozýva verejnosť na verejné podujatie: Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie náslia na ženách, ktorý si
každoročne pripomíname dňa 25.11 od 13:00 do 15:00 hodiny organizujeme verejné zhromaždenie na Hodžovom námestí v Bratislave
pri fontáne so zemeguľou. Môžete sa odfotiť s oranžovým bannerom proti rodovo podmienenému násiliu a stretnúť osobnosti a
organizácie venujúce sa prevencii rodovo podmieneného násilia a pomoci ženám zažívajúcim násilie. Spoločne odmietneme násilie a
zafarbíme svet na oranžovo.

Autor: red
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Dnešný deň predstavuje memento pre tých, ktorí smútia za spoločným štátom.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prijalo 25. novembra 1992 ústavný zákon, ktorým sa definitívne
spečatil zánik spoločného štátu. Ústavný zákon stanovil, že uplynutím 31. decembra 1992 zaniká ČSFR. Nástupníckymi štátmi sa stali
nezávislé Slovensko a Česko.

Dodnes sa vedú debaty o tom, či to bol zvolený spôsob ukončenia existencie Československa náležitý a či nemalo rozhodnúť referendum
občanov.

„Podstatné v tomto prípade je, že spôsob, akým sa ukončilo pôsobenie československého štátu, bol relatívne korektný, nekonfliktný, že
pri ňom nehynuli ľudia a nerinčali zbrane. Na oboch stranách hraníc zostali možno nejaké škrabance, ale aj priateľské vzťahy,“ zhodnotil
profesor Štefan Šutaj z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Diskusiu vyvoláva aj ustanovenie zákona, podľa ktorého Česká a Slovenská republika nesmú po zániku federácie používať štátne
symboly ČSFR. Česká strana to nerešpektovala a ponechala si štátnu vlajku Československa.

Posledná schôdza Federálneho zhromaždenia ČSFR pred ukončením československého štátu, 16. – 17. december 1992. Zdroj:
TASR/Archív Jiří Kruliš

„Bola to kombinácia historických dôvodov a pragmatickej politiky. Slovensko malo svoju historickú vlajku, ktorá bola akceptovaná
politikou aj obyvateľstvom ešte pred rozdelením štátu. Česká strana štátu bola viac zainteresovaná na československej vlajke,“ uviedol
historik Šutaj.

Zákon schválili len tesne

Schválenie ústavného zákona o zániku federácie napokon prešlo len o niekoľko hlasov. Jedným z dôvodov bolo, že politici sa báli
podobných konfliktov, ako boli tie na Balkáne. Verejná mienka nebola jednoznačne naklonená rozpadu. V spoločnosti stále pretrvávala
citová naviazanosť na československý štát.

Existovali aj odborné dôvody, prečo by mali byť Slováci začlenení do väčšieho celku. Takéto začlenenie mohlo byť výhodnejšie z
hľadiska ekonomického rastu a začleňovania sa do európskych ekonomických a vojenských zoskupení.

„Napriek týmto aj ďalším skutočnostiam bol ústavný zákon o zániku federácie 25. novembra 1992 prijatý,“ dodal Šutaj.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.

Náhľadový obrázok: TASR-Archív Jiří Kruliš

Správy z domova

Autor: TASR
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Malo sa uskutočniť referendum, v ktorom by občania rozhodli, či rozdeliť Československo? Prečo si Česi ponechali spoločnú vlajku? Tieto
otázky si dodnes kladú mnohí. S odstupom času však treba oceniť, že sme sa rozdelili pokojne a slušne.

— Foto: TASR

V súvislosti s rozdelením Československa pred 30 rokmi považuje historik Štefan Šutaj za podstatné, že sa tak stalo nenásilným a
pomerne korektným spôsobom. Dosiaľ pritom chýba dôkladný historický výskum tohto obdobia. Poukázal na to pri príležitosti piatkového
výročia od ústavného zákona o zániku spoločného štátu, ktorý prijalo Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky (FZ ČSFR) 25. novembra 1992.

Malo sa uskutočniť referendum?

Dodnes sa diskutuje o tom, či to bol náležitý spôsob ukončenia existencie Československa a či nemalo rozhodnúť referendum občanov.
"K téme sa vyjadrujú predovšetkým politici, propagandisti, žurnalisti a politológovia. Solídny historický výskum tohto obdobia sa ešte
neuskutočnil," uviedol profesor Šutaj, ktorý pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Jeho vyjadrenia poskytol Marián Gladiš z FF UPJŠ.

Prečítajte si tiež: Poštolkove nohavičky nosili všetky deti v Československu. Doktor s manželkou ich šili po nociach v kuchyni

Ústavný zákon stanovil, že uplynutím 31. decembra 1992 zaniká ČSFR. Nástupníckymi štátmi sa stali nezávislé Slovensko a Česko.
"Podstatné v tomto prípade je, že spôsob, akým sa ukončilo pôsobenie československého štátu, bol relatívne korektný, nekonfliktný, že
pri ňom nehynuli ľudia a nerinčali zbrane. Na oboch stranách hraníc zostali možno nejaké škrabance, ale aj priateľské vzťahy a možnosti
pre konsenzuálne spolunažívanie," zhodnotil Šutaj.

Nerozhoduje o tom, čo malo a čo nemalo byť

Podľa mienky historika jubilejné konferencie, semináre a oslavné či odmietavé výpovede aktérov doby a politických analytikov nemôžu
nahradiť odbornú historickú kritiku priebehu a odhaľovania súvislostí historickej udalosti.

"Preto aj ja môžem povedať iba to, že existovali viaceré možnosti, ako ukončiť existenciu štátu. Mohlo sa tak stať aj referendom, čo by bol
proces podstatne dlhšie trvajúci s nejasným výsledkom. Vtedy relevantné autority sa dohodli na zániku spoločného štátu a poslanci na to
príslušného zákonodarného orgánu to potvrdili svojím rozhodnutím. Historik vo svojej práci nerozhoduje o tom, čo malo a čo nemalo byť,
ale skúma súvislosti historického vývoja, preto nemôžeme ani od historikov očakávať konsenzuálne rozhodnutie o správnosti alebo
nesprávnosti postupu v danej historickej dobe," zdôraznil Šutaj.

Prečo si Česi ponechali spoločnú vlajku

Článok pokračuje na ďalšej strane:

Časť 1 / 2

Autor: TASR
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Košice: Dňa stáží, ktorý organizovalo Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, sa
zúčastnila aj Skupina AGEL. Ako dvojnásobný víťaz prestížnej ankety Najzamestnávateľ na podujatí prezentovala budúcim lekárom
atraktívne možnosti pracovných stáží v sieti svojich zdravotníckych zariadení.

Krátkodobé či dlhodobé stáže sú jedným zo spôsobov, ako nadobudnúť pracovné skúsenosti už počas vysokoškolského štúdia.
Absolvovať stáž či získať štipendium majú študenti možnosť aj v sieti zdravotníckých zariadení Skupiny AGEL. Podmienky ich
absolvovania spolu s benefitmi pracovných príležitostí spoločnosť prezentovala na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v rámci podujatia Deň stáží.

Študenti sa zaujímali o konkrétne možnosti a podmienky absolvovania stáží či získania štipendia

O tom, že Skupina AGEL patrí k atraktívnym zamestnávateľom, svedčí záujem študentov, ktorí sa v rámci jej prezentácie aktívne
zaujímali o konkrétne možnosti a podmienky absolvovania stáží či získania štipendia. „Nevedel som, že AGEL poskytuje štipendijný
program. Dozvedel som sa množstvo vecí, ktoré sú pre mňa dôležité a budú podstatné pri rozhodovaní o tom, kde budem po škole
pokračovať. Mojou predstavou je, aby ma zamestnávateľ podporoval v ďalšom vzdelávaní. Dôležité je pre mňa tiež pracovné prostredie a
technické vybavenie. Mal som možnosť navštíviť Nemocnicu AGEL Košice-Šaca, kde je to nádherné – neporovnateľné s prostredím
štátnych nemocníc,“ podelil sa o svoj názor Ján, ktorý skôr, než sa rozhodne pre špecializáciu, chce vyskúšať čo najviac odborov.
Možnosť komunikovať priamo s potenciálnym zamestnávateľom pozitívne hodnotí aj Atila, študent piateho ročníka lekárskej fakulty.
„Najlepšie je dozvedieť sa informácie z prvej ruky alebo od niekoho, kto už má podobnú skúsenosť, pretože v škole nemáme možnosť
získať informácie z praxe. Chcel by som, aby sa moje špecializačné štúdium uskutočnilo v časovom rozsahu, v akom sa má a aby ma
budúci zamestnávateľ podporoval vo vzdelávaní. Tiež, aby bola práca flexibilná a zamestnávateľ chcel vychovať niekoho, kto bude pre
neho svojou prácou vzácny, nielen človeka využije, aby odpracoval čo najviac,“ vyjadril sa Atila, ktorý do budúcnosti zvažuje onkológiu,
prípadne iný internistický odbor.

Chcú vytvárať také prostredie, ktoré nebude nabádať k úvahám o prípadnej zmene zo strany zamestnanca

Čo na to potenciálny zamestnávateľ? „Základnou zamestnávateľskou ideou, z ktorej spoločnosť AGEL vychádza pri budovaní svojich
personálnych zdrojov, je vytvárať také prostredie, ktoré v žiadnom čase ani situácii nebude nabádať k úvahám o prípadnej zmene zo
strany zamestnanca. V zmysle kontinuálnej personálnej práce s našimi zamestnancami uplatňujeme individuálny prístup, a to nielen k
súčasným zamestnancom, o čom svedčí aj minimálny počet podaných „solidárnych“ výpovedí v súčasnom období, ale predovšetkým
proaktívne snahy zaujať, osloviť a vychovávať budúce generácie našich špičkových odborníkov. Po ukončení vysokoškolského štúdia im
vytvoriť také pracovné i študijné podmienky v rámci ich špecializačného štúdia, kedy nebudú koketovať s myšlienkou odchodu do
blízkeho alebo vzdialeného zahraničia. Svoju osobnú účasť na Dni stáží na UPJŠ v Košiciach vnímam nielen ako fyzickú prezentáciu
spoločnosti AGEL študentom medicíny a zdravotníctva, ale predovšetkým ako misiu k budúcim mladým lekárom a veríme, že našim
kolegom, kedy sme predniesli nielen našu nadnárodnú filozofiu, možnosti odborného i osobného rozvoja, ale predstavili, dovolím si tvrdiť,
hmatateľnú a reálne blízku víziu najmodernejších technológií v procesoch poskytovania zdravotnej starostlivosti, nakoľko sme
presvedčení, že mladej generácii chýba práve ten pocit reálnej vízie stabilného zamestnávateľa s potenciálom vyššie uvedených
benefitov,“ uviedol MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA, medicínsky riaditeľ spoločnosti AGEL pre internistické odbory a riaditeľ
Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL.

Zdroj: AGEL SK, NN
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UPJŠ v Košiciach plánovala reagovať na výzvu MŠVVaŠ SR, nenašli však spojenca

Bratislava 26. novembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánovala reagovať na výzvu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, v rámci ktorej by súčasné univerzity vytvorili nový právny subjekt, a oslovila partnerov v
Košiciach a v Bratislave. Na vyhlásenú výzvu však v aktuálnej situácii nenašla spojenca. Vyplýva to z vyjadrenia vedenia univerzity, ktoré
pre TASR sprostredkovala jej hovorkyňa Laura Hoľanová.

"Integrácia otvára mnohé otázky, ktoré je potrebné vydiskutovať s ministerstvom i vládou. Skúsenosti zahraničných univerzít jasne
ukazujú, že tento proces má byť plánovaný v širšom časovom intervale a má byť súčasťou udržateľného strategického zámeru," vyplýva
zo stanoviska. Za hlavný nedostatok procesu integrácie v SR považuje UPJŠ to, že predstava tvorcov fondu obnovy i MŠVVaŠ SR
dosiahnuť integráciu slovenských univerzít prišla neočakávane rýchlo a nebola pripravená "roadmap integrácie" v spolupráci s
reprezentáciami vysokých škôl.

Hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Zuzana Bobriková pre TASR uviedla, že nejde o spojenie v
zmysle, že by vznikla jedna Košická univerzita, do ktorej by sa včlenili existujúce univerzity. "Takéto zlúčenie je neprijateľné a v tomto
zmysle to aj prezentujeme. Našim zámerom je zastrešenie výskumných a vývojových aktivít v spoločnom projekte," povedala.

Všetky tri košické univerzity sú zapojené do spoločného projektu Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster
(CNIC), ktorého cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko i zahraničie. V
tomto projekte podľa jej slov nejde o spojenie univerzít formou zlúčenia, ale o zastrešenie výskumných a vývojových aktivít, ktoré by
viedli k rozvoju regiónu, vytvárali atraktívne prostredie pre študentov a absolventov, ponúkali nové pracovné príležitosti a priťahovali
investorov z podnikateľského sektora.

"UVLF je jediná škola na Slovensku, poskytujúca veterinárne vzdelávanie a druhá v oblasti farmácie, preto neprichádza do úvahy
splynutie s inou školou, ktoré by znamenalo stratu identity a právnej subjektivity. Ohrozilo by to naše postavenie v medzinárodnom
vzdelávacom priestore a našu zahraničnú akreditáciu," poznamenala Bobriková. UVLF je však otvorená spolupráci pri tvorbe spoločných
projektov, výskumných tímov, spoločných študijných programov s inými univerzitami.

UPJŠ v Košiciach chápe snahu MŠVVaŠ SR o integračný proces vysokých škôl na Slovensku, "avšak za predpokladu, že sa splnia tie
ciele integrácie, ktoré boli motiváciou v integračných procesoch vo viacerých krajinách EÚ." Cieľom integrácie vysokých škôl podľa UPJŠ
nemá byť ich redukcia, ale predovšetkým zvýšenie ich kvality a medzinárodnej prestíže.

"UPJŠ si je vedomá skutočnosti, že malé, respektíve stredne veľké univerzity v súčasnosti nemajú šancu konkurovať v medzinárodnej
súťaži univerzitám s počtom študentov 30.000 až 50.000 primeraným personálnym zázemím a vedeckou infraštruktúrou," uvádza sa v
stanovisku vedenia UPJŠ. V týchto dňoch hľadá univerzita možnosť úzkej spolupráce v medzinárodných alianciách európskych
univerzít, ktoré majú ambíciu vytvoriť medzinárodný subjekt. "Myšlienka silnej virtuálnej európskej univerzity je pre nás témou ďalšieho
rozvoja a smerovania," dodali z univerzity.

siv ima
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UPJŠ v Košiciach plánovala reagovať na výzvu MŠVVaŠ SR, nenašli však spojenca

Bratislava 26. novembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánovala reagovať na výzvu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, v rámci ktorej by súčasné univerzity vytvorili nový právny subjekt, a oslovila partnerov v
Košiciach a v Bratislave. Na vyhlásenú výzvu však v aktuálnej situácii nenašla spojenca. Vyplýva to z vyjadrenia vedenia univerzity, ktoré
pre TASR sprostredkovala jej hovorkyňa Laura Hoľanová. "Integrácia otvára mnohé otázky, ktoré je potrebné vydiskutovať s
ministerstvom i vládou. Skúsenosti zahraničných univerzít jasne ukazujú, že tento proces má byť plánovaný v širšom časovom intervale a
má byť súčasťou udržateľného strategického zámeru," vyplýva zo stanoviska. Za hlavný nedostatok procesu integrácie v SR považuje
UPJŠ to, že predstava tvorcov fondu obnovy i MŠVVaŠ SR dosiahnuť integráciu slovenských univerzít prišla neočakávane rýchlo a
nebola pripravená "roadmap integrácie" v spolupráci s reprezentáciami vysokých škôl. Hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie (UVLF) v Košiciach Zuzana Bobriková pre TASR uviedla, že nejde o spojenie v zmysle, že by vznikla jedna Košická univerzita,
do ktorej by sa včlenili existujúce univerzity. "Takéto zlúčenie je neprijateľné a v tomto zmysle to aj prezentujeme. Našim zámerom je
zastrešenie výskumných a vývojových aktivít v spoločnom projekte," povedala. Všetky tri košické univerzity sú zapojené do spoločného
projektu Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC), ktorého cieľom je vytvorenie nového priemyslu v
regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko i zahraničie. V tomto projekte podľa jej slov nejde o spojenie univerzít
formou zlúčenia, ale o zastrešenie výskumných a vývojových aktivít, ktoré by viedli k rozvoju regiónu, vytvárali atraktívne prostredie pre
študentov a absolventov, ponúkali nové pracovné príležitosti a priťahovali investorov z podnikateľského sektora. "UVLF je jediná škola na
Slovensku, poskytujúca veterinárne vzdelávanie a druhá v oblasti farmácie, preto neprichádza do úvahy splynutie s inou školou, ktoré by
znamenalo stratu identity a právnej subjektivity. Ohrozilo by to naše postavenie v medzinárodnom vzdelávacom priestore a našu
zahraničnú akreditáciu," poznamenala Bobriková. UVLF je však otvorená spolupráci pri tvorbe spoločných projektov, výskumných tímov,
spoločných študijných programov s inými univerzitami. UPJŠ v Košiciach chápe snahu MŠVVaŠ SR o integračný proces vysokých škôl
na Slovensku, "avšak za predpokladu, že sa splnia tie ciele integrácie, ktoré boli motiváciou v integračných procesoch vo viacerých
krajinách EÚ." Cieľom integrácie vysokých škôl podľa UPJŠ nemá byť ich redukcia, ale predovšetkým zvýšenie ich kvality a
medzinárodnej prestíže. "UPJŠ si je vedomá skutočnosti, že malé, respektíve stredne veľké univerzity v súčasnosti nemajú šancu
konkurovať v medzinárodnej súťaži univerzitám s počtom študentov 30.000 až 50.000 primeraným personálnym zázemím a vedeckou
infraštruktúrou," uvádza sa v stanovisku vedenia UPJŠ. V týchto dňoch hľadá univerzita možnosť úzkej spolupráce v medzinárodných
alianciách európskych univerzít, ktoré majú ambíciu vytvoriť medzinárodný subjekt. "Myšlienka silnej virtuálnej európskej univerzity je pre
nás témou ďalšieho rozvoja a smerovania," dodali z univerzity. siv ima
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UPJŠ plánovala reagovať na výzvu rezortu školstva, nenašli spojenca

Integrácia otvára mnohé otázky, ktoré je potrebné vydiskutovať s ministerstvom i vládou, vyplýva zo stanoviska.

Bratislava 26. novembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánovala reagovať na výzvu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, v rámci ktorej by súčasné univerzity vytvorili nový právny subjekt, a oslovila partnerov v
Košiciach a v Bratislave. Na vyhlásenú výzvu však v aktuálnej situácii nenašla spojenca. Vyplýva to z vyjadrenia vedenia univerzity, ktoré
pre TASR sprostredkovala jej hovorkyňa Laura Hoľanová.

"Integrácia otvára mnohé otázky, ktoré je potrebné vydiskutovať s ministerstvom i vládou. Skúsenosti zahraničných univerzít jasne
ukazujú, že tento proces má byť plánovaný v širšom časovom intervale a má byť súčasťou udržateľného strategického zámeru," vyplýva
zo stanoviska. Za hlavný nedostatok procesu integrácie v SR považuje UPJŠ to, že predstava tvorcov fondu obnovy i MŠVVaŠ SR
dosiahnuť integráciu slovenských univerzít prišla neočakávane rýchlo a nebola pripravená "roadmap integrácie" v spolupráci s
reprezentáciami vysokých škôl.

Hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Zuzana Bobriková pre TASR uviedla, že nejde o spojenie v
zmysle, že by vznikla jedna Košická univerzita, do ktorej by sa včlenili existujúce univerzity. "Takéto zlúčenie je neprijateľné a v tomto
zmysle to aj prezentujeme. Našim zámerom je zastrešenie výskumných a vývojových aktivít v spoločnom projekte," povedala.

Všetky tri košické univerzity sú zapojené do spoločného projektu Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster
(CNIC), ktorého cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko i zahraničie. V
tomto projekte podľa jej slov nejde o spojenie univerzít formou zlúčenia, ale o zastrešenie výskumných a vývojových aktivít, ktoré by
viedli k rozvoju regiónu, vytvárali atraktívne prostredie pre študentov a absolventov, ponúkali nové pracovné príležitosti a priťahovali
investorov z podnikateľského sektora.

"UVLF je jediná škola na Slovensku, poskytujúca veterinárne vzdelávanie a druhá v oblasti farmácie, preto neprichádza do úvahy
splynutie s inou školou, ktoré by znamenalo stratu identity a právnej subjektivity. Ohrozilo by to naše postavenie v medzinárodnom
vzdelávacom priestore a našu zahraničnú akreditáciu," poznamenala Bobriková. UVLF je však otvorená spolupráci pri tvorbe spoločných
projektov, výskumných tímov, spoločných študijných programov s inými univerzitami.

UPJŠ v Košiciach chápe snahu MŠVVaŠ SR o integračný proces vysokých škôl na Slovensku, "avšak za predpokladu, že sa splnia tie
ciele integrácie, ktoré boli motiváciou v integračných procesoch vo viacerých krajinách EÚ." Cieľom integrácie vysokých škôl podľa UPJŠ
nemá byť ich redukcia, ale predovšetkým zvýšenie ich kvality a medzinárodnej prestíže.

"UPJŠ si je vedomá skutočnosti, že malé, respektíve stredne veľké univerzity v súčasnosti nemajú šancu konkurovať v medzinárodnej
súťaži univerzitám s počtom študentov 30.000 až 50.000 primeraným personálnym zázemím a vedeckou infraštruktúrou," uvádza sa v
stanovisku vedenia UPJŠ. V týchto dňoch hľadá univerzita možnosť úzkej spolupráce v medzinárodných alianciách európskych
univerzít, ktoré majú ambíciu vytvoriť medzinárodný subjekt. "Myšlienka silnej virtuálnej európskej univerzity je pre nás témou ďalšieho
rozvoja a smerovania," dodali z univerzity.
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach plánovala reagovať na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci
ktorej by súčasné univerzity vytvorili nový právny subjekt, a oslovila partnerov v Košiciach a v Bratislave. Na vyhlásenú výzvu však v
aktuálnej situácii nenašla spojenca. Vyplýva to z vyjadrenia vedenia univerzity, ktoré sprostredkovala jej hovorkyňa Laura Hoľanová.
(tasr)
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UPJŠ plánovala reagovať na výzvu rezortu školstva, nenašli spojenca

1 deň dozadu

Bratislava 26. novembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánovala reagovať na výzvu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu aj športu (MŠVVaŠ) SR, v rámci ktorej by súčasné univerzity vytvorili čerstvý právny subjekt, aj oslovila
partnerov v Košiciach aj v Bratislave. Na vyhlásenú výzvu však v aktuálnej situácii nenašla spojenca. Vyplýva to z vyjadrenia vedenia
univerzity, ktoré pre TASR sprostredkovala jej hovorkyňa Laura…

Autor: Publikoval || Publikoval | Redakcia || Redakcia || Redakcia | - || http://dnesky.sk

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/954140572/5a50c4da506ad2172ef5?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzIyMjA4NjIsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTU0MTQwNTcyLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.LFiqSvboV89HozKdmcBUNkHr6IkYGuIUBDdVlTpiHLU
https://dnesky.sk/upjs-planovala-reagovat-na-vyzvu-rezortu-skolstva-nenasli-spojenca/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 18

UPJŠ v Košiciach plánovala reagovať na výzvu MŠVVaŠ SR, nenašli však spojenca  
  26. 11. 2022, 12:14, Zdroj: hlavnespravy.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Laura Hoľanová

Dosah: 149 632 GRP: 3,33 OTS: 0,03 AVE: 1603 Eur 

UPJŠ v Košiciach plánovala reagovať na výzvu MŠVVaŠ SR, nenašli však spojenca

Bratislava 26. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánovala reagovať na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
(MŠVVaŠ) SR, v rámci ktorej by súčasné univerzity vytvorili nový právny subjekt, a oslovila partnerov v Košiciach a v Bratislave. Na
vyhlásenú výzvu však v aktuálnej situácii nenašla spojenca. Vyplýva to z vyjadrenia vedenia univerzity, ktoré pre TASR sprostredkovala
jej hovorkyňa Laura Hoľanová

Na snímke Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

“Integrácia otvára mnohé otázky, ktoré je potrebné vydiskutovať s ministerstvom i vládou. Skúsenosti zahraničných univerzít jasne
ukazujú, že tento proces má byť plánovaný v širšom časovom intervale a má byť súčasťou udržateľného strategického zámeru,” vyplýva
zo stanoviska. Za hlavný nedostatok procesu integrácie v SR považuje UPJŠ to, že predstava tvorcov fondu obnovy i MŠVVaŠ SR
dosiahnuť integráciu slovenských univerzít prišla neočakávane rýchlo a nebola pripravená “roadmap integrácie” v spolupráci s
reprezentáciami vysokých škôl.

Hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Zuzana Bobriková pre TASR uviedla, že nejde o spojenie
v zmysle, že by vznikla jedna Košická univerzita, do ktorej by sa včlenili existujúce univerzity. “Takéto zlúčenie je neprijateľné a v tomto
zmysle to aj prezentujeme. Našim zámerom je zastrešenie výskumných a vývojových aktivít v spoločnom projekte,” povedala.

Všetky tri košické univerzity sú zapojené do spoločného projektu Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster
(CNIC), ktorého cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko i zahraničie. V
tomto projekte podľa jej slov nejde o spojenie univerzít formou zlúčenia, ale o zastrešenie výskumných a vývojových aktivít, ktoré by
viedli k rozvoju regiónu, vytvárali atraktívne prostredie pre študentov a absolventov, ponúkali nové pracovné príležitosti a priťahovali
investorov z podnikateľského sektora.

“UVLF je jediná škola na Slovensku, poskytujúca veterinárne vzdelávanie a druhá v oblasti farmácie, preto neprichádza do úvahy
splynutie s inou školou, ktoré by znamenalo stratu identity a právnej subjektivity. Ohrozilo by to naše postavenie v medzinárodnom
vzdelávacom priestore a našu zahraničnú akreditáciu,” poznamenala Bobriková. UVLF je však otvorená spolupráci pri tvorbe spoločných
projektov, výskumných tímov, spoločných študijných programov s inými univerzitami.

UPJŠ v Košiciach chápe snahu MŠVVaŠ SR o integračný proces vysokých škôl na Slovensku, “avšak za predpokladu, že sa splnia tie
ciele integrácie, ktoré boli motiváciou v integračných procesoch vo viacerých krajinách EÚ.” Cieľom integrácie vysokých škôl podľa UPJŠ
nemá byť ich redukcia, ale predovšetkým zvýšenie ich kvality a medzinárodnej prestíže.

“UPJŠ si je vedomá skutočnosti, že malé, respektíve stredne veľké univerzity v súčasnosti nemajú šancu konkurovať v medzinárodnej
súťaži univerzitám s počtom študentov 30.000 až 50.000 primeraným personálnym zázemím a vedeckou infraštruktúrou,” uvádza sa v
stanovisku vedenia UPJŠ. V týchto dňoch hľadá univerzita možnosť úzkej spolupráce v medzinárodných alianciách európskych univerzít,
ktoré majú ambíciu vytvoriť medzinárodný subjekt. “Myšlienka silnej virtuálnej európskej univerzity je pre nás témou ďalšieho rozvoja a
smerovania,” dodali z univerzity.

Pošlite nám tip
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Reaguje na výzvu ministerstva školstva.

Košické vysoké školy (7 fotografií)

KOŠICE, BRATISLAVA. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánovala reagovať na výzvu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, v rámci ktorej by súčasné univerzity vytvorili nový právny subjekt, a oslovila partnerov v Košiciach a v
Bratislave.

Na vyhlásenú výzvu však v aktuálnej situácii nenašla spojenca. Vyplýva to z vyjadrenia vedenia univerzity, ktoré sprostredkovala jej
hovorkyňa Laura Hoľanová.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokKošické univerzity sa inšpirujú Brnom, Fínskom i Francúzskom. Spájať sa nechcú Čítajte UPJŠ: Chýba
roadmap integrácie

„Integrácia otvára mnohé otázky, ktoré je potrebné vydiskutovať s ministerstvom i vládou. Skúsenosti zahraničných univerzít jasne
ukazujú, že tento proces má byť plánovaný v širšom časovom intervale a má byť súčasťou udržateľného strategického zámeru," vyplýva
zo stanoviska.

Za hlavný nedostatok procesu integrácie v SR považuje UPJŠ to, že predstava tvorcov fondu obnovy i MŠVVaŠ SR dosiahnuť integráciu
slovenských univerzít prišla neočakávane rýchlo a nebola pripravená „roadmap integrácie" v spolupráci s reprezentáciami vysokých škôl.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok120 miliónov z plánu obnovy má ísť na zlučovanie univerzít. Tie to však nechcú Čítajte UVLF: Zlúčenie
je neprijateľné

Hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Zuzana Bobriková uviedla, že nejde o spojenie v zmysle,
že by vznikla jedna Košická univerzita, do ktorej by sa včlenili existujúce univerzity.

„Takéto zlúčenie je neprijateľné a v tomto zmysle to aj prezentujeme. Naším zámerom je zastrešenie výskumných a vývojových aktivít v
spoločnom projekte," povedala.

Všetky tri košické univerzity, vrátane Technickej univerzity, sú zapojené do spoločného projektu Košický klaster nového priemyslu -
Cassovia New Industry Cluster (CNIC), ktorého cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na
celé Slovensko i zahraničie.

V tomto projekte podľa jej slov nejde o spojenie univerzít formou zlúčenia, ale o zastrešenie výskumných a vývojových aktivít, ktoré by
viedli k rozvoju regiónu, vytvárali atraktívne prostredie pre študentov a absolventov, ponúkali nové pracovné príležitosti a priťahovali
investorov z podnikateľského sektora.

„UVLF je jediná škola na Slovensku, poskytujúca veterinárne vzdelávanie, a druhá v oblasti farmácie, preto neprichádza do úvahy
splynutie s inou školou, ktoré by znamenalo stratu identity a právnej subjektivity. Ohrozilo by to naše postavenie v medzinárodnom
vzdelávacom priestore a našu zahraničnú akreditáciu," poznamenala Bobriková.

UVLF je však otvorená spolupráci pri tvorbe spoločných projektov, výskumných tímov, spoločných študijných programov s inými
univerzitami.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokOcenená učiteľka: Tri roky učím inovatívne, no potom prídu prijímačky na vysoké školy Čítajte Nemôžu
konkurovať školám s 50-tisíc študentmi

UPJŠ v Košiciach chápe snahu MŠVVaŠ SR o integračný proces vysokých škôl na Slovensku, „avšak za predpokladu, že sa splnia tie
ciele integrácie, ktoré boli motiváciou v integračných procesoch vo viacerých krajinách EÚ".

Cieľom integrácie vysokých škôl podľa UPJŠ nemá byť ich redukcia, ale predovšetkým zvýšenie ich kvality a medzinárodnej prestíže.

„UPJŠ si je vedomá skutočnosti, že malé, respektíve stredne veľké univerzity v súčasnosti nemajú šancu konkurovať v medzinárodnej
súťaži univerzitám s počtom študentov 30 000 až 50 000 primeraným personálnym zázemím a vedeckou infraštruktúrou," uvádza sa v
stanovisku vedenia UPJŠ.

V týchto dňoch hľadá univerzita možnosť úzkej spolupráce v medzinárodných alianciách európskych univerzít, ktoré majú ambíciu
vytvoriť medzinárodný subjekt.
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„Myšlienka silnej virtuálnej európskej univerzity je pre nás témou ďalšieho rozvoja a smerovania," dodali z univerzity.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokOcenená učiteľka: Boli aj také reformy, že sme si trhali vlasy Čítajte

Autor: TASR
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UPJŠ plánovala reagovať na výzvu ministerstva, nenašla však spojenca

Košice Spravodajstvo

Oslovila partnerov v Košiciach aj v Bratislave.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánovala reagovať na výzvu ministerstva školstva, v rámci ktorej by súčasné
univerzity vytvorili nový právny subjekt. V tejto súvislosti oslovila partnerov v Košiciach aj v Bratislave, na vyhlásenú výzvu však nenašla
spojenca.

„Integrácia otvára mnohé otázky, ktoré je potrebné vydiskutovať s ministerstvom i vládou. Skúsenosti zahraničných univerzít jasne
ukazujú, že tento proces má byť plánovaný v širšom časovom intervale a má byť súčasťou udržateľného strategického zámeru,“ uviedla
UPJŠ v stanovisku.

Za hlavný nedostatok procesu integrácie na Slovensku považuje to, že predstava tvorcovu fondu obnovy i rezortu dosiahnuť integráciu
univerzít prišla neočakávane rýchlo a nebola pripravená roadmap integrácie.

Podľa Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach nejde o spojenie v zmysle, že by vznikla jedna Košická
univerzita, do ktorej by sa včlenili existujúce univerzity.

„Takéto zlúčenie je neprijateľné a v tomto zmysle to aj prezentujeme. Našim zámerom je zastrešenie výskumných a vývojových aktivít v
spoločnom projekte,“ vysvetlila hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

UPJŠ na výzvu nenašla spojenca / KOŠICE ONLINE

Všetky tri košické univerzity sa zapojili do spoločného projektu, ktorého cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne východného
Slovenska s presahom na celé Slovensko i zahraničie. Ide o zastrešenie aktivít, ktoré by viedli k rozvoju regiónu, vytvárali atraktívne
prostredie pre študentov a absolventov, ponúkali nové pracovné príležitosti a priťahovali investorov z podnikateľského prostredia.

„UVLF je jediná škola na Slovensku, poskytujúca veterinárne vzdelávanie a druhá v oblasti farmácie, preto neprichádza do úvahy
splynutie s inou školou, ktoré by znamenalo stratu identity a právnej subjektivity. Ohrozilo by to naše postavenie v medzinárodnom
vzdelávacom priestore a našu zahraničnú akreditáciu,“ dodala Bobriková.

Univerzita je však otvorená spolupráci pri tvorbe spoločných projektov, výskumných trhov, spoločných študijných programov s inými
univerzitami.

Cieľom integrácie vysokých škôl podľa UPJŠ nemá byť iba ich redukcia, ale predovšetkým zvýšenie ich kvality a medzinárodnej prestíže:

„UPJŠ si je vedomá skutočnosti, že malé, respektíve stredne veľké univerzity v súčasnosti nemajú šancu konkurovať v medzinárodnej
súťaži univerzitám s počtom študentov 30-tisíc až 50-tisíc, primeraným personálnym zázemím a vedeckou infraštruktúrou. Myšlienka
silnej virtuálnej európskej univerzity je pre nás témou ďalšieho rozvoja a smerovania.“

Zdroj: TASR
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Najmodernejšie vybavenie už na Slovensku

Liečba sa preto zameriava najmä na zmiernenie nepríjemných prejavov a minimalizáciu zdravotného postihnutia.

Zdroj: Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

„Máme k dispozícii najmodernejší neurostimulátor využívajúci tzv. „data driven therapy“, teda liečbu na základe získaných dát od
konkrétneho pacienta s využitím technológie BrainSense. Moderná technológia obsiahnutá v neurostimulátoroch nám lekárom pomáha
so správnym nastavením terapie, čím pacientom významne uľahčuje život. V praxi to vyzerá tak, že neurostimulátor zavedieme pod
kľúčnu kosť, odkiaľ je spojený s mozgom pacienta pomocou tenkých elektród. Neurostimulátor následne sníma mozgové signály, na
základe ktorých terapiu nastavíme a vyhodnotíme jej účinnosť,“ vysvetľuje doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. z Neurologickej kliniky
UNLP a LF UPJŠ Košice.

Celosvetovo už podstúpilo takúto liečbu viac ako 300 000 pacientov. Na Slovensku je to viac ako 250 pacientov. Terapia je plne hradená
zdravotnými poisťovňami.

Implantácia bez strašidelného rámu a s väčšou istotou

Zavedenie elektród do mozgu predstavuje jeden z náročnejších neurochirurgických výkonov. Špecialistom v Košiciach teraz pomáha
najmodernejšie prístrojové vybavenie, a ide o prvé pracovisko na Slovensku, ktoré vykonáva tzv. bezrámovú implantáciu systému hlbokej
mozgovej stimulácie.

Parkinson sa hlási nenápadne.

Zdroj: Shutterstock

Doktorom pomáha navigačný systém, ktorý umožňuje presne lokalizovať anatomické štruktúry mozgu.

„Vieme sa precízne dostať na presne definované miesto v mozgu a presne sledovať umiestnenie chirurgických nástrojov počas celej
operácie. V súčinnosti so zobrazovacím systémom navigačný systém vizualizuje anatómiu pacienta počas operácie a doslova vedie
lekára na potrebné miesto s absolútnou presnosťou,“ vysvetľuje doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA, prednosta Neurochirurgickej
kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice.

Ako to celé funguje, dozviete sa na ďalšej strane ►►►

Nemáte dosť pekných žien? Toto sú najkrajšie slečny na Instagrame
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Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa po sobotňajšom sedemhodinovom rokovaní na Úrade vlády SR definitívne zaviazal splniť osem
požiadaviek lekárskych odborov. Viac ako dvetisíc nemocničných lekárov tak na revanš prisľúbilo výpovede stiahnuť.

Foto: TASR , Pavol Zachar

Zľava premiér Eduard Heger a predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský 26. novembra 2022 v Bratislave

„Kríza je zažehnaná, nečaká nás kolaps nemocníc, dohodli sme sa. Našli sme zhodu aj na ôsmom bode memoranda, je to najväčší
kompromis, aký sme mohli dosiahnuť,“ vyhlásil premiér s tým, že vláda ustúpila pri požiadavke LOZ, ktorá si vyžiada uvoľnenie 40
miliónov eur z rozpočtu navyše.

V platnosti navyše zostáva aj stabilizačný príspevok 5-tisíc eur pre ostatných zdravotníckych pracovníkov. Jednotlivé body dohody, tzv.
memoranda musia ešte schváliť poslanci parlamentu.

zväčšiť

Graf

Bez rozpočtu nebude na výplaty

Od 1. 1. 2023 by mali mať neatestovaní lekári koeficient 1,5 a za každý odpracovaný rok sa zvýši o 0,05. Atestovaní lekári budú mať
koeficient 2,5, pričom za každý odpracovaný rok sa zvýši o 0,025. Pre atestovaných lekárov sa tiež od roku 2025 zvýši koeficient na 0,03.

No navyšovanie platov lekárov závisí od schválenia budúcoročného štátneho rozpočtu. Strana SaS ho však ani napriek apelu lekárskych
odborov nechce podporiť. Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) je rozpočet je nezodpovedný, chýbajú v ňom
výdavkové limity, s čím má problém aj Európska komisia. Za rozpočet nezahlasuje ani strana Hlas.

Nie každý však má z dohody radosť. „Sú to vydierači,“ povedal v RTVS v relácii O päť minút dvanásť minister financií Igor Matovič
(OĽaNO) na adresu lekárskych odborárov. „Bolo to tak odporné, ako keď si lekár pred 22 rokmi vypýtal úplatok za operáciu môjho
chorého otca,“ sťažoval sa.

Viacerí lekári pritom reagovali, že na úplatok sa podobal skôr Matovičov náhly nápad jednorazových príspevkov od 10– do 30-tisíc eur
pre lekárov, ktorí do vypršania výpovedného ultimáta podpíšu, že zostanú pracovať ďalšie tri roky.

V sobotu, vo chvíli, keď bola dosiahnutá dohoda medzi štátom a lekármi, na rokovaní Matovič nebol. Dohodu podľa vlastných slov
ponechal na premiérovi Hegerovi. „Budem chápať, keď im v niečom ustúpi, aj keď ich požiadavky už dávno presiahli hranicu boja za
spravodlivú mzdu,“ zdôraznil šéf rezortu financií v stanovisku na sociálnej sieti, ktorého súčasťou bolo až deväť postskrípt (p.s., pozn.
red). Podotkol napríklad, že s odborármi rokoval približne 40 hodín.

Matovič na sociálnej sieti v tom istom texte opisoval, ako pred 22 rokmi, keď operovali jeho otca, istý lekár požiadal jeho matku o úplatok.
„Dnes som ministrom financií a pred pár týždňami som mal rokovanie so spomenutým „lekárom“. Zastupoval lekársky stav, ja štát.
Žalúdok sa mi obracal, ale nemohol som na sebe dať znať, že vidím pred sebou ľudský odpad,“ napísal šéf OĽaNO.

Jeden príbeh, dve verzie

Minister financií Igor Matovič opísal príbeh, ako musela jeho matka dať úplatok lekárovi, ktorý operoval jeho otca. Rovnaký príbeh
rozprával pred desiatimi rokmi. S tým rozdielom, že vtedy tvrdil, že úplatok dal lekárovi on.

Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že pred desiatimi rokmi Matovič príbeh použil v rámci politického marketingu. „Dnes ho v
obmenenej verzii používa v boji proti lekárom bojujúcim za lepšie podmienky v zdravotníctve. Minister tak svojím konaním nielenže
vyvoláva ďalšiu nedôveru a nenávisť v spoločnosti, ale ako líder protikorupčného hnutia nejde ani dobrým príkladom,“ dodala nadácia.

Podľa nadácie nie je fér „obracať takýmto spôsobom nenávisť a hnev v spoločnosti voči všetkým čestným lekárom, ktorí sa o nás starali
počas dvoch rokov pandémie a teraz sa snažia vyrokovať zlepšené podmienky v zdravotníctve“.

„V tomto kontexte sme poukázali aj na to, že tento príbeh sme už v minulosti počuli pri inej príležitosti a v inej podobe,“ upozornili na
sociálnej sieti.
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„Z pozície lekára sa stala dekadencia spoločnosti,“ reagovala na vývoj verejnej diskusie o vyjednávaniach odborov so štátom Ingrid
Dzurňáková, primárka oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Nemocnici AGEL Levoča. Skonštatovala, že spoločnosť
sa pri hromadných výpovediach a hroziacom núdzovom stave veľmi polarizovala. „Pacienti sa na nás pozerali s tým, že či máme málo
peňazí a či budeme ešte robiť. Správali sa agresívne, pacient sa tiež bál a tlačil tú zlosť, hnev na niekoho a odfiltroval sa na doktorovi,“
dodala pre denník Pravda.

Profesor Štefan Hrušovský sa stará o pacientov s chorobami pečene, žlčového systému a pankreasu. Jeho sa už napätá situácia
netýkala. „Presúvam sa na Bory,“ vysvetlil s veľavravným úsmevom. Súkromná nemocnica Bory finančnej skupiny Penta získala v piatok
kolaudačné rozhodnutie, no nábor lekárov robí už niekoľko mesiacov. Prvé pracoviská v nemocnici plánujú otvoriť v marci 2023.

Núdzový stav zažehnaný

Lekárski odborári trvali na splnení ôsmich požiadaviek, problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. Ostatné požiadavky sa
týkajú spravodlivého financovania nemocníc, reformy vzdelávania a zlepšenia pracovných podmienok.

Pokiaľ by k dohode nedošlo, hrozilo, že lekárom 30. novembra vyprší výpovedná lehota. Viaceré nemocnice na Slovensku pre hromadné
výpovede lekárov od decembra zrušili, prípadne odložili plánované operácie. Hrozilo tiež vyhlásenie núdzového stavu.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) prisľúbil, že v pondelok bude o pripravovaných zmenách v zdravotníctve
rokovať parlamentný výbor.

Peniaze sa však neušli len nemocničným lekárom. Ostatným zdravotníkom by mal byť do konca decembra vyplatený stabilizačný
príspevok. Dostanú ho tí zdravotníci, ktorí do 30. novembra podpíšu trojročnú dohodu a zároveň budú mať 1. decembra tohto roku platný
pracovný pomer v nemocnici. Príspevok je vo výške 5-tisíc eur pred zdanením. Zamestnanci, ktorí na rovnaké pozície nastúpia čo i len o
deň neskôr, by tak príspevok dostať nemali.

Stabilizačný príspevok zostáva

Minister financií Matovič sľúbil, že 40-tisíc zdravotníkov okrem nemocničných lekárov dostane stabilizačný príspevok. Medzi tých, čo
dostanú príspevok, majú patriť napríklad zdravotné sestry, laboranti či sanitári. Celkovo má ísť o viac ako 20 profesií, no ich zoznam
zatiaľ ministerstvo financií nezverejnilo. Podľa ministerstva zdravotníctva to má byť päťtisíc eur. Matovič v RTVS povedal, že by ho mohli
dostať už v novembrovej výplate.

Ak by to nestihli, podľa neho ho získajú najneskôr v januári, pretože vyplatiť ho chcú ešte z tohtoročného rozpočtu.

Stabilizačný príspevok sa bude podľa Matoviča krátiť zdravotníkom, pokiaľ neodrobia tri roky. Skracoval by sa alikvotne podľa toho, o čo
menej by odrobili. Matovič dodal, že náborový príspevok pre zdravotníckych pracovníkov už nie je aktuálny.

Dohodu s vládou si predseda LOZ Peter Visolajský pochvaľoval. Poslancov parlamentu zároveň poprosil, aby legislatívne zmeny
podporili a vyzval ich tiež, aby zodpovedne pristúpili k hlasovaniu o schvaľovaní rozpočtu. „V najbližších dňoch sa môžu rozbehnúť
zmeny pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku,“ uviedol. Na margo rušenia plánovaných zákrokov od 1. decembra v niektorých
nemocniciach ubezpečil, že lekári spravia všetko pre to, aby pacienti dostali termíny tak, ako boli pôvodne sľúbené.

Najviac vraj získa pacient

Po nájdení kompromisu lekárom odľahlo. Profesorka Želmíra Macejová z I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v
Košiciach priznala, že sa obávala, čo by nastalo, ak by sa pri požiadavkách nenašiel kompromis. „Nemocnice by poskytovali len
neodkladnú starostlivosť, no to sa nedá dlhodobo udržať,“ ozrejmila. Dodala, že požiadavky LOZ mali medzi lekármi podporu aj u tých,
ktorí výpoveď nepodali. „Našliapnuté máme dobrým smerom,“ vyhlásila. Profesorka Macejová zároveň aj učí na Lekárskej fakulte
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa kardiológa Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Milana Luknára neboli požiadavky LOZ len pre lekárov, no koncový
užívateľ bude pacient.

„Napríklad zoberme si finančné požiadavky. Keď bude lekár lepšie zaplatený, bude lepší výber. Budete si môcť vybrať lekára a aj
nemocnica si bude môcť vybrať lekára. Dnes zamestná len takého človeka, na ktorého má. Keď bude mať lekár motiváciu zostať v
nemocnici, bude chcieť súťažiť o svoje miesto, tak z toho zase bude profitovať pacient,“ priblížil Luknár.

Priznal, že „slovenské nemocnice vyzerajú strašne“. „Choďte do banky a choďte do nemocnice,“ porovnával. V piatok LOZ pred
ministerstvom zdravotníctva poukazovalo na to, ako vyzerajú slovenské nemocnice a ako vyzerá budova súkromnej zdravotnej
poisťovne.
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„Potrebujeme pracovať v hygienických priestoroch, aby pacienti neumierali na nozokomiálne nákazy (tzv. nemocničné nákazy, pozn.
red.), aby boli lekári odpočinutí a aby mali slušné pracovné podmienky, hodné 21. storočia. Takisto aj pacienti,“ skonštatoval.

Dodal, že sa hromadných výpovedí obával, lebo si nevedel predstaviť, kto by pri pacientoch zostal. Primárka Dzurňáková z levočskej
nemocnice priblížila, že nástupný plat pre lekára absolventa v čistom predstavuje 1 100 eur. Lekári podľa nej za to, čo si odslúžili počas
pandémie, nedostali ani morálne, ani finančné ohodnotenie. „Máte zachraňovať životy, máte 24-hodinové služby, máte nadčasy a aj
doma máte život,“ doplnila.

Sama však vníma, že na lekárov je neustále vyvíjaný spoločenský tlak. „Vždy niečo chcú poisťovne, riaditelia, námestníci, máme plán
obnovy, optimalizáciu siete nemocníc. Toľko existenčných vecí je tlačených na lekárov,“ podotkla.

Tvrdí, že sa obáva, ako reforma nemocničnej siete zasiahne malé nemocnice. Rezort zdravotníctva totiž musí do konca roka predstaviť,
ako bude vyzerať nová nemocničná sieť na Slovensku. Po novom rozdelí nemocnice do piatich kategórií. Ak napríklad niektoré
nemocnice nevykonávajú dostatočný počet jednotlivých zákrokov, môžu o oddelenie prísť, a niektoré zariadenia budú slúžiť na
poskytovanie akútnej starostlivosti a na doliečovanie.

Autor: Peter Madro
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Márai, Ady és a kortársak – Az Irodalmi Szemle estje  
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Lekárske odborové združenie (LOZ) dosiahlo dohodu s vládou na zvýšení platov nemocničných lekárov.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa po sobotňajšom sedemhodinovom rokovaní na Úrade vlády SR definitívne zaviazal splniť osem
požiadaviek lekárskych odborov. Viac ako dvetisíc nemocničných lekárov tak na revanš prisľúbilo výpovede stiahnuť.

„Kríza je zažehnaná, nečaká nás kolaps nemocníc, dohodli sme sa. Našli sme zhodu aj na ôsmom bode memoranda, je to najväčší
kompromis, aký sme mohli dosiahnuť,“ vyhlásil premiér s tým, že vláda ustúpila pri požiadavke LOZ, ktorá si vyžiada uvoľnenie 40
miliónov eur z rozpočtu navyše. V platnosti zostáva aj stabilizačný príspevok 5–tisíc eur pre ostatných zdravotníckych pracovníkov.

Jednotlivé body dohody, tzv. memoranda musia ešte schváliť poslanci parlamentu. Nie každý však má z dohody radosť. „Sú to vydierači,“
povedal v RTVS v relácii O päť minút dvanásť minister financií Igor Matovič (OĽaNO) na adresu lekárskych odborárov. „Bolo to tak
odporné, ako keď si lekár pred 22 rokmi vypýtal úplatok za operáciu môjho chorého otca,“ sťažoval sa.

Pokračovanie – s. 2

Dokončenie – s. 1

Viacerí lekári pritom reagovali, že na úplatok sa podobal skôr Matovičov náhly nápad jednorazových príspevkov od 10– do 30–tisíc eur
pre lekárov.

V sobotu, vo chvíli, keď bola dosiahnutá dohoda medzi štátom a lekármi, na rokovaní Matovič nebol. Dohodu podľa vlastných slov
ponechal na premiérovi Hegerovi. „Budem chápať, keď im v niečom ustúpi, aj keď ich požiadavky už dávno presiahli hranicu boja za
spravodlivú mzdu,“ zdôraznil šéf rezortu financií v stanovisku na sociálnej sieti, ktorého súčasťou bolo až deväť postskrípt (p.s., pozn.
red). Podotkol napríklad, že s odborármi rokoval približne 40 hodín.

Matovič na sociálnej sieti v tom istom texte opisoval, ako pred 22 rokmi, keď operovali jeho otca, istý lekár požiadal jeho matku o úplatok.
„Dnes som ministrom financií a pred pár týždňami som mal rokovanie so spomenutým „lekárom“. Zastupoval lekársky stav, ja štát.
Žalúdok sa mi obracal, ale nemohol som na sebe dať znať, že vidím pred sebou ľudský odpad,“ napísal šéf OĽaNO.

„Z pozície lekára sa stala dekadencia spoločnosti,“ reagovala na vývoj verejnej diskusie o vyjednávaniach odborov so štátom Ingrid
Dzurňáková, primárka oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Nemocnici AGEL Levoča. Skonštatovala, že spoločnosť
sa pri hromadných výpovediach a hroziacom núdzovom stave veľmi polarizovala. „Pacienti sa na nás pozerali s tým, že či máme málo
peňazí a či budeme ešte robiť. Správali sa agresívne, pacient sa tiež bál a tlačil tú zlosť, hnev na niekoho a odfiltroval sa na doktorovi,“
dodala pre denník Pravda.

Núdzový stav zažehnaný

Lekárski odborári trvali na splnení ôsmich požiadaviek, problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. Ostatné požiadavky sa
týkajú spravodlivého financovania nemocníc, reformy vzdelávania a zlepšenia pracovných podmienok. Pokiaľ by k dohode nedošlo,
hrozilo, že lekárom 30. novembra vyprší výpovedná lehota. Viaceré nemocnice na Slovensku pre hromadné výpovede lekárov od
decembra zrušili, prípadne odložili plánované operácie. Hrozilo tiež vyhlásenie núdzového stavu.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) prisľúbil, že v pondelok bude o pripravovaných zmenách v zdravotníctve
rokovať parlamentný výbor.

Peniaze sa však neušli len nemocničným lekárom. Ostatným zdravotníkom by mal byť do konca decembra vyplatený stabilizačný
príspevok. Dostanú ho tí zdravotníci, ktorí do 30. novembra podpíšu trojročnú dohodu a zároveň budú mať 1. decembra tohto roku platný
pracovný pomer v nemocnici. Príspevok je vo výške 5–tisíc eur pred zdanením. Zamestnanci, ktorí na rovnaké pozície nastúpia čo i len o
deň neskôr, by tak príspevok dostať nemali.

Dohodu s vládou si predseda LOZ Peter Visolajský pochvaľoval. Poslancov parlamentu zároveň poprosil, aby legislatívne zmeny
podporili a vyzval ich tiež, aby zodpovedne pristúpili k hlasovaniu o schvaľovaní rozpočtu. „V najbližších dňoch sa môžu rozbehnúť
zmeny pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku,“ uviedol. Na margo rušenia plánovaných zákrokov od 1. decembra v niektorých
nemocniciach ubezpečil, že lekári spravia všetko pre to, aby pacienti dostali termíny tak, ako boli pôvodne sľúbené.

Najviac vraj získa pacient

Po nájdení kompromisu lekárom odľahlo. Profesorka Želmíra Macejová z I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v 
Košiciach priznala, že sa obávala, čo by nastalo, ak by sa pri požiadavkách nenašiel kompromis. „Nemocnice by poskytovali len
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neodkladnú starostlivosť, no to sa nedá dlhodobo udržať,“ ozrejmila. Dodala, že požiadavky LOZ mali medzi lekármi podporu aj u tých,
ktorí výpoveď nepodali. „Našliapnuté máme dobrým smerom,“ vyhlásila. Profesorka Macejová zároveň aj učí na Lekárskej fakulte
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa kardiológa Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Milana Luknára neboli požiadavky LOZ len pre lekárov, no koncový
užívateľ bude pacient.

„Napríklad zoberme si finančné požiadavky. Keď bude lekár lepšie zaplatený, bude lepší výber. Budete si môcť vybrať lekára a aj
nemocnica si bude môcť vybrať lekára. Dnes zamestná len takého človeka, na ktorého má. Keď bude mať lekár motiváciu zostať v
nemocnici, bude chcieť súťažiť o svoje miesto, tak z toho zase bude profitovať pacient,“ priblížil Luknár.

Priznal, že „slovenské nemocnice vyzerajú strašne“. „Choďte do banky a choďte do nemocnice,“ porovnával. V piatok LOZ pred
ministerstvom zdravotníctva poukazovalo na to, ako vyzerajú slovenské nemocnice a ako vyzerá budova súkromnej zdravotnej
poisťovne.

„Potrebujeme pracovať v hygienických priestoroch, aby pacienti neumierali na nozokomiálne nákazy (tzv. nemocničné nákazy, pozn.
red.), aby boli lekári odpočinutí a aby mali slušné pracovné podmienky, hodné 21. storočia. Takisto aj pacienti,“ skonštatoval. Dodal, že
sa hromadných výpovedí obával, lebo si nevedel predstaviť, kto by pri pacientoch zostal.

Primárka Dzurňáková z levočskej nemocnice priblížila, že nástupný plat pre lekára absolventa v čistom predstavuje 1 100 eur. Lekári
podľa nej za to, čo si odslúžili počas pandémie, nedostali ani morálne, ani finančné ohodnotenie. „Máte zachraňovať životy, máte
24–hodinové služby, máte nadčasy a aj doma máte život,“ doplnila.

Sama však vníma, že na lekárov je neustále vyvíjaný spoločenský tlak. „Vždy niečo chcú poisťovne, riaditelia, námestníci, máme plán
obnovy, optimalizáciu siete nemocníc. Toľko existenčných vecí je tlačených na lekárov,“ podotkla.

Tvrdí, že sa obáva, ako reforma nemocničnej siete zasiahne malé nemocnice. Rezort zdravotníctva totiž musí do konca roka predstaviť,
ako bude vyzerať nová nemocničná sieť na Slovensku. Po novom rozdelí nemocnice do piatich kategórií. Ak napríklad niektoré
nemocnice nevykonávajú dostatočný počet jednotlivých zákrokov, môžu o oddelenie prísť, a niektoré zariadenia budú slúžiť na
poskytovanie akútnej starostlivosti a na doliečovanie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Stabilizačný príspevok zostáva

Minister financií Matovič sľúbil, že 40–tisíc zdravotníkov okrem nemocničných lekárov dostane stabilizačný príspevok. Medzi tých, čo
dostanú príspevok, majú patriť napríklad zdravotné sestry, laboranti či sanitári. Celkovo má ísť o viac ako 20 profesií, no ich zoznam
zatiaľ ministerstvo financií nezverejnilo. Podľa ministerstva zdravotníctva to má byť päťtisíc eur. Matovič v RTVS povedal, že by ho mohli
dostať už v novembrovej výplate. Ak by to nestihli, podľa neho ho získajú najneskôr v januári, pretože vyplatiť ho chcú ešte z
tohtoročného rozpočtu. Stabilizačný príspevok sa bude podľa Matoviča krátiť zdravotníkom, pokiaľ neodrobia tri roky. Skracoval by sa
alikvotne podľa toho, o čo menej by odrobili. Matovič dodal, že náborový príspevok pre zdravotníckych pracovníkov už nie je aktuálny.
(pst)

Jeden príbeh, dve verzie

Minister financií Igor Matovič opísal príbeh, ako musela jeho matka dať úplatok lekárovi, ktorý operoval jeho otca. Rovnaký príbeh
rozprával pred desiatimi rokmi. S tým rozdielom, že vtedy tvrdil, že úplatok dal lekárovi on.

Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že pred desiatimi rokmi Matovič príbeh použil v rámci politického marketingu. „Dnes ho v
obmenenej verzii používa v boji proti lekárom bojujúcim za lepšie podmienky v zdravotníctve. Minister tak svojím konaním nielenže
vyvoláva ďalšiu nedôveru a nenávisť v spoločnosti, ale ako líder protikorupčného hnutia nejde ani dobrým príkladom,“ dodala nadácia.

Podľa nadácie nie je fér „obracať takýmto spôsobom nenávisť a hnev v spoločnosti voči všetkým čestným lekárom, ktorí sa o nás starali
počas dvoch rokov pandémie a teraz sa snažia vyrokovať zlepšené podmienky v zdravotníctve“. „V tomto kontexte sme poukázali aj na
to, že tento príbeh sme už v minulosti počuli pri inej príležitosti a v inej podobe,“ upozornili na sociálnej sieti. (pst)

”

Kríza je zažehnaná, nečaká nás kolaps nemocníc, dohodli sme sa. Našli sme zhodu aj na ôsmom bode memoranda, je to najväčší
kompromis, aký sme mohli dosiahnuť.

Eduard Heger
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predseda vlády
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Porovnanie dopadu na rozpočet a priemernú mzdu lekára v nemocnici podľa jednotlivých alternatív

Autor: Peter Madro Bratislava

https://monitora.sk/

	Historik: Podstatné na zániku ČSFR je, že nerinčali zbrane   
	Historik: Podstatné na zániku ČSFR je, že nerinčali zbrane   
	Slovensko30: Podstatné na zániku ČSFR podľa historika je, že "nerinčali zbrane"   
	Podstatné na zániku ČSFR podľa historika je, že "nerinčali zbrane"   
	Historik: Podstatné na zániku ČSFR je, že nerinčali zbrane   
	Štartuje Kampaň Zastavme násilie na ženách. O tejto téme nesmieme mlčať   
	Pred 30 rokmi poslanci Česko-Slovenska rozhodli o definitívnom rozdelení federácie. Nie každý chcel koniec spoločného štátu   
	Rozdelili sme sa slušne a nevytiahli sme na seba zbrane. Pred 30 rokmi odhlasovali zánik Československa   
	AGEL: Mladej generácii chýba pocit reálnej vízie stabilného zamestnávateľa   
	UPJŠ v Košiciach plánovala reagovať na výzvu MŠVVaŠ SR, nenašli však spojenca   
	UPJŠ v Košiciach plánovala reagovať na výzvu MŠVVaŠ SR, nenašli však spojenca   
	UPJŠ plánovala reagovať na výzvu rezortu školstva, nenašli spojenca   
	Škola,Hegerova vláda   
	UPJŠ plánovala reagovať na výzvu rezortu školstva, nenašli spojenca   
	UPJŠ v Košiciach plánovala reagovať na výzvu MŠVVaŠ SR, nenašli však spojenca   
	Univerzita sa chce s niekým spojiť. Nikto nemá záujem v Košiciach ani Bratislave   
	UPJŠ plánovala reagovať na výzvu ministerstva, nenašla však spojenca   
	Posun v liečbe Parkinsonovej choroby: Uľaví sa mnohým   
	Štát ustúpil lekárskym odborom. Lekári sťahujú hromadné výpovede   
	Márai, Ady és a kortársak – Az Irodalmi Szemle estje   
	Štát ustúpil odborom. Prijal požiadavky lekárov   


