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Predseda Robert Fico spolu s premiérom Petrom Pellegrinim v Košiciach oznámili meno
nového ministra financií.
Dňa 9. apríla 2019 sa na východnom Slovensku uskutočnilo výjazdové rokovanie Vlády
Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti oznámili predseda strany SMER – sociálna
demokracia Robert Fico spolu s podpredsedom strany SMER – SD a predsedom vlády SR
Petrom Pellegrinim v Košiciach meno nového ministra financií.
Ministrom financií bude Ladislav Kamenický, ktorý aktuálne zastáva post predsedu Výboru
NR SR pre financie a rozpočet.

https://www.facebook.com/watch/?v=711314685955743
Komentár Erika Tomáša k dosluhujúcemu prezidentovi Kiskovi: Nevydržal! Andrej
Kiska oznámil vznik svojej strany napriek tomu, že stále zastáva post prezidenta a mal
by byť nadstranícky.
Zjavne sa chcel zviesť na úspechu Zuzany Čaputovej v prezidentských voľbách, čo aj
napokon potvrdil vo svojom videu vetou: “Tieto voľby sme vyhrali”. Mimochodom, tej
Zuzany Čaputovej, ktorá mu odkázala, že na jeho mieste by po daňových deliktoch už v
politike nepokračovala. Sarkasticky komentoval Kiskovu snahu priživiť sa na víťazstve
novozvolenej prezidentky dosluhujúci šéf Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko, ktorý
povedal, že ak Andrej Kiska tieto voľby vyhral, tak “len ako volič”. To hovorí za všetko.
“Prezident musí byť nadstranícky, a preto všetky informácie zverejním až po skončení
mandátu”, doplnil Kiska vo vyhlásení k svojej novej strane. Tú kľúčovú, teda, že ju zakladá,
však už zverejnil a neváhal ani zaútočiť na svojich budúcich politických súperov. Takže, pán
Kiska, definitívne ste sa stali straníckym prezidentom, a preto by ste počas zvyšku svojho
pôsobenia v úrade mali už len svietiť a kúriť

Vláda SR
Premiér Peter Pellegrini na pôde Európskeho parlamentu: Nedopustím účelové
poškodzovanie Slovenska v zahraničí!
Premiér Peter Pellegrini sa ostro ohradil voči vyjadreniam českého europoslanca, ktoré
poškodzujú dobré meno Slovenska v zahraničí a zneužívaniu smrti farmára na rozoštvávanie
ľudí a protivládne demonštrácie.
https://www.facebook.com/smersd/videos/264417977778908/
Odchádzajúci minister financií Peter Kažimír: Pre mňa bolo cťou na tomto rezorte
pôsobiť tak dlhý čas.
V súčasnosti už bývalý minister financií Peter Kažimír na štvrtkovej tlačovej konferencii
zhodnotil svoje pôsobenie na rezorte financií. Vyzdvihol skutočnosť, že posledný rozpočet,
ktorý predložil na rok 2019, bol prvýkrát v histórii Slovenska vyrovnaný. Zároveň
skonštatoval, že bol najdlhšie slúžiacim ministrom financií v Európe.
https://www.teraz.sk/ekonomika/p-kazimir-zhodnotil-posobenie-na-rez/389476-clanok.html
Premiér Peter Pellegrini: Slovensko nespustí tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce,
pokiaľ by boli relevantné pochybnosti o bezpečnosti jej prevádzky.
Výsledky horúcej hydroskúšky na tomto bloku jadrovej elektrárne očakáva Úrad jadrového
dozoru SR do konca apríla. "Chcem uistiť všetkých občanov Slovenska, že urobíme všetko
preto, aby stavba bola bezpečná, aby tento zdroj energie spĺňal všetky medzinárodné
bezpečnostné normy a pravidlá. Nespustíme ho bez toho, aby sme nemali všetci úplnú istotu,
že je tento nový blok bezpečný a nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko pre občanov
Slovenska ani susedných štátov," povedal premiér Pellegrini.
https://www.topky.sk/cl/100535/1785841/VIDEO-Treti-blok-v-Mochovciach-nespustime-pokial-nebude-bezpecny--ubezpecuje-Pellegrini
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) má stále
otvorenú výzvu, do ktorej sa môžu hlásiť vedci, výskumníci a doktorandi
a absolvovať výskumný pobyt na Technickej fakulte univerzity v Berkeley (UC
Berkeley), z nich vyberie komisia troch. Do výzvy sa môžu záujemcovia hlásiť do 19.
apríla 2019 do 13:00.
Kalifornská univerzita v Berkeley je jednou z najlepších verejných vysokých škôl na
svete, patrí do najlepšej päťky. ÚPVII bude vyberať z výskumných projektov, ktoré sú
zamerané na dopravné systémy, informatizáciu v doprave či na automobilový výskum.
„Semester na kalifornskej univerzite v Berkeley bude pre našich vedcov určite veľmi
dobrou skúsenosťou a veľkým prínosom. Verím, že poznatky, ktoré na univerzite získajú,
odovzdajú ďalej spoločnosti či ďalším generáciám,“ povedal podpredseda vlády SR
Richard Raši.
Podmienkou je, že do výzvy kandidáta nominuje vysoká škola. Úspešný kandidát dostane
dotáciu maximálne 93-tisíc eur. Z tejto sumy je 50-tisíc dolárov určených na školné na
UC Berkeleya zvyšné náklady na pobyt, ktorý bude trvať maximálne sedem mesiacov.
Výzva je zverejnená na webovom sídle ÚPVII na adrese
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/dotacie/.
Vyslanie mladých výskumníkov do Berkeley je pokračovaním úspechu z minulého roku.
ÚPVII v septembri 2017 podpísal so Žilinskou univerzitou a UC Berkeley Memorandum
o porozumení a dvoch slovenských vedcov poslal na pobyt do USA.

Národný onkologický ústav v Bratislave má nový lineárny urýchľovač. Ide
o najšpičkovejšie zariadenie svojho druhu v rámci celého Slovenska. Patrí zároveň
medzi najmodernejšie stroje svojho druhu v Európe.
Okrem zvýšenia presnosti ožarovania ponúka všetky moderné techniky, aké sa dajú
v súčasnosti s lineárnymi urýchľovačmi uskutočniť. Prístroj v hodnote 1,6 mil. eur s DPH
centrálne obstaralo ministerstvo zdravotníctva a nákup pre nemocnicu financovalo zo svojej
rozpočtovej kapitoly, teda z kapitálových výdavkov. „Je skvelé, že môžeme skonštatovať, že
pacienti Národného onkologického ústavu budú mať k dispozícii prístroj najvyššej kategórie.
Je nespochybniteľné, že sa skvalitní ich liečba a to je pre nás prioritou,“uviedla ministerka
zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
„Lineárny urýchľovač najnovšej generácie je vybavený zariadením na kontrolu dýchacích
pohybov, tzv. „respiratorygating“, ktoré umožní presnejšie ožiarenie v oblasti hrudníka
a zároveň lepšiu ochranu zdravého tkaniva,“ povedal Martin Smatana, generálny riaditeľ
Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR.
Na Oddelení radiačnej onkológie podstúpi ročne liečbu približne 1400 pacientov, pričom
každý z nich dostane asi 25 liečení.
„Onkológia je jednou z prioritných tém, ktorej sa dôkladne venujeme a snažíme sa veci
posúvať aj v tejto oblasti vpred. Vlani sme predstavili Národný onkologický program, v
januári sme odštartovali skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, spúšťame skríning
rakoviny prsníka a čoskoro skríning rakoviny krčka maternice. Tento rok sme rozbehli aj Rok
prevencie a takisto sme ešte viac sprístupnili onkologickú liečbu, nakoľko je k dispozícii pre
pacientov viac liekov ako v minulosti hradených z verejného zdravotného poistenia,”
povedala Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR.
Za posledný rok do kategorizovaného zoznamu, teda do zoznamu liekov hradených
z verejného zdravotného poistenia, vstúpilo 18 nových onkologických liekov.
Slovenská vláda v utorok schválila bezúročnú pôžičku pre Žilinský, Banskobystrický a
Trnavský samosprávny kraj na opravy ciest II. a III. triedy v celkovej výške 63 miliónov
eur.
Najviac, 33 miliónov eur, dostane Banskobystrický samosprávny kraj, ostatné samosprávy
budú mať k dispozícii po 15 miliónov eur. Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu
financií budú kraje splácať úvery desať rokov.
Správa ciest II. a III. triedy spadá pod krajské samosprávy od roku 2004. Napriek snahe
financovať obnovu mostov a ciest II. a III. triedy z vlastných zdrojov, prostriedkov z
bankových úverov a z nenávratných finančných príspevkov, nestačia podľa schváleného
materiálu tieto peniaze na odstránenie havarijného stavu pozemných komunikácií, ani na
pravidelnú obnovu ich stavu.
Napríklad Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) má v súčasnosti v správe 1426,8 km ciest II. a
III. triedy a 786 mostných objektov.
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská ocenila lekárov, sestry a iných zdravotných
pracovníkov.
Plaketu, diplom a finančnú odmenu v hodnote 1000 eur si odniesli traja víťazi v každej z
kategórii. „Ako lekárka som sa vo svojej práci stretávala s lekármi, sestrami a inými
zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí každý deň prichádzali do svojej práce. Nechávali tam dušu
a telo a robili to len preto, aby sa starali o to najdôležitejšie, čo máme, a to je zdravie. Toto
ocenenie je vzdanie úcty a poďakovanie sa všetkým, ktorí sa starajú o zdravie ľudí. Viem, že

podmienky nie sú ideálne, no robíme všetko pre to, aby sa postupne zlepšovali a spolu
bojujeme za lepšie slovenské zdravotníctvo,"povedala ministerka.
Prvý ročník Ceny ministerky zdravotníctva SR má víťazov.
KATEGÓRIA LEKÁR:
MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR
Pána doktora nominovala Fakultná nemocnica Trnava. Je primárom Rádiologickej kliniky.
Počas jeho pôsobenia boli do klinickej praxe zavedené početné miniinvazívne intervenčné
rádiologické výkony, čím sa podarilo kliniku zaradiť medzi vedúce pracoviská na poli
endovaskulárnej liečby na Slovensku. V nemocnici vybudovali najväčšie Centrum na
endovaskulárnu liečbu pre pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou v
krajine. Pod vedením pána doktora a v spolupráci s ďalšími jeho kolegami sa Fakultná
nemocnica Trnava stala najväčším pracoviskom zaoberajúcim sa endovaskulárnou liečbou
pacientov s dialyzačnými cievnymi prístupmi.
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Pána docenta nominoval Národný onkologický ústav v Bratislave. Je prednostom Kliniky
chirurgickej onkológie. Pán docent je špičkový chirurg, ktorý sa venuje najmä jednej z
najzákernejších foriem rakoviny - karcinómu pankreasu. Zavádza najnovšie poznatky vedy v
chirurgickej liečbe. V tejto, ako aj v iných oblastiach je pracovisko špičkové v rámci celej
krajiny. Podieľa sa aj na výučbe študentov.
MUDr. Ondrej Bobík
Pána doktora nominoval Výbor spolku lekárov Trebišov Slovenskej lekárskej spoločnosti. Od
roku 1985 zastáva funkciu primára kožného oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v
Trebišove, v regióne s vysokým výskytom pohlavne prenosných ochorení. Napriek
dôchodkovému veku naďalej obetavo pracuje v nemocnici a s jeho pomocou v spolupráci s
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove sa podarilo opakovane zvládnuť
epidemiologickú situáciu nákazy syfilisu v trebišovskom okrese. Je jedným zo zakladateľov
Spolku lekárov v Trebišove.
KATEGÓRIA SESTRA:
Renáta Pavlíková.
Pani Pavlíkovú nominovala nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante. V nemocnici
pracuje už takmer 34 rokov. Popri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti dokáže v
pacientoch vzbudiť optimizmus a denne im ako zmenová sestra Oddelenia chirurgie a
urológie dodáva potrebnú energiu pre uzdravenie. Pani Pavlíková je podľa nemocnice
výnimočná najmä svojimi praktickými zručnosťami. Popri tom je skromná, pokorná, v
kolektíve mimoriadne obľúbená a vždy pripravená pomôcť. Spomedzi zamestnancov
nemocnice vyniká i tým, že počas svojej profesionálnej kariéry nebola takmer nikdy pracovne
neschopná. Nemocnica pokladá sestru Renátu Pavlíkovú za poctivého, obetavého a
profesionálne erudovaného zdravotníckeho pracovníka, ktorý môže byť vo svojej profesii
príkladom pre terajšie i budúce generácie.
Helena Závodská
Pani Závodskú nominovala Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch. Od roku
1973 pracuje na centrálnych operačných sálach ako špecialistka v inštrumentovaní. Svoju
prácu plní podľa nemocnice precízne, pozorne, svedomite a spoľahlivo. Má zmysel pre
tímovú spoluprácu a efektívnu komunikáciu v operačnom tíme. Svojím profesionálnym

prístupom, odbornosťou a skúsenosťami formuluje a rozvíja vedomosti, nadanie, intuíciu,
talent a praktické zručnosti svojím mladým kolegom a kolegyniam.
Terézia Lengyelová
Nominovala ju magisterka Elena Červeňáková diplomovaná sestra z UNLP v Košiaicach.
Magisterka Terézia Lengyelová má za sebou viac ako 50-ročnú prax, v roku 1995 založila
Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Tereza v Košiciach, ktorej je
riaditeľkou a odbornou garantkou. Pracuje v nej aj ako sestra a ošetruje pacientov v domácom
prostredí.
Magistra, ktorá ju nominovala, u nej vyzdvihuje vysokú erudovanosť, aktívny prístup a
zanietenosť v práci pre pacientov v prirodzenom domácom prostredí. Je podľa nej čestná,
spravodlivá, úprimná, spoľahlivá a zručná. Po odbornej stránke vedie kolegyne k pracovitosti
a čestnosti. Aktívne sa snaží pristupovať k zmenám týkajúcich sa sestier pracujúcich v tomto
odbore
a
tiež
implementovať
možnosti
vzdelávania
na
pracovisku.
Do svojho prejavu vkladá svoje srdce a snaží sa žiť podľa príslovia: „Slová presviedčajú,
príklady priťahujú.“
Kategória INÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK:
RNDr. Mária Knapková, PhD.
Pani doktorku Knapkovú nominovala Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej
Bystrici.
Od roku 1989 pracuje na Skríningovom centre novorodencov. Celú svoju profesionálnu
kariéru zasvätila novorodeneckému skríningu, od zdokonaľovania diagnostiky jednotlivých
vrodených ochorení, cez rozširovanie spektra skrínovaných ochorení. Jej ďalším prínosom je,
že všetky získané vedomosti pri skríningu sa snaží prenášať do klinickej praxe komunikáciou
s ošetrujúcimi lekármi, ale aj samotnými rodičmi pacientov. Svojim odborným prístupom a
zavedením nových skríningových vyšetrení sa celému tímu Skríningového centra pod jej
vedením podarilo včas odhaliť stovky až tisíce novorodencov, kde bolo možné nasadiť
adekvátnu liečbu a predísť tak trvalému poškodeniu detských pacientov.
Dana Kuricová
Pani Kuricovú nominovala Fakultná nemocnica v Žiline, kde pracuje 24 rokov. Je sanitárkou
na urgentnom príjme. Jej obdivuhodná vitalita často prekvapí i mladšie kolegyne a kolegov.
Práca na urgentnom príjme je veľmi náročná, stretáva sa s ťažkými a predovšetkým
neočakávanými životnými osudmi pacientov a ich rodinných príslušníkov. V rámci kolektívu
prináša veľkú motiváciu a ženie dopredu nových kolegov a mladú generáciu, pre ktorou je
inšpiráciou. Ocenenie a poďakovanie si zaslúži za ľudský rozmer, ktorý vnáša na tak náročné
oddelenie, akým je urgentný príjem.
Emma Janíčková
Pani Emma Janíčková je fyzioterapeutka a nominovala ju špecializovaná rehabilitačná
nemocnica v Dunajskej Lužnej Tetis RDC prostredníctvom výzvy cez Asociáciu nemocníc
Slovenska na svojich členov. Pani Emma Janíčková zasvätila celý svoj profesionálny život
(teda viac ako 40 rokov) práci s hendikepovaným dieťaťom na detašovanom pracovisku v
Dunajskej Lužnej, neskôr Špecializovanej rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej.
Vďaka jej vedomostiam, skúsenostiam a obrovskej charizme dostalo množstvo najmä
predčasne narodených detí a detí s detskou mozgovou obrnou nádej na kvalitný život, napriek
nepriaznivému štartu do života. Patrí k tým šťastlivcom, ktorí mali možnosť učiť sa metodiku
reflexnej lokomócie priamo od uznávaného neurológa, Prof. MUDr. Václava Vojtu a jeho

najbližších spolupracovníkov. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdáva na pracovisku
mladším kolegom.
Čakacie doby na oddeleniach dokladov za posledný mesiac výrazne stúpli, stále však
majú ďaleko od čakania, ktoré bude musieť absolvovať občan, ak si nechá vybavenie
cestovného pasu či občianskeho preukazu na vrchol tzv. pasovej sezóny, ktorá sa už
začína prejavovať.
Kým vo februári sa na najvyťaženejšom klientskom centre na Tomášikovej ulici v Bratislave
čakalo v priemere 14 minút, dnes je to už 20 minút. Rovnaké je to aj v ostatných krajských
mestách. O doklad môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov, napríklad vo
väčšine menších okresných miest sa v týchto dňoch čaká v priemere 5 – 8 minút.
V Bratislave odporúčame využiť služby oddelenia dokladov v Ružinove, kde budete čakať
oveľa kratšie ako v KC na Tomášikovej ulici. Pasová sezóna trvá až do konca prázdnin. Ak si
teda cestovné doklady začnete vybavovať až cez toto rušné obdobie, na oddeleniach
dokladov či v klientskych centrách budete čakať oveľa dlhšie.
Navštíviť naše pracoviská čo najskôr odporúčame aj tým, ktorí si chcú vybaviť či aktivovať
občiansky preukaz, prípadne aj bezplatne požiadať o elektronický podpis. V týchto dňoch
žiadosti o doklad pre dieťa prijmú i vybavia bez stresov z čakania. Cestovný pas by si mal
však skontrolovať každý, pretože mnohé krajiny od zahraničných návštevníkov vyžadujú, aby
ich cestovné pasy mali platnosť napríklad pol roka pred odchodom z krajiny.
Rady z ministerstva:
-

ak vášmu občianskemu preukazu končí platnosť, o nový môžete bezplatne požiadať už
180 dní pred jej ukončením, vyhotovený občiansky preukaz si môžete nechať doručiť
na ktorékoľvek oddelenie, prípadne za poplatok doručiť kuriérom na akúkoľvek
adresu.

-

o nový cestovný pas či občiansky preukaz môžete požiadať na ktoromkoľvek z 84
pracovísk dokladov na Slovensku nezávisle od miesta pobytu.

Nový systém verejného obstarávania prispeje k zníženiu byrokratickej záťaže.
Ambíciou národného projektu je prispieť k reforme a skráteniu dĺžky trvania verejného
obstarávania na Slovensku. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
zverejnívyzvanie na projekt s názvom „Systém verejného obstarávania“.
Verejné obstarávanie na Slovensku je riešené elektronicky už viac ako desať rokov. Nový
systém ráta so znížením počtu prerušených konaní, napríklad pre nedoručené dokumenty.
Uskutočnenie projektu tiež zlepší dohľad a kontrolu verejného obstarávania. Medzi prínosy
patrí aj skrátenie procesu verejného obstarávania i skrátenie času kontrol verejných
obstarávaní. Systém tiež bude pomáhať starostom malých obcí, pri navolení vstupných
informáciách prevedie procesom verejného obstarávania, čím sa môže znížiť chybovosť.
Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na
webových
stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk.
Dátum
uzávierky vyzvania je 30. september 2019.

Najväčší veľtrh pracovných príležitostí JOB EXPO 2019
16. – 17. 4. 2019, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO Nitra
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje už deviatykrát najväčší veľtrh pracovných
príležitostí na Slovensku Veľtrh práce – JOB EXPO 2019. Súčasťou podujatia je aj 21.
medzinárodná burza práce European Job Days 2019.
Veľtrh práce – JOB EXPO 2019 sa uskutoční v dňoch 16. – 17. apríla 2019 v priestoroch
agrokomplexu NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š. p., pod záštitou ministra práce, sociálnych
vecí a rodiny SR Jána Richtera.
Po Banskej Bystrici je na rade Bratislava – o informačné podujatia Úradu vlády SR
a ZMOSu je veľký záujem
Úspešné podujatie GRANTY PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizoval Úrad vlády SR
v spolupráci so ZMOSom a Centrom vedecko-technických informácií SR a ktoré sa uplynulý
týždeň uskutočnilo v Banskej Bystrici, spustilo veľký záujem potenciálnych žiadateľov
o informácie o jednotlivých európskych komunitárnych programoch, programoch územnej
spolupráce EÚ či Grantoch EHP a Nórska.
Ďalšie podujatie tohto typu, určené pre zástupcov samosprávy, ale tiež výskumnej či
akademickej sféry, verejného a neziskového sektora, podnikateľom a pod., sa uskutoční už
v pondelok, 15.apríla 2019 od 8:30 hodiny v ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave.
Zaregistrovaných je viac ako 130 záujemcov a ďalší pribúdajú. Účastníkom podujatia budú
zástupcami relevantných inštitúcií ponúknuté informácie o týchto programoch: Granty EHP
a Nórska, INTERREG - programy nadnárodnej spolupráce: Central Europe a Dunajský
nadnárodný program, INTERREG V-A SK-CZ, SK-AT, HU-SK, ERASMUS+ pre
oblasť mládeže a športu, ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania, CreativeEurope
Slovakia, Európa pre občanov a INTERACTIII.
V rámci programu budú odprezentované aj tri zaujímavé projekty, ktoré SR realizuje v rámci
Dunajského nadnárodného programu, a síce: TRANSGREEN – o vytváraní migračných
koridorov a ich plánovaní v súvislosti s výstavbou diaľnic a úsekov rýchlostných ciest, projekt
DRIDANUBE, ktorý realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav a týka sa monitoringu
sucha v dunajskom regióne a navrhovaní adaptačných riešení pre zníženie rizík sucha
spôsobeného klimatickými zmenami. Tretím projektom je projekt eGUTS, ktorý chce využiť
potenciál elektromobility v mestách dunajského regiónu – pričom v SR je pilotným mestom
Senec, ktoré by sa od mája tohto roku malo stať prvým mestom v SR, ktoré bude mať
vybudované stanice na nabíjanie a prenájom e-vozidiel.
Ďalšie projekty ako inšpirácia pre účastníkov podujatia budú spolu s aktuálnymi výzvami
predstavené v každom z prezentujúcich programov. Združenie miest a obcí Slovenska na
podujatí predstaví tiež výsledky prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál
samospráv. Popoludní bude priestor na individuálne otázky či diskusie záujemcov o ten ktorý
predstavený program.

Naši členovia v médiách
Erik Tomáš, poslanec NR SR, na RTVS (Rádio Slovensko), relácia „Sobotné dialógy“:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12354
Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, na TA3,
relácia ,, V politike“
https://www.ta3.com/clanok/1152278/slovensko-a-zena-prezidentka-aktualne-parlamentnedianie-prezidentske-volby-a-myslenie-ludi.html
Miroslav Číž, poslanec NR SR, na RTVS, relácia "O 5 minút 12":
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/183882
Ľuboš Blaha, poslanec NR SR, na TA3, relácia ,,Téma dňa“
https://www.ta3.com/clanok/1152557/brexit-bez-konca.html
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