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Mediálne partnerstvo
Online sledovanie je bezplatné pre registrovaných divákov.
Už v utorok a stredu budúceho týždňa, 8. a 9. júna , sa v Košiciach uskutoční konferencia VSE unIT Conference , na ktorej vystúpi
prostredníctvom videospojenia aj známa osobnosť celosvetovej IT scény, spoluzakladateľ technologickej firmy Apple Steve Wozniak .
Spoločník Steva Jobsa zodpovie aj dve otázky od Živé.sk.
Konferenciu môže sledovať online každý po bezplatnej registrácii na oficiálnom webe Unitconference.sk.
Steve Wozniak Zdroj: reuters
Wozniak sa aktuálne podobne ako ďalší IT priekopníci venuje filantropii, no jeho pozornosti neunikajú ani technologické projekty. Založil
online univerzitu WOZ U so zameraním na rozvoj nových IT talentov. V programe konferencie sa objaví druhý deň o 13. hodine.
Šéf IT na MIRRI, štátna SW firma aj Slovensko.Digital
Už v prvý deň (utorok) o 11. hodine na konferencii nebudú chýbať predstavitelia slovenského štátneho IT. Najskôr šéf občianskeho
združenia Slovensko.Digital Peter Kulich opíše stav, keď už roky vieme, ako majú vyzerať elektronické služby a aká je realita. V
panelovej diskusii si potom vymení pohľad na očakávania verejných inštitúcií a IT dodávateľov s riaditeľom novej štátnej softvérovej firmy
Pavol Miroššay a zástupcom spoločnosti Cisco.
Neodmysliteľné miesto v programe dostala aj kybernetická bezpečnosť, na ktorej dôležitosť poukázal aj incident v Spojených štátoch, kde
sa podarilo hackerom vyradiť z prevádzky významný ropovod a ešte na tom aj zarobiť.
Názory na ochranu štátu odprezentujú o 13:40 štátny tajomník z ministerstva pre informatizáciu (MIRRI) Marek Antal , šéf vládnej
kyberbezpečnostnej jednotky CSIRT Ferdinand Vavrík a Július Selecký z bezpečnostnej firmy Eset.
Za nimi bude nasledovať interview s etickým hackerom Milanom Kyselicom z firmy Lifars.
Prísľubom kvalitných myšlienok a skúseností je aj časť o inováciách v čase krízy, v ktorej sa objavia šéf Martinusu Michal Meško ,
odborník na IoT technológie Tomáš Lörinc , Miroslav Kulla z Východoslovenskej energetiky, Peter Lamačka zo spoločnosti Empirica a
Tomáš Žáček , ktorý pracuje na projekte prenosného ekologického bývania Ecocapsule.
Druhý deň konferencie prinesie od 10:40 debatu na tímu, ako ovplyvní nová doba po pandémii snahy východoslovenského regiónu stať
sa stredoeurópskou Silicon Valley. Prispejú do nej rektori dvoch košických univerzít – Stanislav Kmeť z Technickej univerzity a Pavol
Sovák z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. K nim sa pridá opäť štátny tajomník Marek Antal a tiež Juraj Girman z košického združenia IT
Valley.
Celý program nájdete na tejto adrese .
Bezplatne sa registrovať na sledovanie môžete TU >>>
Autor: Mediálne partnerstvo
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Ľubomír BAJANÍK, moderátor:
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pokračuje v skúmaní koronavírusu. Najprv zisťovali protilátky zhruba u
10 000 dobrovoľníkov koncom apríla. Aktuálne zisťujú, v akom zdravotnom stave bol pacient pred ochorením covidu-19 a pracujú na
predpokladoch, ako sa choroba u takéhoto človeka môže prejaviť.
Daniel PELLA, garant projektu, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ:
Jednou z veľkých ambícií tohto projektu je docieliť to, aby tých komplikácií bolo čo najmenej a aby sme zistili možné súvislosti kovidu a
kardiovaskulárnych ochorení. S týmto projektom dokážeme identifikovať pacientov, u ktorých je toto riziko väčšie a vieme im preventívne
nasadiť liečbu, ktorá buď zabráni týmto komplikáciám alebo zmierni ich priebeh.
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Na projekt je vyčlenených vyše 6 miliónov eur.
KOŠICE. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach pokračuje v skúmaní nového koronavírusu.
Prostredníctvom výsledkov projektu za viac ako 6,31 milióna eur chce prispieť k zlepšeniu liečby ochorenia covid-19, predísť trvalým
následkom po jeho prekonaní a úmrtiam.
Za LF UPJŠ to uviedol dekan fakulty a garant projektu Daniel Pella.
Hlavnou aktivitou projektu je výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov u pacientov s ochorením covid-19.
„Projekt prináša návrh uceleného konceptu výskumu od epidemiológie s cieľom získania reálneho obrazu kolektívnej imunity, cez
identifikáciu kardiovaskulárnych následkov prekonania covid-19 až po výskum imunity na úrovni proteómu periférnych leukocytov,“
spresnil.
Ďalšie ciele projektu
Čo sa týka kolektívnej imunity, tú zisťovali testovaním protilátok zhruba u 10 000 dobrovoľníkov koncom apríla.
Aktuálne pracujú na vytvorení databázy s popisom základných anamnestických údajov, predpokladaného klinického priebehu ochorenia,
ako aj vytvorení biobanky vzoriek krvi na ďalšie imunologické, biochemické, respektíve genetické/epigenetické vyšetrenia.
Ďalším cieľom je určiť zmeny v proteóme buniek imunitného systému po prekonaní covid-19 a po vakcinácii mRNA či vektorovými
vakcínami.
„Namerané zmeny aktivity signálnych dráh leukocytov by mohli byť terčom pre vývoj imunoterapie, komplexný manažment pacientov
počas hospitalizácie a súčasne meradlom účinnosti vyvíjaných vakcín proti SARS-CoV-2,“ doplnil Pella s tým, že súčasťou projektu je aj
sledovanie pacientov, ktorí boli pre covid-19 hospitalizovaní na Klinike infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach.
Na projekte sa bude podieľať 17 výskumníkov
Výskumom chcú tiež odhaliť rozdiely v imunitnom systéme pacientov s asymptomatickým, miernym a prudkým priebehom ochorenia, ako
aj rozdiely v proteóme pamäťových buniek imunitného systému.
Podľa jeho slov je význam takých poznatkov pre celosvetové zvládnutie pandémie rozhodujúci, a to spoločne s potenciálom zmierniť
dlhodobé následky prekonania ochorenia.
Na projekte sa bude podieľať spolu 17 vedecko-výskumných pracovníkov LF UPJŠ, súčasťou tímu budú aj zahraniční experti či
doktorandi.
LF UPJŠ získala na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok takmer šiesť miliónov eur. Vlastné zdroje fakulty predstavujú
približne 315 000 eur.
Projekt má trvať do júna 2023.
Autor: (tasr)
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Predseda strany Smer-SD Robert Fico a súčasný minister financií Igor Matovič.
Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou opozičnou politickou
stranou súčasnosti.
Fotogaléria
5
fotiek v galérii
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia
opozičnej politiky Igora Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách," zhodnotil politológ. Táto
politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre úroveň
politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva," myslí si politológ. Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou
chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov. „Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V
tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia," doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov. Eštok poukázal na
fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu popularity pre
strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno" tvorby politiky a jej neúspechov. „Na druhej strane je pre opozičné politické strany
jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti, poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať
nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách, ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a
znevýhodnením popasovať," uzavrel politológ.
Autor: © Nový Čas
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Riaditeľ BVS: Ceny vody sme museli zvýšiť, nemenili sa šesť rokov
4. 6. 2021, 9:57, Zdroj: ekonomika.pravda.sk
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O tom, ako sa darilo Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) v minulom roku, prečo idú hore ceny vody i o zdroji pitnej vody v
Šamoríne sa denník Pravda rozprával s jej generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Petrom Olajošom.
Po viac ako trojmiliónovej strate v roku 2019 ukončila Bratislavská vodárenská spoločnosť ten minulý so ziskom 3,6 milióna eur pred
zdanením. Čo sú hlavné faktory, ktoré spôsobili tento obrat?
Základnou úlohou, ktorú sme si v roku 2019 ako nové predstavenstvo spoločnosti dali, bolo, že chceme postaviť BVS späť z hlavy opäť
na nohy. Nebola dobre riadená a zodpovedali tomu aj výsledky účtovných závierok už od roku 2014. Už za prvých 100 dní sa nám
podarilo ušetriť milión eur len tým, že sme všetky dôležité zmluvy otvorili a opätovne rokovali o finálnych cenách. Niektoré nevýhodné
kontrakty sme nepodpísali, zle nastavené súťaže sme zrušili a vypísali nanovo. A zásadne sme zefektívnili interné procesy.
VIDEO: Pozrite si, ako je to s používaním teplej a studenej vody od BVS na pitie, či varenie.
Ale zároveň ste aj zvýšili ceny…
Áno, zistili sme totiž, že BVS šesť rokov nereflektovala zvýšené náklady vo svojich koncových cenách, šesť rokov sme nemenili ceny,
zatiaľ čo všetky ostatné vodárenské spoločnosti to tak robili. Preto sme Úrad pre reguláciu sieťových odvetví požiadali o zreálnenie cien,
pričom sme zároveň verejne prisľúbili, že všetky takto získané peniaze sa použijú na zlepšovanie našich služieb a infraštruktúry.
Výraznú úsporu, vyše jedného milióna eur, ste dosiahli aj vďaka zmene kontraktu so strážnou službou. Ako sa to dá?
V BVS mal v minulosti na starosti stráženie Bonul. Keď sa kontrakt skončil, urobili sme nové verejné obstarávanie. Jeho víťaz ponúkol
reálnu sumu o milión menšiu, než bola pôvodne očakávaná, a zároveň o milión menšiu, než ponúkli ostatní uchádzači. Trochu nás ten
rozdiel zarazil a víťaza sme podozrievali zo zámerne nízko nastavenej ceny, ktorá sa bude neskôr pod rôznymi zámienkami zvyšovať.
Mesiac sme túto ponuku podrobne skúmali a analyzovali, ekonomické prepočty ale ukazovali, že je reálna a prvých deväť mesiacov
spolupráce to aj potvrdzuje.
BVS je špecifická firma – či sme doma, alebo v práci, vodu potrebujeme. Zasiahla epidémia COVID-19 nejako výraznejšie do vášho
hospodárenia?
Ale áno, my nemáme príjmy len od obyvateľov, ale aj od veľkých firiem, hotelov, internátov a škôl. Práve od nich sme zaznamenali
pomerne veľký výpadok príjmov. Ale na druhej strane – tým, že sme mnohí pracovali z domu, sa zvýšila spotreba vody v domácnostiach.
Zhruba 70 percent výpadku od škôl a veľkých odberateľov nám nahradila zvýšená spotreba domácností. Tá počas pandémie v
priemerných domácnostiach stúpla približne o štvrtinu až tretinu.
Nezvyšovanie cien bolo jednoznačne zlé politické rozhodnutie predchádzajúcich vedení, ktoré uprednostnili populistické rozhodnutie.
Peter Olajoš, generálny riaditeľ BVS
Ak vezmeme do úvahy aj zvýšenie cien, o koľko si teda priemerná domácnosť za vodu priplatí?
Priemerná domácnosť je podľa regulačného úradu v našom prípade definovaná ako trojčlenná rodina, obývajúca plochu 70 štvorcových
metrov. Zmena našich cien znamená, že takáto rodina za vodu zaplatí mesačne priemerne o 2,5 eura viac, ročne to bude znamenať
navýšenie o 25 až 30 eur. Treba si uvedomiť, že s cenami BVS sa šesť rokov nehýbalo. Aj preto patríme aj po zvýšení cien stále k
najlacnejším vodárenským spoločnostiam na Slovensku.
A prečo sa s cenami šesť rokov nehýbalo?
Bolo to jednoznačne zlé politické rozhodnutie predchádzajúcich vedení, ktoré uprednostnili populistické rozhodnutie smerom k hlavnému
akcionárovi pred zodpovedným prístupom k všetkým obyvateľom regiónu.
Foto: Pravda, Ľuboš Pilc
Peter Olajoš, BVS Generálny riaditeľ BVS a predseda predstavenstva Peter Olajoš.
Veľa sa minulý rok hovorilo aj o akvizícii spoločnosti Infra Services, ktorá pre vás robí všetky servisné a údržbové práce. Prečo k nej
prišlo?
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Skúsim odpovedať širšie. Približne pred 13 rokmi padlo rozhodnutie, že naša divízia servisných činností, ktorá napríklad odstraňuje
všetky poruchy vodovodov a kanalizácií a stavia novú infraštruktúru, bude odčlenená do samostatnej spoločnosti. Tak vznikla firma Infra
Services a v nej nadobudol 49-percentný podiel súkromný investor. Pôvodný úmysel bol, že táto spoločnosť bude ponúkať svoje služby aj
tretím stranám, k tomu však neprišlo. Prakticky celý jej obrat sa odvíjal od služieb pre BVS. Problémom bolo aj to, že hoci mala BVS v
Infra Services 51-percentný podiel, akcionárska zmluva zabezpečovala, že predstavenstvo muselo o všetkom rozhodovať konsenzuálne
s druhým investorom, ktorým bola v čase, keď som do BVS nastúpil, spoločnosť GGD, patriaca Ivanovi Kmotríkovi.
Takže ste boli v patovej situácii a nad spoločnosťou, v ktorej ste mali väčšinový podiel ste nemali reálnu kontrolu?
Áno, minoritného akcionára sme nevedeli prehlasovať, museli sme sa vždy dohodnúť. Zmluva mala platiť pôvodne do konca roku 2022 a
reálne bola nevypovedateľná. Najekonomickejšie bolo ponúknuť minoritnému vlastníkovi vykúpenie jeho podielu, k čomu po súhlase
valného zhromaždenia napokon aj prišlo. Zaviazali sme sa, že sumu za odkúpenie podielu v Infra Services do konca roku 2020 v rámci
zvýšenia efektivity a šetriacich opatrení aj dostaneme späť. Dodnes sa nám podarilo vrátiť už dve tretiny z nej.
O akú sumu išlo?
Bolo to 10,5 milióna eur a aktuálne už 6,5 milióna reálne máme naspäť. Tento rok sa navyše začne prezmluvňovanie všetkých zmluvných
vzťahov Infra Services, čo prinesie ďalšie úspory. Ušetríme aj tým, že od júna sa táto spoločnosť opätovne zlúčila s BVS.
V médiách sa ale objavili aj informácie o tom, že BVS v súčasnosti platí viac za revízne kontroly svojich zariadení, ktoré v minulosti robila
práve Infra Services. Ak je to tak, prečo?
Áno, je to tak. Práve v tom spočívajú aj výhrady nadácie Zastavme korupciu. Tie služby sa ale týkajú výhradne revíznych správ zariadení
– elektrických, plynových a tlakových. Tie treba v zákonom stanovených časových intervaloch kontrolovať a potvrdiť, že sú v poriadku. V
januári minulého roku sme mali veľkú haváriu na vodojeme v Podunajských Biskupiciach a analýza ukázala, že za to môže zariadenie,
ktoré pár týždňov pred haváriou prešlo takouto revíziou od Infra Services a bolo označené ako „bez závad“. Pritom bolo v takom stave,
že už na prvý pohľad tak nemohlo byť označené. Kontrolou prešlo iba formálne a administratívne, v skutočnosti ho zrejme nikto ani
nevidel. Infra Services ponúkala nízku sumu, ale za služby, ktoré boli zväčša spravené len „na papieri“ a nie naozaj, a navyše aj Infra
Services si ich objednávala od tretej strany a nerobila ich sama.
Čítajte aj Bratislavská vodárenská spoločnosť: S nelegálnou skládkou nič nemáme
Preto ste ich Infra Services odobrali?
Áno, urobili sme následne jednu veľkú súťaž na tri rôzne typy zariadení – elektrické, plynové a tlakové. Hlavným kritériom bola cena.
Ukázalo sa, že najlacnejšie bude, ak tri typy zariadení budú spravovať tri spoločnosti, ktoré ponúkli na každé zariadenie najlepšiu cenu.
Žiadna ponuka, ktorá bola na všetky tri typy zariadení od jednej firmy, nebola ekonomicky taká výhodná. Následne sa začali robiť revízie
korektne, ukázalo sa pri nich množstvo chýb. Potvrdilo sa, že existujú revízne správy na zariadenia, ktoré neexistujú alebo neboli vôbec v
činnosti. Našli sme napríklad revíznu správu na bleskozvod, ktorý ale vôbec neexistuje. Aj preto sme podali trestné oznámenie, aby sa
takéto praktiky prešetrili.
V roku 2020 ste, okrem iného, spustili rekonštrukciu dvoch vodojemov na Kamzíku, začala sa aj modernizácia vodojemu Smolinské. V
tomto roku sa začne aj výstavba nového vodojemu v Bratislave. Mnohí tieto zariadenia vnímajú ako výrazné stavby, ale nevedia presne,
na čo slúžia. Koľko ich máme na Slovensku a aký je ich účel?
Vodojem si treba predstaviť ako zariadenie, v ktorom sa na istý čas skladuje voda, určená pre konkrétnu lokalitu. Napríklad vodu pre
Bratislavu získavame zo studní, umiestnených na Sihoti, v Rusovciach a na Dunajskom ostrove, a odtiaľ sa potrubiami dopraví do mesta.
Nejde to však robiť permanentne, ekonomickejšie je využívať takéto „sklady vody“. Len pre zaujímavosť, najstarší bratislavský vodojem
sa nachádza vedľa budovy Národnej rady a má už 135 rokov.
A vy ich teraz opravujete?
Momentálne sa dokončujú dva – jeden na Kamzíku a jeden pod Kolibou. Už 20 rokov sľubujeme nový vodojem pre Záhorskú Bystricu,
ktorá v poslednom období prešla búrlivým stavebným rozvojom. Jedným z jeho neželaných dôsledkov sú práve problémy s tlakom vody,
ktoré sa posledných päť rokov v tejto lokalite objavujú najmä počas leta. Práve v tomto období sa tam rozbiehajú práce. Samotná stavba
bude trvať asi rok a následne jej technické odskúšanie a preverenie asi pol roka. Takže do plnej prevádzky by tento vodojem mohol byť
odovzdaný do konca budúceho roku.
Nie je to fráza, pitná voda patrí naozaj k našim najväčším bohatstvám a je najvyšší čas, aby sme začali dôverovať tej, ktorá nám tečie z
kohútika.
Peter Olajoš, generálny riaditeľ BVS
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Okrem vodojemov budujete aj vodovody. Teraz napríklad na Záhorí. Kde všade sa ich v najbližšom období obyvatelia dočkajú?
Keď sme v roku 2019 prevzali ako nové vedenie BVS, zistili sme, že pod nás stále spadajú obce bez priameho prístupu k pitnej vode.
Zarážajúce je to napríklad pri takých obciach ako Radošovce alebo Dubovce, nachádzajúcich sa v lokalite medzi Holíčom a Senicou.
Priamo cez tieto obce prechádzajú naše zásobovacie potrubia, a pritom ich nikto nikdy naň nepripojil. V Radošovciach už tak robíme,
súťaž na zhotoviteľa v Dubovciach a Popudinských Močidľanoch sú pripravované a mali by byť spustené ešte v lete tohto roku. Popritom
rekonštruujeme vodovod vo Veľkých Levároch a časti vodovodu v okolí Senice.
V súvislosti s novými developerskými projektmi sa veľa hovorí o ochrane vodného zdroja v Šamoríne. Je tam plánovaná výstavba naozaj
nebezpečná?
Z vodného zdroja v Šamoríne je čerpaná pitná voda už od roku 1977, z hľadiska jeho výdatnosti patrí k najdôležitejším na Slovensku. V
posledných rokoch začali developerské spoločnosti skupovať pozemky okolo tohto vodného zdroja a zároveň začali štátnym orgánom
navrhovať, aby sa tzv. "ochranné pásmo“ okolo vodného zdroja postupne zužovalo a zmenšovalo. My ako BVS si myslíme, že tento
vodný zdroj je mimoriadne cenný a myslíme si, že takéto zužovanie ochranných pásiem kvôli developerským zámerom okolo vodného
zdroja v Šamoríne nie je správne.
Aký je teda reálny stav?
Takto sa naťahujeme už približne desať rokov, aktuálne je spor vo finálnej fáze, existujúce ochranné pásma boli potvrdené, zužovať sa
nebudú. To developerov sklamalo, pretože získané pozemky nemôžu premeniť na stavebné. Stojíme na strane štátu a jednoznačne sme
za to, aby v bezprostrednom okolí vodného zdroja v Šamoríne nemohla vznikať ďalšia bytová výstavba. Tak, ako aj ministerstvo
životného prostredia, si myslíme, že ochranné pásma okolo vodných zdrojov nesmú byť určované aktuálnymi potrebami developerov a
nesmie sa s nimi kvôli nim hýbať. Nemáme ale problém s tým, aby sa pôda v okolí vodných zdrojov využívala ekonomicky, napríklad na
poľnohospodársku výrobu alebo šport, ak to spĺňa príslušné normy. Nemali by tam však vznikať obytné zóny aj so súvisiacou
infraštruktúrou.
Foto: Pravda, Ľuboš Pilc
Peter Olajoš Generálny riaditeľ BVS a predseda predstavenstva Peter Olajoš.
Jedným z vašich veľkých investičných zámerov je rekonštrukcia kostrovej vodovodnej siete v Bratislave. Čo si treba pod „kostrovou
sieťou“ predstaviť a ako sa to dotkne obyvateľov mesta?
Kostrovú sieť si treba predstaviť asi ako diaľnicu a napojenia na ňu. Jej cieľom je dopravovať veľkú masu vody a robia sa z nej odbočky
do jednotlivých vodojemov. Potrubia kostrovej siete majú priemer 1,5 až dva metre a tiahnu sa pod celým mestom, voda sa v nich
dopravuje pod obrovským tlakom. Ak by takéto potrubie teoreticky prasklo, vodný stĺp, ktorý by z neho tryskal, by mal výšku niekoľko
metrov a pre opravu by bolo potrebné odstaviť od vody na dlhšie celé mestské časti.. Kostrová sieť bola tiež zanedbávaná a treba ju
zásadne rekonštruovať.
Keďže kostrové potrubie sa tiahne prakticky pod celým mestom, možno v Bratislave opäť očakávať ďalšie rozkopávky a dopravné
obmedzenia?
Práve tomu sa chceme vyhnúť. Využijeme inovatívnu zaťahovaciu technológiu, pri ktorej do pôvodného potrubia natiahneme nové
plastické rúry, ktoré vnútorný priestor pôvodného potrubia vyplnia. Je to lacnejšie a rýchlejšie riešenie, pri ktorom sa vyhneme práve
komplikovaným a rozsiahlym rozkopávkam, nutným pri výmene kostrového potrubia kus za kus. Takto by sme mali dokázať obnoviť
kostrovú sieť tak, aby najbližších 20 až 30 rokov nepotrebovala vážnejšie zásahy. Je dôležité povedať, že nové vodovody, oprava
vodojemov alebo aj rekonštrukcia tejto kostrovej siete by nemohla prebehnúť, ak by sa nemenili ceny vodného a stočného. Tým, že
spúšťame všetky tieto projekty, tak plníme svoj sľub, že nové ceny vody takpovediac zakopávame späť do zeme.
Na záver jedna otázka súvisiaca s kvalitou pitnej vody. Je pravda, že studená voda je pitná bez akýchkoľvek ďalších úprav, ale teplá je
de facto úžitková?
Nie je to fráza, pitná voda patrí naozaj k našim najväčším bohatstvám a je najvyšší čas, aby sme začali dôverovať tej, ktorá nám tečie z
kohútika. Treba už naozaj prestať šíriť všetky tie akože podložené teórie o tom, že ju treba najprv prevariť, čistiť alebo ionizovať. Ak si
kupujete balenú pramenitú vodu, kupujete si vlastne to isté, čo vám tečie z kohútika, len je to drahšie a navyše pomáhate rozširovať aj
odpad v podobe PET fliaš.
Ale pitná voda z kohútika je predsa len chemicky upravovaná, nie?
Bratislava má takú kvalitnú pitnú vodu, že ak by neexistovali tabuľkové normy, nemusela by sa vôbec upravovať. Voda, ktorú vyčerpáme
na Sihoti alebo v Rusovciach, má takú kvalitu, že sa dá bez akýchkoľvek úprav piť. Normy ale predpisujú, že treba do vody pridávať
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minimum chlóru, aby počas prepravy a skladovania nezdegradovala jej kvalita, obsah pridávaných látok je však naozaj minimálny. Normy
napríklad predpisujú určité maximálne množstvo železa vo vode, takže pri niektorých vodárenských zdrojoch ho treba trochu potlačiť.
Tvrdosť vody sa napríklad vôbec neupravuje. V okolí Bratislavy na juhu je voda mäkká, na Záhorí práve naopak. Ak to niekto potrebuje
vedieť, môže si overiť tvrdosť vody vo svojej lokalite na našom webe. A ľudia tam nájdu nielen informácie o tvrdosti vody, ale aj jej
mikrobiologické zloženie.
Čítajte aj Vedci: Ťažká voda chutí sladko
A s teplou vodou je to ako?
My ako BVS dodávame len studenú vodu, tú si potom teplárenské spoločnosti ďalej upravujú a zohrievajú. Teplá voda je však
definovaná ako úžitková, na pitie a varenie by sa mala používať voda, ktorá vám tečie zo studeného kohútika.
Peter Olajoš vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pokračoval doktorátom na Právnickej
fakulte na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Viac ako 17 rokov pôsobil ako právnik v rôznych pozíciách v energetike,
najdlhšie v spoločnosti ZSE, a tiež v súkromnej sfére. Pred nástupom do BVS bola jeho pôsobiskom spoločnosť Garrett Motion Inc.
Group v Brne, zameraná na výrobu turbotechnológie do áut. V súčasnosti pôsobí ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ BVS.
Autor: Martin Domček, Martin Domček
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Fico chytil v opozícii druhý dych, Smer razí politiku rovnako agresívne ako svojho času Matovič
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06. 06. 2021
Predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
SITA Slovenská tlačová agentúra
Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou opozičnou politickou
stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Autor: SITA
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Je treba Smeru niečo vyčítať? Podľa politológa postupoval svojho času rovnako aj Matovič
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BRATISLAVA - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou opozičnou
politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr. Uviedol to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach.
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
"Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi," zhodnotil politológ.
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica.
"Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme
inú tvár Roberta Fica. V polohe opozičného politika akoby chytil druhý dych. Je opäť na obraze," myslí si politológ.
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
"Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia," doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).
HLAS-SD je vo volebných prieskumoch stále na čele, Smer už predbehol OĽaNO!
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a "nesú bremeno" tvorby politiky a jej neúspechov.
"Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť," uzavrel politológ.
Kríza , ktorú priniesol koronavírus, nás silno zasiahla. Vopred ďakujeme každému, kto zašle hoci len niekoľko centov na náš účet SK30
7500 0000 0040 2698 9329 Pomôžete tak ľudom, ktorí už roky pracujú pre vás, našich čitateľov, a to aj napriek nižšiemu platu či
predĺženému pracovnému času.
Zdroj: SITA/Netky Lukáš Čief
Foto: Facebook
Autor: Netky.sk
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Fico chytil v opozícii druhý dych, Smer razí politiku rovnako agresívne ako svojho času Matovič
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6. júna 2021
Share
6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,“ myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,“ doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno“ tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,“ uzavrel politológ.
Autor: | | Spisiakoviny || Spisiakoviny || Spisiakoviny
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Na účastníkov košických detských univerzít čaká zaujímavý program
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JANA TOMAŠKOVIČOVÁ , 04.06.2021 | 12:44
Jeho súčasťou sú aj experimenty či praktické ukážky.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach na začiatku letných prázdnin zorganizuje detskú univerzitu. Na jej
účastníkov čaká bohatý program vrátane olympiády či branného popoludnia spojeného s výcvikom psov.
„Univerzita pripravuje na začiatku júla len letnú detskú univerzitu, ktorá je ako denný tábor určená pre deti zamestnancov. Deti sa počas
štyroch prázdninových dní budú venovať zaujímavým témam z farmácie (Skryté zákutia lekárne, Pripravím si vlastný liek, Kúzelné bylinky
v záhrade liečivých rastlín), veterinárnej medicíny (Včielka – malý veľký pomocník, Skrytý svet živočíchov – plazy, Môj kamarát psík, Ako
sa stať zodpovedným majiteľom domáceho miláčika) i hygieny potravín (Mliečne maškrty a cukrovinky – zdravo a chutne),“ uviedla pre
Košice Online hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.
UPJŠ chystá 11. ročník Univerzity bez hraníc / TASR
Aj Technická univerzita v Košiciach pripravuje Detskú univerzitu s názvom Sme TU pre deti, ktorá sa tento rok uskutoční online formou.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach chystá 11. ročník Univerzity bez hraníc, ktorá je určená pre žiakov 5. a 6. ročníka
základných škôl:
„Počas piatich dní sprostredkovávame malým nadšencom vysokoškolský život formou interaktívnych prednášok vysokoškolských
pedagógov piatich fakúlt UPJŠ a univerzitných pracovísk. Program býva zvyčajne dopĺňaný o praktické ukážky a experimenty
prispôsobované veku a záujmom detských účastníkov,“ dodala UPJŠ.
Komentáre
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Fico chytil v opozícii druhý dych, Smer razí politiku rovnako agresívne ako svojho času Matovič
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Zdieľať
6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou
opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách," zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva," myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia," doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno" tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať," uzavrel politológ.
Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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FICO chytil druhý dych. Smer-SD razí politiku rovnako agresívne ako Matovič, tvrdí politológ
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Twitter
Robert Fico, (Smer-SD) (Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková)
Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou opozičnou politickou
stranou súčasnosti. Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú
menej razantne a v porovnaní so stranou Smer-SD neskôr. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne
podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice
elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,” zhodnotil politológ. Táto
politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre úroveň
politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
FICO chytil druhý dych
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,” myslí si politológ. Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou
chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov. „Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V
tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,” doplnil.
Smer – SD predbehol aj vládne OĽaNO
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov. Eštok poukázal na
fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu popularity pre
strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno” tvorby politiky a jej neúspechov. „Na druhej strane je pre opozičné politické strany
jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti, poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať
nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách, ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a
znevýhodnením popasovať,” uzavrel politológ.
Tags
Autor: SITA
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Európsky projekt trvá od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2022. Zapojené sú inštitúcie - Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v
Budapešti a UPJŠ Košice.
Zdroj: TASR
Hlavný projektový výstup sa pre Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v Budapešti stáva dostupný prístroj podporujúci obnovenie
motorických funkcií horných končatín, ako aj mobilný robotický odľahčovací systém podpory chôdze a rovnováhy.
Aj slovenský partner, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, plánuje zaobstaranie prístroja podporujúceho obnovenie
pohyblivosti horných končatín, ktoré doplní o prístroj podporujúci obnovenie funkcií dolných končatín.
Prístroje fungujú na základe terapeutického softvéru, ktorého programy slúžia na zapájanie pacienta a stupňovanie účinnosti terapie. Ich
najväčšou výhodou je zber údajov, čím poskytujú informácie o dosiahnutých výsledkoch liečby.
Týmto spôsobom prispievajú k vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti univerzít či podporujú spoluprácu s rehabilitačnými centrami.
V záujme realizácie projektového cieľa, sa odovzdávanie poznatkov uskutoční v rámci plánovaných workshopov, konferencie a
publikácie.
„Náhle cievne mozgové príhody (CMP) sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie v priemyselne vyspelých krajinách (po
kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach. Na základe celosvetových skúseností najúčinnejším prostriedkom k znižovaniu
nepriaznivých následkov CMP je skvalitnenie sekundárnej, terciárnej prevencie a následnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol vedúci
projektu Peter Takáč z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Hlavným cieľom projektu „Robot-Assisted Rehabilitation“ – RaRe je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami, rozšírenie ich
aktivít na zavedenie podpornej robotickej terapie, jej rozšírenie aj na liečenie pacientov trpiacich inými mozgovými poškodeniami.
Čítajte viac:
Autor: Global24 s.r.o.
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Politológ Gabriel Eštok to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre úroveň politickej kultúry.
6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou
opozičnou politickou stranou súčasnosti. Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne
problémy koalície reagujú menej razantne a v porovnaní so stranou Smer-SD neskôr. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . Rovnaký štýl ako OĽaNO Spôsob tvorby opozičnej politiky
predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora Matoviča (OĽaNO), je rovnako
agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti. „Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej
miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká
a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach,
rečníckych otázkach a konšpiráciách," zhodnotil politológ. Iná tvár Fica Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body.
Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky. Za
najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už výraznejšej
politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe opozičného politika
akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu v politických
súbojoch a konfliktoch užíva," myslí si politológ. Experimentuje s médiami Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným
aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov. „Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už
menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,"
doplnil. Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol
aj vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov. Popularita
strán Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k
poklesu popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno" tvorby politiky a jej neúspechov. „Na druhej strane je pre opozičné
politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti, poukazovať na chyby vládnej
garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách, ako sa dokážu s týmto
zvýhodnením a znevýhodnením popasovať," uzavrel politológ.
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6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou
opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách," zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva," myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia," doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno" tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať," uzavrel politológ.
Autor: www.hlohovecko.sk
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Dnes v kategórii: Slovensko pred 2 hod. 0
Politológ Gabriel Eštok to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre úroveň politickej kultúry.
6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou
opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách," zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva," myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia," doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
DOPORUČUJEME PREČÍTAŤ TIEŽ
Heger nebude komentovať vnútorné procesy v strane Za ľudí, nevidí ani dôvod na predčasné voľby
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno" tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať," uzavrel politológ.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
PREDOŠLÝ ČLÁNOK
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Správy 6.6.2021 Sita Poslať
6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou
opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách," zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva," myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia," doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno" tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať," uzavrel politológ.
Autor: FinReport.sk
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6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,“ myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,“ doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno“ tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,“ uzavrel politológ.
Autor: Peter Gašparík
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6. júna 2021
6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
Európska únia reaguje na zatknutie Prataseviča, bieloruské lietadlá dostali zákaz preletu
4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Lietadlá bieloruských aerolínií nesmú lietať cez vzdušný priestor Európskej únie a p...
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,“ myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,“ doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno“ tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,“ uzavrel politológ.
Autor: adminAktualizovane
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6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,” zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,” myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,” doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno” tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,” uzavrel politológ.
Viac k témam: podpredseda strany Smer-SD , politológ , Smer-SD
Zdroj: Webnoviny.sk – Fico chytil v opozícii druhý dych, Smer razí politiku rovnako agresívne ako svojho času Matovič © SITA Všetky
práva vyhradené.
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Monika Predna jún 06
Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou opozičnou politickou
stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia
opozičnej politiky Igora Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,” zhodnotil politológ. Táto
politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre úroveň
politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,” myslí si politológ. Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou
chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov. „Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V
tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,” doplnil.
Predošlý článok
Autor: Monika Predna
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Publikované dňa 6. júna 2021. Autor: Marek Blšák Kategória: Slovensko , Správy // 0 komentárov
6.6.2021 – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou opozičnou
politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,” zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,” myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,” doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno” tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,” uzavrel politológ.
Autor: Marek Blšák
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6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,“ myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,“ doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno“ tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,“ uzavrel politológ.
Autor: Peter Gašparík
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6. 6. 2021, 12:35
0Zdieľať na Facebook
6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,” zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,” myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,” doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno” tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,” uzavrel politológ.
Autor: Martin Ruščanský
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Hlavným cieľom projektu „Robot-Assisted Rehabilitation“ - RaRe (SKHU/1902/4.1/093) je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi
inštitúciami dotknutých regiónov, rozšírenie ich aktivít (výskum a vývoj) na zavedenie podpornej robotickej terapie, resp. jej rozšírenie aj
na liečenie pacientov trpiacich inými mozgovými poškodeniami. Projekt je realizovaný prostredníctvom podpory z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, pre ktorý bolo schválených 399
922,00 €, vrátane finančného príspevku z EFRR pre UPJŠ vo výške 149 344,15 €. Obdobie implementácie schváleného projektu trvá od
1. októbra 2020 do 30. septembra 2022. Inštitúcie zapojené do projektu - Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v Budapešti a
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako vedúci partner – začali svoju spoluprácu v roku 2014 vo forme vedeckých stretnutí
organizovaných v Budapešti a Košiciach a v rámci projektu plánujú svoj cieľ dosiahnuť zvýšením aktivity prenosu znalostí medzi
zapojenými inštitúciami s cieľom prekonať existujúce regionálne rozdiely v oblasti výskumu a vývoja v zdravotníctve.
„Náhle cievne mozgové príhody (CMP) sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie v priemyselne vyspelých krajinách (po
kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach. Na základe celosvetových skúseností najúčinnejším prostriedkom k znižovaniu
nepriaznivých následkov CMP je skvalitnenie sekundárnej, terciárnej prevencie a následnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol vedúci
projektu doc. MUDr. Peter Takáč, PhD. z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Analýza štúdií hodnotiacich prínos rehabilitačných pracovísk dospela k záveru, že takto organizovaná zdravotná starostlivosť je schopná
znížiť úmrtnosť na CMP, skracuje dobu hospitalizácie o 25% a zvyšuje počet pacientov schopných následnej domácej starostlivosti.
Taktiež je týmto spôsobom možné dosiahnuť úspory na liečbu akútnych prípadov. Robotika, ako perspektívny prostriedok účinnej liečby
mozgovej mŕtvice a iných poškodení mozgu, si našla svoje uplatnenie v západoeurópskych štátoch, ktoré už zaviedli túto inovatívnu
technológiu, zatiaľ čo v rámci východoeurópskych štátov táto doplnková liečba zatiaľ absentuje.
Ako hlavný projektový výstup sa pre Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v Budapešti stáva dostupným prístroj podporujúci
obnovenie motorických funkcií horných končatín, ako aj mobilný robotický odľahčovací systém podpory chôdze a rovnováhy. Aj
slovenský partner, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, plánuje zaobstaranie prístroja podporujúceho obnovenie pohyblivosti
horných končatín, ktoré doplní o prístroj podporujúci obnovenie funkcií dolných končatín.
Prístroje fungujú na základe terapeutického softvéru, ktorého programy slúžia na zapájanie pacienta a stupňovanie účinnosti terapie. Ich
najväčšou výhodou je, zber údajov, čím poskytujú informácie o dosiahnutých výsledkoch liečby. Týmto spôsobom prispievajú k
vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti univerzít či podporujú spoluprácu s rehabilitačnými centrami. V záujme realizácie projektového
cieľa, sa odovzdávanie poznatkov uskutoční v rámci plánovaných workshopov, konferencie a publikácie.
Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. (Bližšie informácie ohľadom programu nájdete na
nasledovnej webovej stránke: www.skhu.eu.)
Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach
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6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,“ myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,“ doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno“ tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,“ uzavrel politológ.
Viac k témam: podpredseda strany Smer-SD , politológ , Smer-SD
Zdroj: Webnoviny.sk – Fico chytil v opozícii druhý dych, Smer razí politiku rovnako agresívne ako svojho času Matovič © SITA Všetky
práva vyhradené.
Autor: spravodajstvo
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6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,” zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,” myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,” doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno” tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,” uzavrel politológ.
Autor: SITA
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6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,” zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,” myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,” doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno” tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,” uzavrel politológ.
Autor: editor || editor

Monitora s. r. o. | monitora.sk

35

Fico chytil v opozícii druhý dych, Smer razí politiku rovnako agresívne ako svojho času Matovič
6. 6. 2021, 12:35, Zdroj: bossmedia.sk

, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 22 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 29,21 Eur

Vytvorte si vlastný inzertný portál na podnikanie zistiť viac.
6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,” zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,” myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,” doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno” tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,” uzavrel politológ.
Autor: admin || admin
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Webnoviny 11:41 16
6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou
opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách," zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva," myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia," doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno" tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať," uzavrel politológ.
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6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,“ myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,“ doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno“ tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,“ uzavrel politológ.
Autor: Peter Gašparík
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Slovensko , Správy
6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,“ myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,“ doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno“ tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,“ uzavrel politológ.
Autor: SITA
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(0 votes)
6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou
opozičnou politickou stranou súčasnosti. Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne
problémy koalície reagujú menej razantne a v porovnaní so stranou Smer-SD neskôr. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti. „Predstavitelia strany Smer-SD
súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v opozičných kreslách. Frekvencia
mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a urážlivé. A najmä, sú často
postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách," zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky. Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD
Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude.
Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil.
Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu v politických súbojoch a konfliktoch užíva," myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia," doplnil. Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z
polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu
odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno" tvorby politiky a jej neúspechov. „Na druhej strane je pre opozičné politické
strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti, poukazovať na chyby vládnej garnitúry,
sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách, ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a
znevýhodnením popasovať," uzavrel politológ.
Autor: Written | | Super User || Super User || Super User
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Fico chytil v opozícii druhý dych, Smer razí politiku rovnako agresívne ako svojho času Matovič
Červen 6, 2021
Správy
Predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou
opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách," zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva," myslí si politológ.
Článok pokračuje na nasledujúcej strane:
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6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,“ myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,“ doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno“ tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,“ uzavrel politológ.
Autor: Peter Gašparík
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6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,” zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,” myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,” doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno” tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,” uzavrel politológ.
Autor: webnoviny || webnoviny
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admin Leave a Comment on Fico chytil v opozícii druhý dych, Smer razí politiku rovnako agresívne ako svojho času Matovič
6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,“ myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,“ doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno“ tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,“ uzavrel politológ.
Autor: admin || admin

Monitora s. r. o. | monitora.sk

44

Fico chytil v opozícii druhý dych, Smer razí politiku rovnako agresívne ako svojho času Matovič
6. 6. 2021, 12:35, Zdroj: inforaj.sk

, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 8 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 28,89 Eur

6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,“ myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,“ doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno“ tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,“ uzavrel politológ.
Autor: Peter Gašparík
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6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,“ myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,“ doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno“ tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,“ uzavrel politológ.
Autor: Peter Gašparík
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Fico chytil v opozícii druhý dych, Smer razí politiku rovnako agresívne ako svojho času Matovič
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6.6.2021 (Webnoviny.sk) – Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je
najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.
Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v
porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Rovnaký štýl ako OĽaNO
Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora
Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.
„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v
opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a
urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách,“ zhodnotil politológ.
Iná tvár Fica
Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre
úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.
Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už
výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe
opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu
v politických súbojoch a konfliktoch užíva,“ myslí si politológ.
Experimentuje s médiami
Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov.
„Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika
a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia,“ doplnil.
Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj
vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.
Popularita strán
Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu
popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno“ tvorby politiky a jej neúspechov.
„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti,
poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách,
ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať,“ uzavrel politológ.
Autor: Peter Gašparík
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Lekárska fakulta skúma koronavírus
Ľubomír BAJANÍK, moderátor:
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pokračuje v skúmaní koronavírusu. Najprv zisťovali protilátky zhruba u
10 000 dobrovoľníkov koncom apríla. Aktuálne zisťujú, v akom zdravotnom stave bol pacient pred ochorením covidu-19 a pracujú na
predpokladoch, ako sa choroba u takéhoto človeka môže prejaviť.
Daniel PELLA, garant projektu, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ:
Jednou z veľkých ambícií tohto projektu je docieliť to, aby tých komplikácií bolo čo najmenej a aby sme zistili možné súvislosti kovidu a
kardiovaskulárnych ochorení. S týmto projektom dokážeme identifikovať pacientov, u ktorých je toto riziko väčšie a vieme im preventívne
nasadiť liečbu, ktorá buď zabráni týmto komplikáciám alebo zmierni ich priebeh.
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Na projekt je vyčlenených vyše 6 miliónov eur.
KOŠICE. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach pokračuje v skúmaní nového koronavírusu.
Prostredníctvom výsledkov projektu za viac ako 6,31 milióna eur chce prispieť k zlepšeniu liečby ochorenia covid-19, predísť trvalým
následkom po jeho prekonaní a úmrtiam.
Za LF UPJŠ to uviedol dekan fakulty a garant projektu Daniel Pella.
Hlavnou aktivitou projektu je výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov u pacientov s ochorením covid-19.
„Projekt prináša návrh uceleného konceptu výskumu od epidemiológie s cieľom získania reálneho obrazu kolektívnej imunity, cez
identifikáciu kardiovaskulárnych následkov prekonania covid-19 až po výskum imunity na úrovni proteómu periférnych leukocytov,“
spresnil.
Ďalšie ciele projektu
Čo sa týka kolektívnej imunity, tú zisťovali testovaním protilátok zhruba u 10 000 dobrovoľníkov koncom apríla.
Aktuálne pracujú na vytvorení databázy s popisom základných anamnestických údajov, predpokladaného klinického priebehu ochorenia,
ako aj vytvorení biobanky vzoriek krvi na ďalšie imunologické, biochemické, respektíve genetické/epigenetické vyšetrenia.
Ďalším cieľom je určiť zmeny v proteóme buniek imunitného systému po prekonaní covid-19 a po vakcinácii mRNA či vektorovými
vakcínami.
„Namerané zmeny aktivity signálnych dráh leukocytov by mohli byť terčom pre vývoj imunoterapie, komplexný manažment pacientov
počas hospitalizácie a súčasne meradlom účinnosti vyvíjaných vakcín proti SARS-CoV-2,“ doplnil Pella s tým, že súčasťou projektu je aj
sledovanie pacientov, ktorí boli pre covid-19 hospitalizovaní na Klinike infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach.
Na projekte sa bude podieľať 17 výskumníkov
Výskumom chcú tiež odhaliť rozdiely v imunitnom systéme pacientov s asymptomatickým, miernym a prudkým priebehom ochorenia, ako
aj rozdiely v proteóme pamäťových buniek imunitného systému.
Podľa jeho slov je význam takých poznatkov pre celosvetové zvládnutie pandémie rozhodujúci, a to spoločne s potenciálom zmierniť
dlhodobé následky prekonania ochorenia.
Na projekte sa bude podieľať spolu 17 vedecko-výskumných pracovníkov LF UPJŠ, súčasťou tímu budú aj zahraniční experti či
doktorandi.
LF UPJŠ získala na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok takmer šiesť miliónov eur. Vlastné zdroje fakulty predstavujú
približne 315 000 eur.
Projekt má trvať do júna 2023.
Autor: (tasr)
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Za milión eur vznikne v košickej botanickej záhrade návštevnícke centrum
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Zmizne stará vrátnica. Dočasne sa lístky budú predávať z maringotky.
KOŠICE: Rekonštrukcia návštevníckeho centra Botanickej záhrady Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach prebehne za plnej prevádzky.
Zatepľovať sa má budova, kde sú kancelárie a vznikne aj návštevnícke centrum. Zariadenie aj napriek stavebnému ruchu pripravuje
počas leta viaceré podujatia.
Odhadované náklady na celé zateplenie a výstavbu návštevníckeho centra sú takmer jeden milión eur. Vymieňať sa bude aj časť okien,
niektoré vymenili pri rekonštrukcii v roku 2019.
„Veľkú časť prostriedkov na rekonštrukciu poskytla Európska únia v rámci projektu energetických úspor. Univerzita financuje z vlastných
prostriedkov vytvorenie návštevníckeho centra,“ informoval Pavol Mártonfi, riaditeľ Botanickej záhrady.
Vstupenky predajú z maringotky
Budova je rozdelená na časť, v ktorej pôsobia zamestnanci botanickej záhrady a časť, ktorá patrí Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J.
Šafárika. Postavili ju pred 50. rokmi.
„Zmizne stará vrátnica, teda vchod ešte zo 60. rokov minulého storočia. Súčasťou má byť aj bufet alebo kaviarnička, zatraktívni sa vstup
do Botanickej záhrady,“ poznamenal Mártonfi. Ukončenie prác by malo byť na jar budúceho roka.
(článok pokračuje pod obrázkom)
4 fotky v galérii
Zdroj: TASR/František Iván
Skleníky aj areál bude pre návštevníkov prístupný aj počas rekonštrukcie. Dočasne sa lístky budú predávať v pristavenej maringotke, kde
v súčasnosti budujú rampu, aby bola prístupná aj pre imobilných obyvateľov.
„V polovici júna sprístupníme vo vstupnej hale budovy výstavu Cassovia bonsai. Niektoré podujatia, ktoré sa v minulosti v tejto hale
konali, však nebudeme môcť usporiadať, pretože aj v tomto priestore sa budú meniť okná,“ doplnil Mártonfi.
V lete pripravuje Botanická záhrada umeleckú výstavu „Hlina a hmyz“ a koncert v areály.
Už maľovali a vymieňali podlahy
Rekonštrukcia, jej prvá etapa, prebiehala v roku 2019 a trvala viac ako tri mesiace. Obnovovala sa elektroinštalácia v celej
administratívnej budove, vymieňali svietidlá, vymaľovali priestory a vymenili podlahy a nábytok. Opravoval sa vtedy aj skleník a
modernizoval bazén pre vodné rastliny, ktorý bol v havarijnom stave.
Náklady vtedy vyrátali na 530-tisíc eur a Univerzita P. J. Šafárika rekonštrukciu financovala z vlastných zdrojov.
Botanická záhrada v Košiciach je najväčšou na Slovensku a vlani oslávila 70 rokov od založenia. Od roku 2002 bola vyhlásená za
zákonom chránený areál. Nachádza sa tu najväčšia zbierka kaktusov a cykasov na Slovensku.
Laura Kellöová Investigatívna redaktorka Aktuality.sk
Aj vďaka vašej podpore sa usilujeme zo Slovenska urobiť lepšie miesto na život. Ďakujeme!
#SpajaNasZodpovednost
Autor: Robo Hakl
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Roboty pomôžu pri rehabilitácii po cievnej mozgovej príhode
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Európsky projekt trvá od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2022. Zapojené sú inštitúcie - Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v
Budapešti a UPJŠ Košice.
Zdroj: TASR
Hlavný projektový výstup sa pre Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v Budapešti stáva dostupný prístroj podporujúci obnovenie
motorických funkcií horných končatín, ako aj mobilný robotický odľahčovací systém podpory chôdze a rovnováhy.
Aj slovenský partner, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, plánuje zaobstaranie prístroja podporujúceho obnovenie
pohyblivosti horných končatín, ktoré doplní o prístroj podporujúci obnovenie funkcií dolných končatín.
Prístroje fungujú na základe terapeutického softvéru, ktorého programy slúžia na zapájanie pacienta a stupňovanie účinnosti terapie. Ich
najväčšou výhodou je zber údajov, čím poskytujú informácie o dosiahnutých výsledkoch liečby.
Týmto spôsobom prispievajú k vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti univerzít či podporujú spoluprácu s rehabilitačnými centrami.
V záujme realizácie projektového cieľa, sa odovzdávanie poznatkov uskutoční v rámci plánovaných workshopov, konferencie a
publikácie.
„Náhle cievne mozgové príhody (CMP) sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie v priemyselne vyspelých krajinách (po
kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach. Na základe celosvetových skúseností najúčinnejším prostriedkom k znižovaniu
nepriaznivých následkov CMP je skvalitnenie sekundárnej, terciárnej prevencie a následnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol vedúci
projektu Peter Takáč z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Hlavným cieľom projektu „Robot-Assisted Rehabilitation“ – RaRe je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami, rozšírenie ich
aktivít na zavedenie podpornej robotickej terapie, jej rozšírenie aj na liečenie pacientov trpiacich inými mozgovými poškodeniami.
Čítajte viac:
Autor: Global24 s.r.o.
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Hlavným cieľom projektu „Robot-Assisted Rehabilitation“ - RaRe (SKHU/1902/4.1/093) je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi
inštitúciami dotknutých regiónov, rozšírenie ich aktivít (výskum a vývoj) na zavedenie podpornej robotickej terapie, resp. jej rozšírenie aj
na liečenie pacientov trpiacich inými mozgovými poškodeniami. Projekt je realizovaný prostredníctvom podpory z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, pre ktorý bolo schválených
399 922,00 €, vrátane finančného príspevku z EFRR pre UPJŠ vo výške 149 344,15 €. Obdobie implementácie schváleného projektu
trvá od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2022. Inštitúcie zapojené do projektu - Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v Budapešti
a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako vedúci partner – začali svoju spoluprácu v roku 2014 vo forme vedeckých stretnutí
organizovaných v Budapešti a Košiciach a v rámci projektu plánujú svoj cieľ dosiahnuť zvýšením aktivity prenosu znalostí medzi
zapojenými inštitúciami s cieľom prekonať existujúce regionálne rozdiely v oblasti výskumu a vývoja v zdravotníctve.
„Náhle cievne mozgové príhody (CMP) sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie v priemyselne vyspelých krajinách (po
kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach. Na základe celosvetových skúseností najúčinnejším prostriedkom k znižovaniu
nepriaznivých následkov CMP je skvalitnenie sekundárnej, terciárnej prevencie a následnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol vedúci
projektu doc. MUDr. Peter Takáč, PhD. z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Analýza štúdií hodnotiacich prínos rehabilitačných pracovísk dospela k záveru, že takto organizovaná zdravotná starostlivosť je schopná
znížiť úmrtnosť na CMP, skracuje dobu hospitalizácie o 25% a zvyšuje počet pacientov schopných následnej domácej starostlivosti.
Taktiež je týmto spôsobom možné dosiahnuť úspory na liečbu akútnych prípadov. Robotika, ako perspektívny prostriedok účinnej liečby
mozgovej mŕtvice a iných poškodení mozgu, si našla svoje uplatnenie v západoeurópskych štátoch, ktoré už zaviedli túto inovatívnu
technológiu, zatiaľ čo v rámci východoeurópskych štátov táto doplnková liečba zatiaľ absentuje.
Ako hlavný projektový výstup sa pre Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v Budapešti stáva dostupným prístroj podporujúci
obnovenie motorických funkcií horných končatín, ako aj mobilný robotický odľahčovací systém podpory chôdze a rovnováhy. Aj
slovenský partner, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, plánuje zaobstaranie prístroja podporujúceho obnovenie pohyblivosti
horných končatín, ktoré doplní o prístroj podporujúci obnovenie funkcií dolných končatín.
Prístroje fungujú na základe terapeutického softvéru, ktorého programy slúžia na zapájanie pacienta a stupňovanie účinnosti terapie. Ich
najväčšou výhodou je, zber údajov, čím poskytujú informácie o dosiahnutých výsledkoch liečby. Týmto spôsobom prispievajú k
vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti univerzít či podporujú spoluprácu s rehabilitačnými centrami. V záujme realizácie projektového
cieľa, sa odovzdávanie poznatkov uskutoční v rámci plánovaných workshopov, konferencie a publikácie.
Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. (Bližšie informácie ohľadom programu nájdete na
nasledovnej webovej stránke: www.skhu.eu.)
Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach
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