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Košice, UPJŠ, Aula profesora Prasličku
08.30 TK predstaviteľov strany Smer-SD
Téma: Verejné trestné oznámenie.
Bratislava, Národná kriminálna agentúra P PZ, Račianska 45
Text
09.25 Program pracovného výjazdu predsedu vlády SR Eduarda Hegera v BBSK
09.25 h - predseda vlády navštívi nemocnicu v Brezne, kde bude diskutovať s lekármi o podpore očkovania proti ochoreniu COVID-19
- fototermín
Brezno, Nemocnica s poliklinikou, Banisko 1
11.00 h - účasť na Dni otvorených dverí športového centra, stretnutie so športovcami
- príhovor predsedu vlády
- fototermín počas podujatia
Banská Bystrica, Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica, Cesta na štadión 28
11.45 h - návšteva očkovacieho centra, v ktorom bude možné dať sa zaočkovať aj bez predchádzajúcej registrácie.
Na záver návštevy sa uskutoční brífing predsedu vlády SR Eduarda Hegera, ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského a
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera.
Banská Bystrica, veľkokapacitné očkovacie centrum, Komenského 12
12.35 h - predseda vlády navštívi spoločnosť Continental, stretne sa s vedením a absolvuje prehliadku závodu
Zvolen, Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Cesta ku Continentalu 1
13.50 h - predseda vlády navštívi Zvolenský zámok a prezrie si jeho expozície, aby tak podporil domáci cestovný ruch.
Na záver návštevy sa uskutoční brífing.
Zvolen, zámok, Námestie SNP 1
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Text, Video, Zvuk, Foto
09.30 Zasadnutie členov Združenia miest a obcí Hnileckého regiónu
za účasti štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušana Veliča
Margecany, kultúrny dom
10.00 TK Únie hydinárov Slovenska
Téma: Nebývalý podvod s hydinovým mäsom, oklamaní spotrebitelia
Bratislava, zasadačka SPPK, Záhradnícka 21
Text, Video, Zvuk
10.00 Otvorenie novostavby komunitného centra a jej odovzdanie do užívania
Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť priaznivé podmienky pre prácu s marginalizovanou rómskou komunitou v meste Liptovský Mikuláš.
Liptovský Mikuláš, osada Hlboké
Text
10.00 Slávnostné uvedenie poštovej známky 150. výročie osamostatnenie lesníctva od baníctva
Na podujatí sa zúčastnia: Jarmila Brichtová, zástupkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR, Martin Ľupták, generálny riaditeľ
Slovenskej pošty, Elena Hegerová, riaditeľka úseku financií Slovenskej pošty, Tomáš Čuka, generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR
a Ján Nosko, primátor Banskej Bystrice.
Banská Bystrica, Park J. D. Matejovie, Národná ulica
Text
10.00 Štart prejazdu slovenskou Route66
Záštitu nad podujatím prevzal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR Martin Klus.
Šahy, pred mestským úradom
Text
10.00 Začiatok rekonštrukčných prác na ceste č. III/1946 Beluša - Mojtín
Belušské Slatiny
Text, Zvuk
11.00 TK ministerky kultúry SR Natálie Milanovej - pomoc kultúre
Téma: Ďalších 15 miliónov eur na podporu kultúry v časoch pandémie. Na TK bude ďalej informovať Zuzana Kumanová, štátna
tajomníčka MK SR a Tibor Bohó, generálny riaditeľ sekcie SO pre IROP PO3.
Bratislava, MK SR, Nám. SNP 33
Text, Zvuk
14.00 Slávnostné otvorenie lávky cez vodnú nádrž Ružín
za účasti štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušana Veliča. Následne sa uskutoční
brífing.
Margecany, pred obecným úradom
Text, Video, Zvuk, Foto
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16.00 Podujatie Roma Spirit
Kežmarok, drevený artikulárny kostol, Hviezdoslavova 16
Text
16.00 Anička Festival
Košice, areál Ryba Anička, Pod šiancom 5
Text
19.00 Tradičná púť k ruinám Zoborského kláštora ku cti sv. Andreja – Svorada, patróna mesta Nitra
Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák s kňazmi farností mesta Nitra. Pešia púť z mesta
sa v tomto roku neuskutoční.
Nitra, Zoborský kláštor
Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
lk lt
Autor: LT
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Text
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Školáci sa v tábore menia na lekárov
KOŠICE - Budúci medicínski špecialisti začínajú s praxou už ako školáci! Košickí žiaci základných škôl si v rámci Univerzity bez hraníc
vyskúšali, aké to je, stať sa doktormi či inými odbroníkmi. Päťdňový letný tábor pre 48 detí organizovaný Lekárskou fakultou Univerzity
Pavla J. Šafárika (UPJŠ) v Košiciach zasvätil zvedavcov aj do tajov mikrobiológie, chémie či ošetrovateľstva. Mnohí už teraz snívajú, ako
sa z nich raz stanú lekárky či farmaceuti.
Ako priblížila Jaroslava Oravcová, hovorkyňa Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, nadšených školákov v Univerzitnej nemocnici L.
Pasteura čakalo šesť zaujímavých aktivít. „Na Ústave ošetrovateľstva sa oboznámili s hrdinami v akcii, teda s jednotlivými zdravotníckymi
profesiami, ktoré sa v čase pandémie COVID-19 podieľali na starostlivosti o pacientov v nemocniciach a sociálnych zariadeniach, či
domácom prostredí,“ uviedla. Špecialisti deťom odhalili aj tajuplný svet mikróbov. „Pozorovali pomocou mikroskopu baktérie, naučili sa
mikroorganizmy očkovať na živnú pôdu v Petriho misách a zistili, aké škodlivé, ale aj užitočné môžu byť mikróby okolo nás,“ doplnila.
Krásu, ale i náročnosť medicínskeho povolania školáci poznávali aj na Ústave lekárskej a klinickej biochémie, Ústave experimentálnej
medicíny pri aktivite či na stomatologickej klinike.
Zaujíma ma praktická medicína
Alexandra Jacková (11),
Prešov
- Tieto pokusy s chemikáliami ma veľmi bavia, je zaujímavé, ako rôzne látky navzájom reagujú a zlúčeniny svojím vplyvom postupne
menia farbu. Bolo fantastické, ako sme pozorovali mikroorganizmy pod mikroskopom. Túžim byť praktickou lekárkou.
Chcem vynájsť lieky
Olívia Sušková (12), Košice
- Raz by som chcela vyrábať a vynájsť rôzne nové lieky. Veľmi ma baví chémia aj biológia. Dnes som si však vyskúšala, ako sa správne
obliecť do ochranného odevu proti koronavírusu. Vyzerá to jednoducho, ale realita je úplne iná. Kým som sa riadne obliekla, trvalo mi to
viac ako 5 minút.
Túžim byť biológom
Šimon Vyrostek (13),
Košice
- Odmalička ma zaujíma biológia, skúmanie vzoriek, stále si pozerám a študujem rôzne medicínske encyklopédie. Baví ma pozorovať
svet baktérií, mikroorganizmov, mikrobiológie, ale aj svet veterinárstva a zvierat.
Autor: Autor: sk I Foto: autor
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Rubrika: COVID
Mnohí slovenskí aj zahraniční vedci a lekári potvrdili existenciu postcovidového syndrómu. Postihuje ľudí, ktorí prekonali COVID-19 a má
u pacientov rôzne prejavy a priebeh. Spôsobuje zdravotné problémy pretrvávajúce viac ako 3 mesiace. Najnovšie štúdie preukázali, že
jednou z príčin vzniku postcovidového syndrómu je poškodenie mikrobiómu po prekonaní C0VID-19. Obnovenie rôznorodosti črevného
mikrobiómu môže byť dôležitou súčasťou liečby postcovidového syndrómu. Cielená úprava črevného mikrobiómu na podporu jeho
správneho zloženia by mohla byť dôležitou stratégiou na liečbu postcovidového syndrómu (dlhého COVID-19). Podľa novej štúdie
zverejnenej v jednom z najvýznamnejších vedeckých časopisov Gut, oprava mikrobiómu môže
urýchliť zotavenie po prekonaní choroby.
Aj keď sú na potvrdenie nálezov potrebné rozsiahlejšie štúdie, je dokázané, že prekonanie COVID-19 má veľmi negatívny vplyv na
zloženie črevného mikrobiómu. Pacienti, ktorí mali až šesť mesiacov po zotavení z choroby nižšiu rozmanitosť mikrobiómu, mali aj horšie
pľúcne funkcie a tiež závažnejší priebeh akútnej fázy ochorenia. Štúdia COVID-19 tým naznačila, ako úzko súvisí zápal s črevnou
dysbiózou, teda poškodeným črevným mikrobiómom.
„Predpokladali sme to a teraz na to poukazujú už aj vedecké publikácie. Podpora mikrobiálnej diverzity cielenou úpravou črevného
mikrobiómu by mohla pomôcť urýchliť celkové zotavenie po chorobe,
teda aj z postcovidového syndrómu“
uviedol renomovaný odborník na črevný mikrobióm MVDr. Alojz Bomba, DrSc. zo spoločnosti iProbio.
V súčasnosti existujú rôzne prípravky na podporu črevného mikrobiómu, ako sú probiotiká, prebiotiká, synbiotiká, postbiotiká a podobne.
Pri súčasných technologických možnostiach sú najefektívnejšie personalizované probiotká, ktoré jediné rešpektujú individuálne špecifiká
každého človeka.
„Infekcia COVID-19 má veľký vplyv na črevnú mikrobiotu a na druhej strane eubióza (rovnováha mikrobiómu) nás vie chrániť pred
ťažkými formami COVID-19, preto modulovanie črevnej mikrobioty má obrovský význam,“ konštatovala MUDr. Laura Gombošová, PhD. z
I. internej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice na tohtoročnom gastroenterologickom kongrese.
Je preukázané, že po COVIDe významne klesá zastúpenie rodov Bifidobacterium a čiastočne aj Lactobacillus. Pri takomto výraznom
poškodení mikrobiómu dokážu pomerné zastúpenie týchto bakteriálnych rodov cielene obnoviť personalizované probiotiká vyrobené
pacientovi na mieru. Môžu tak vrátiť črevám a imunite po COVIDe ich správnu funkciu. Do algoritmu prípravy personalizovaných probiotík
vstupuje analýza vzorky stolice pacienta. Takto je zaručené, že probiotiká vyskladane na mieru z viac ako 100 rôznych probiotických
kmeňov, riešia individuálne potreby konkrétneho pacienta.
„Je to pre nás veľký krok vpred, že vieme na Slovensku pacientom poskytnúť možnosti úpravy črevného mikrobiómu na najvyššej úrovni.
Stotožňujem sa so závermi vedeckých publikácií, že cielená úprava mikrobiómu na podporu mikrobiálnej diverzity môže byť dôležitou
stratégiou na liečbu postcovidového syndrómu (dlhého COVID-19) a urýchliť zotavenie,“ dodáva
Dr. Bomba.
COVID-19
Autor: -LK-
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Stále to medzi nimi vrie.
Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany.
Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska
ťažil z kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany . Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov –
ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder,
ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve. Myslí si, že ministerka
spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou predsedníčkou Za ľudí a
vicepremiérkou Veronikou Remišovou. „Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných
preferencií. Celá situácia je vlastne mixom osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá
to tak, že tieto nesympatie sú v strane v nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska," ozrejmil Ruman.
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí. „Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je
presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku 2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory
naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí podobne ako #Sieť, " vysvetlil politológ.
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany. „Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto
nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť," uzavrel Ruman.
Autor: SITA
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Veci, na ktorých sa nevedia dohodnúť, podľa Gröhlinga odsunú a nebudú riešiť.
BRATISLAVA. Do konca roka by mohla byť doriešená novela vysokoškolského zákona. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a
športu Branislav Gröhling (SaS) koncom júna v rozhovore pre portál vŠkolstve.sk a agentúru SITA. Podotkol, že každá jedna dotknutá
strana si obhajuje svoje návrhy, no treba nájsť prienik.
Aj keď sa finálna verzia návrhu vysokoškolského zákona ministerstva školstva nedostala do legislatívneho procesu, vyvolala v
akademickej obci vlnu nevôle. Pripravovanú novelu vysoké školy dôrazne odmietli a považovali ju za snahu o politické ovládnutie
vysokého školstva na Slovensku.
To, na čom sa nevedia dohodnúť, odsunú Súvisiaci článokGröhling upraví návrh novely vysokoškolského zákona Čítajte
Prípravu novely vysokoškolského zákona má v súčasnosti na starosti pracovná skupina, ktorá vznikla 5. marca a tvoria ju zástupcovia
Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
na Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl, ako aj zástupcovia ministerstva školstva.
„Predpokladám, že tie veci, na ktorých sa nevieme dohodnúť, odsunieme, nebudeme ich riešiť, a tých 90 percent, na ktorých sme v
podstate aj dohodnutí, by sme posunuli do parlamentu. My aj naši partneri si uvedomujeme, že potrebujeme systémové zmeny vo
vysokoškolskom prostredí a nebudeme ich brzdiť,“ povedal Gröhling.
Zároveň priblížil, že témy, na ktorých sa nevedia zhodnúť, boli už komunikované, no v rozhovore ich nechcel bližšie konkretizovať.
Vysvetlil, že nechce svojím vyjadrením zabrzdiť celý proces, ktorý vníma ako konštruktívny.
Šéf rezortu školstva v prípade problémovej otázky samosprávy a autonómnosti vysokých škôl čiastočne vidí svetlo na konci tunela. Dodal
však, že to sa netýka voľby rektora, o ktorej naďalej diskutujú.
Viaceré školy proti návrhu protestovali
V súvislosti s návrhom novely ako prvý vyhlásil štrajkovú pohotovosť Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, a to v piatok 26.
februára.
Neskôr, v pondelok 1. marca, vyhlásila protest proti politizácii verejných vysokých škôl Univerzita Komenského v Bratislave. K nej sa
pridali Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove a Slovenská technická univerzita v Bratislave.
K novele sa vyjadrilo viac ako desať ďalších vysokých škôl. Medzi nimi napríklad Technická univerzita a Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach či Akadémia umení v Banskej Bystrici.
Autor: SITA
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Zľava: Podpredsedníčka strany Za ľudí a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
SITA Slovenská tlačová agentúra
Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján
Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z kredibility, ktorú mal ako prezident a
tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Zdieľať
Autor: SITA
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Novela vysokoškolského zákona je blízko k dokončeniu, Gröhling vidí svetlo na konci tunela
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Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Foto: archívne, SITA/Alexandra Čunderlíková.
SITA Zdroj: SITA
Do konca roka by mohla byť doriešená novela vysokoškolského zákona. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Branislav Gröhling ( SaS ) koncom júna v rozhovore pre portál vŠkolstve.sk a agentúru SITA.
Podotkol, že každá jedna dotknutá strana si obhajuje svoje návrhy, no treba nájsť prienik. Aj keď sa finálna verzia návrhu
vysokoškolského zákona ministerstva školstva nedostala do legislatívneho procesu, vyvolala v akademickej obci vlnu nevôle.
Pracovná skupina z viacerých organizácií
Pripravovanú novelu vysoké školy dôrazne odmietli a považovali ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku.
Prípravu novely vysokoškolského zákona má v súčasnosti na starosti pracovná skupina, ktorá vznikla 5. marca a tvoria ju zástupcovia
Slovenskej rektorskej konferencie , Rady vysokých škôl , Študentskej rady vysokých škôl , Odborového zväzu pracovníkov školstva a
vedy na Slovensku , Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR, ako aj zástupcovia ministerstva školstva.
„Predpokladám, že tie veci, na ktorých sa nevieme dohodnúť, odsunieme, nebudem ich riešiť, a tých 90 percent, na ktorých sme v
podstate aj dohodnutí, by sme posunuli do parlamentu. My, aj naši partneri, si uvedomujeme, že potrebujeme systémové zmeny vo
vysokoškolskom prostredí a nebudeme ich brzdiť,“ povedal Gröhling. Zároveň priblížil, že témy, na ktorých sa nevedia zhodnúť, boli už
komunikované, no v rozhovore ich nechcel bližšie konkretizovať. Vysvetlil, že nechce svojím vyjadrením zabrzdiť celý proces, ktorý vníma
ako konštruktívny. Šéf rezortu školstva v prípade problémovej otázky samosprávy a autonómnosti vysokých škôl čiastočne vidí svetlo na
konci tunela. Dodal však, že to sa netýka voľby rektora, o ktorej naďalej diskutujú.
Univerzity v štrajkovej pohotovosti
V súvislosti s návrhom novely ako prvý vyhlásil štrajkovú pohotovosť Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, a to v piatok 26.
februára. Neskôr, v pondelok 1. marca vyhlásila protest proti politizácii verejných vysokých škôl Univerzita Komenského v Bratislave.
K nej sa pridala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove a Slovenská technická univerzita v Bratislave.
K novele sa vyjadrilo viac ako desať ďalších vysokých škôl. Medzi nimi napríklad Technická univerzita a Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach či Akadémia umení v Banskej Bystrici.
Ďalšie k téme
Autor: SITA
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Koniec spustil už Kiska. Strane chýba líder, hovorí o Za ľudí politológ
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Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Uviedol to politológ Ján Ruman z Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do
strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Kolíková verí
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve. Myslí si, že ministerka
spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou predsedníčkou Za ľudí a
vicepremiérkou Veronikou Remišovou. „Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných
preferencií. Celá situácia je vlastne mixom osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá
to tak, že tieto nesympatie sú v strane v nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska," ozrejmil Ruman.
Čítajte viac Lenč: Kiskovci sa blížia k rozpadu. Remišová to hrá na všetko alebo nič
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí. „Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je
presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku 2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory
naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí podobne ako #Sieť," vysvetlil politológ.
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany. „Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto
nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť," uzavrel Ruman.
Čítajte viac Za ľudí: o krok bližšie k rozpadu
Autor: SITA
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UNIKÁTNE FOTOGRAFIE 1949-94: Horúčavy a sparná brigádnikov nezastavili
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, Autor: TASR, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 37.5 tis. GRP: 0,83 OTS: 0,01 AVE: 669,94 Eur

.
Už osemnástu sezónu robí v Nižnej Myšli (okr. Košice - vidiek) Archeologický ústav SAV Nitra a Východoslovenské múzeum Košice
výskum v súčasnosti najdôležitejšej lokality doby bronzovej v Karpatskej kotline. Na 7-hektárovom areáli sa nachádza opevnené sídlisko
a súveké pohrebisko staršej doby bronzovej (1 700 - 1 400 pred n. l.). Doposiaľ bola preskúmaná štvrtina historicky mimoriadne cenného
územia. Do konca júla tu archeológovia odkryli 548 hrobov. V tohtoročnej sezóne sa priemerne 25 študentov denne podieľa na výskume
v rámci odbornej praxe. Počas leta sa ich v Nižnej Myšli vystrieda vyše 80 z Prešova, Bratislavy, Brna, Prahy i nemeckého Wuppertalu.
Odkrývaním kostier v rámci odbornej praxe trávia časť prázdnin na archeologickom výskume v Nižnej Myšli aj študentky Pedagogickej
fakulty UPJŠ Prešov. Snímka vznikla 3. augusta 1994. Foto: TASR - Svätopluk Písecký
Vďaka portálu Vtedy.sk prinášame unikátne dobové fotografie z archívu TASR s originálnymi popiskami.
Autor Teraz.sk
17. júla 2021 6:04
Bratislava 6. augusta (Teraz.sk) - Letné horúčavy lákajú k vode. No nie každý myslí iba na to, ako sa osvieži počas letných horúčav.
Muselo sa pracovať, zveľaďovať, budovať. A veru, pri niektorých činnostiach bolo naozaj horúco, a tak sa ľudia vyzliekli do pol pása či
vymenili šaty za plavky. Takto sporo odetí pracovali či brigádovali aj počas dní, keď padali najväčšie teplotné rekordy.
1949
Na archívnej snímke z 18. júna 1949 brigáda hluchonemých úspešne vypomáha pri zdolaní poľnohospodárskych prác.
Foto: TASR - Staněk
1962
Práce na stavbe areálu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre pokračujú v letnom období rýchlejším tempom. Pracovníci nitrianskych
Pozemných stavieb za posledné dva mesiace splnili plán na 102,4%. Predstih získali rýchlejším dokončením prác na hospodárskych
objektoch. Ak im projektová zložka dodá zavčasu potrebné podklady, začiatkom augusta začnú s hrubými výkopmi pre stavbu hlavného
objektu a podlažnej budovy, v ktorej budú posluchárne a aula. Na snímke z 1. augusta 1962 brigádnici - budúci poslucháči VŠP pri
výkope parovodného kanála, ktorý bude z centrálnej kotolne rozvádzať teplo do všetkých objektov areálu.
Foto: TASR - Š. Petráš
1967
Vzhľadom na veľké horúčavy a sucho zaznamenali v južných oblastiach Slovenska zvýšený výskyt myší, ktoré napádajú porasty krmovín
a ostatných plodín. Družstevníci na JRD Veľké Blahovo, okres Dunajská Streda, v spolupráci s STS začali postrek strnísk prípravkom
Endrin, ktorý účinne ničí hlodavce. Traktorista Ladislav Godány postrieka denne cca 30 ha a na 1 ha používa 1/2 litra prípravku Endrin.
Snímka pochádza z 23. augusta 1967.
Foto: TASR - Ján Bakala
1973
Keď teplomer vystúpi nad 30 stupňov Celzia, čo pre Bratislavu nie je zvláštnosťou, obyvatelia hlavného mesta SSR, ako aj domáci a
zahraniční návštevníci priam vyhľadávajú miesta, kde sa môžu rekreovať a osviežiť. Horúčavy vyvolávajú väčší smäd a preto je nutné na
takýto deň dobre sa pripraviť. Snímka vznikla 9. augusta 1973.
Foto: TASR - L. Grešner
1976
Horúčavy, ktoré trvajú takmer mesiac, nepriaznivo pôsobia na poľnohospodárske kultúry. Absolútny nedostatok prirodzenej vlahy
nahradzujú intenzívnym zavlažovaním aj pracovníci zlúčeného JRD Rátka, okres Lučenec. Opravár poľnohospodárskych strojov Ján
Vilhan /v klobúku/ a traktorista Ján Halász pri zavlažovacích prácach na zeleninových poliach JRD Rátka, hospodárstvo Trebeľovce dňa
7. júla 1976.
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Foto: TASR - T. Babjak
1992
Teplotné rekordy tohtoročného leta v Bratislave prispievajú veľkou mierou aj k nie práve žiaducim rekordom. Napr. na II. detskej klinike
NsP Staré mesto /novorodenecké odd./ na Bezručovej ulici. Kým v uplynulom roku tu mali 11 detí s pôrodnou hmotnosťou pod 1000 g,
doteraz ich sem prijali 16. Ako informovala prednostka kliniky doc. MUDr. Mária Huttová, CSc. nepamätajú sa, kedy naraz ležalo na
oddelení až 13 bábätok s hmotnosťou pod 1300 g, ako je tomu dnes. Extrémne horúčavy spôsobujú v pôrodniciach zvýšený počet
predčasných pôrodov, nedonosených detí, dvojnásobné preťaženie personálu /najmä v súvislosti s častým nahrádzaním veľkých strát
tekutín infúziami/ a je zjavný aj nedostatok prístrojovej techniky. Pomoc prišla v uplynulých dňoch z americkej nadácie HOPE, ktorá
prostredníctvom firmy Hewlett and Packard darovala dva kvalitné monitory sledujúce vitálne funkcie organizmu. Na archívnej snímke z
19. augusta 1992 zdravotná sestra Miriam Krištofičová pracuje s monitormi od nadácie HOPE.
Foto: TASR - Vladimír Benko
1994
Kto v letných horúčavách myslí na zimné mrazy? Na archívnej snímke z 28. júla 1994 nie každodenný pohľad na opravu izolácie na
obytnom paneláku v Bratislave.
Foto: TASR - Štefan Puškáš
Autor: TASR
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Cievny chirurg: Neexistuje masť, liek ani výživový doplnok, ktoré by vás zbavili kŕčových žíl
16. 7. 2021, 13:47, Zdroj: primar.sme.sk

, Vydavateľ: Petit Press, Autor: Michaela Nagyová, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 17.4 tis. GRP: 0,39 OTS: 0,00 AVE: 657,12 Eur

Rozprávali sme sa s expertom Petrom Balážom.
Väčšina ľudí trpí istou formou žilového ochorenia. Najčastejšie ide o malé rozšírené žilky, ktoré sú skôr estetickým problémom. Sú tu
však aj kŕčové žily.
Kedy by mal človek vyhľadať pomoc odborníka, čo mu hrozí, ak ochorenie kŕčových žíl podcení a aké formy liečby sú v dnešnej dobe k
dispozícii?
Na túto tému sme sa rozprávali s cievnym chirurgom PETROM BALÁŽOM, ktorý pôsobí na Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v
Prahe.
Prečo by mal človek riešiť popraskané žilky či kŕčové žily, ak mu esteticky neprekážajú a hlavne ho nebolia?
Súvisiaci článokPomôžu jednoduché cviky aj správna poloha pri spánku. Ako bojovať proti kŕčovým žilám? Čítajte
Typickými metličkovitými žilkami trpí väčšina ľudí, u žien je to až 80 percent. Ale len málokto vie, že tento na prvý pohľad estetický
problém, má svoju diagnózu.
Je to chronická žilová nedostatočnosť, čiže naozaj ide o ochorenie. Metličky sú prvým štádiom, ktoré, na rozdiel od ďalších štádií,
neohrozuje zdravie človeka.
Druhým štádiom sú kŕčové žily. Ich neliečenie môže vyústiť do opuchov, zápalov, hyperpigmentácií, prípadne do vážnych bércových
vredov, ktoré sú posledným, šiestym štádiom.
Ak pacient na svojich nohách spozoruje vypuklé žily, mal by sa nechať vyšetriť chirurgom, respektíve angiológom. Aj vtedy, keď
nepociťuje bolesti.
Rovnako to platí aj pri opúchajúcich končatinách. Tie totiž nemusia súvisieť len so žilovými problémami.
Môžu v boji s kŕčovými žilami či rozšíreným metličkám pomôcť výživové doplnky alebo rôzne typy krémov?
Podľa odborných odporúčaní európskej či americkej cievnej spoločnosti neexistuje žiadna mastička, liek ani výživový doplnok, ktoré by
dokázali odstrániť metličkovité žilky.
((piano))
Aj keď sa môže zdať, že krémy ich trošku zmiernia, väčšinou za to môže make-upová zložka, ktorú v sebe obsahujú. To isté platí aj pre
kŕčové žily. Okrem invazívneho zákroku váš stav nič nevylieči ani nezlepší.
Aké formy liečby sú teda efektívne?
Osoby, ktorých trápia metličky, sa ich môžu zbaviť dvoma spôsobmi.
Prvou je sklerotizácia, kedy sa do žilky vpraví špeciálny liek, ktorý ju zvnútra podráždi a žilka postupne zmizne. Ľudia majú často veľké
očakávania, myslia si, že prídu na sklerotizáciu a po jednom ošetrení sú všetky metličky preč. Ale nie je to pravda.
Pokiaľ podstúpite sklerotizáciu, počítajte s tým, že zmizne 50 až 60 percent ošetrených žiliek. Preto je potrebné podstúpiť ošetrenie
znova.
Metličkovité žilky má až 80 percent žien a sú skôr len estetickým defektom. (zdroj: Adobe Stock)
Je druhý spôsob účinnejší?
Konkurentom sklerotizácie je laserové ošetrenie, ktoré sa používa na veľmi malé a tenké červené žilky. Stále však hovoríme o dolných
končatinách, nie o ošetreniach žiliek na tvári, lebo to je úplne niečo iné. Pri tomto type žiliek je laserové ošetrenie efektívne.
Ale u typických metličkovitých žiliek sa uprednostňuje prvá metóda. Je efektívnejšia, menej bolestivejšia a lacnejšia.
A akými metódami sa zvyknú liečiť kŕčové žily?
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Najklasickejšou je chirurgické odpojenie povrchovej žily. Ide o takzvaný stripping, pri ktorom sa časť žily, ktorá spája kŕčové žily na
povrchu s hlavnou žilou, vytrhne z tela. Jej odstránením sa odstavia kŕčové žily od toku krvi, čím sa docieli, že sa žily zatiahnu. Ide však o
zdĺhavú a bolestivú liečbu.
“
Miniinvazívne techniky sú výsledkovo porovnateľné, ale oproti klasickej operácii kŕčových žíl výrazne menej zaťažujú pacienta.
„
Peter Baláž, cievny chirurg
Oproti tomu, pred zhruba dvadsiatimi rokmi sa prvýkrát vykonala laserová operácia kŕčových žíl. Išlo o prevrat, pri ktorom sa žilu podarilo
zataviť a ponechať ju v tele. Odvtedy začal obrovský boom týchto miniinvazívnych techník.
Aké možnosti liečby má teda človek s kŕčovými žilami v dnešnej dobe?
Za najpopulárnejšiu metódu sa v súčasnosti považuje lepenie žíl, keďže k tomu nie je potrebné ani lokálne umŕtvenie. Pacient príde, ako
keby si odskočil na obed a za pol hodinu odchádza.
Aj keď kolujú mýty, že klasická operácia je trvácnejšia alebo lepšia, nie je to tak.
Miniinvazívne techniky sú výsledkovo porovnateľné, ale oproti klasickej operácii výrazne menej zaťažujú pacienta. Nepotrebuje podstúpiť
celkovú narkózu, nie je hospitalizovaný, nebude mať rez v slabine ani pod kolenom, čím si ušetrí nemalé bolesti. Po zákroku okamžite
funguje normálne, môže sa ísť v ten istý deň prejsť, prípadne si ľahko zabehať.
Prečo je potom u nás štandardom liečby kŕčových žíl klasická operácia?
Musím sa priznať, že tomu nerozumiem ani ja. Sú situácie, keď nie je možné urobiť miniinvazívny výkon. Ale ide o minimum prípadov.
Väčšina pacientov teda môže využiť túto formu liečby.
Rizikové faktory pre vznik kŕčových žíl: ženské pohlavie (tehotenstvo) vek - s pribúdajúcimi rokmi pružnosť žíl klesá rodinná predispozícia
(dedia sa aj obgeneráciu) rasa - belosi majú skôr nábeh na toto žilové ochorenie než černosi nadváha, obezita málo aktívny spôsob
života (sedavá práca, dlhé státie) úrazy dolných končatín (osoby, ktoré prekonali vážny úraz alebo zlomeninu kolena či členka, majú
väčšie riziko)
Na druhú stranu, štát len dopláca na to, že hradí klasické operácie kŕčových žíl.
Výkon, ktorý v nemocnici pacient podstúpi, stojí ohromné množstvo peňazí. Samotný príchod pacienta, vôbec nehovorím o
predoperačnom vyšetrení, ktoré zaťaží obvodného lekára, po príjme pacient leží v nemocnici, a to ešte nepodstúpil operáciu. Dostane
posteľ, jedlo, personál, ktorý sa o neho stará. Potom ide na zákrok, počas ktorého sa okolo neho točia dvaja chirurgovia, sestra, sanitár a
ďalší personál. Následne ide na lôžko, kde zostane jeden deň. Napokon je prepustený do domácej starostlivosti, na ktorej mu štát platí
PN-ku, keďže ide o bolestivý zákrok, po ktorom musí byť štyri až šesť týždňov doma.
Miniinvazívne metódy stoja v Česku a na Slovensku zhruba do tisíc eur. Pacient si obrazne len odskočí z kancelárie, podstúpi výkon,
síce zaplatí tisíc eur, ale za dve hodiny môže byť naspäť alebo na druhý deň môže ísť do fyzicky náročnejšej práce. Štát nijako nezaťaží,
práve naopak. Je to pre mňa naozaj paradoxné, že sa nad tým nikto nezamyslel.
Chápem, že nemocnice majú riešiť vážne stavy, a preto sa takéto menej závažné či estetické zákroky odsúvajú do privátnej sféry. Ale
najlogickejšie by bolo, ak by poisťovňa alebo štát platil práve týmto zariadeniam, pretože vo finále je to pre nich výhodnejšie.
Kŕčové žily sú druhý štádiom chronickej žilovej nedostatočnosti. Ak sa u vás objavili, mali by ste vyhľadať pomoc chirurga alebo
angiológa. (zdroj: Adobe Stock)
Môže pacient zákroky na odstránenie kŕčových žíl podstúpiť viackrát?
V priemere 95 percent žíl po ich zatavení teplom alebo lepidlom zostane navždy uzatvorených, to znamená, že tieto kŕčové žily sa
nevrátia. Lenže žilový systém je tvorený ďalšími hlavnými žilami.
Je teda možné, že človek príde s jednou chorou žilou a ostatné sú v poriadku. Postupom času môže ochorieť ďalšia a kŕčové žily vzniknú
nanovo. S tým by mal každý pacient rátať a mal by o tom vedieť.
Zákroky teda je možné podstúpiť opakovane a medicínsky najsprávnejšou cestou sú miniinvazívne metódy.
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Možno po zákroku očakávať, že vystúpené žily zmiznú a nebudú viditeľné?
Zhruba v 70 percentách sa dostaví vizuálny efekt ihneď po zákroku. Niekedy je to aj 90 percent. To, že sa nohe uľaví, že prestane bolieť
alebo opúchať, to je samozrejmé.
“
Štát len dopláca na to, že hradí klasické operácie kŕčových žíl.
„
Peter Baláž, cievny chirurg
Ak chceme, aby bol efekt čo najdokonalejší, existuje ešte doplnková liečba – miniflebektómia, pri ktorej sa za pomoci maličkých rezov
vytiahnu veľké kŕčové žily.
Môžu odstránené žily počas života chýbať?
Vždy by sa mala odstraňovať len žila, ktorá je chorá. Takto postihnutá žila prakticky nie je vhodná na nič.
Niekedy sa totiž žily používajú napríklad na srdcový bajpas. V tele však má človek dosť žíl, ak by ich raz na podobné účely potreboval.
Spomínali ste, že často sa kŕčové žily objavujú u žien práve počas tehotenstva. Kedy by mala pacientka začať riešiť vzniknuté problémy,
ak plánuje mať ešte ďalšie deti? Má zmysel ísť na zákrok medzi tehotenstvami, ak je šanca, že sa u nej ďalšie komplikácie znova
objavia?
Určite by sa mala medzi tehotenstvami nechať vyšetriť. Ak nejde o estetický problém s metličkami, odporúčam v tom intervale zákrok
podstúpiť. Ďalším tehotenstvom totiž môže dôjsť k zhoršeniu stavu, čo môže vyvrcholiť aj väčším problémom, ako je napríklad zápal žíl.
Čo ak pacient nechce podstúpiť zákrok na odstránenie kŕčových žíl? Čo môže robiť pre zdravie svojich ciev?
Určite by mal nosiť kompresívne pančuchy 2. kompresnej triedy.
Odporúčajú sa aj takzvané venotoniká, čo je špeciálna skupina liekov, ktoré posilňujú žilový aparát a, samozrejme, veľa chodiť, hýbať sa,
nemať nadváhu a jesť stravu bohatú na vlákninu, ktorá zabezpečí pravidelné vyprázdňovanie, vďaka čomu nebude musieť vyvíjať vysoký
tlak na brušnú stenu, a tým nebude zvyšovať tlak vo svojich žilách.
Často sa hovorí aj o výhodách otužovania.
Doc. MUDr. Peter Baláž, PhD., FEBS, MPH Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po škole
pôsobil na Chirurgickom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v Gelnici a od roku 2002 pracoval ako cievny a transplantačný chirurg na
Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v Prahe. Transplantačnej a čiastočne cievnej chirurgii sa venoval istý čas aj v
Londýne. Momentálne vedie tím cievnej chirurgie vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v Prahe a liečbe a venuje sa tiež
odstraňovaniu kŕčových žíl modernými metódami na Klinike estetickej medicíny a plastickej chirurgie YES VISAGE. Je držiteľom
viacerých ocenení a autorom odborných kníh. Tento rok vydal knižku s názvom Žily, žilky a varixy, v ktorej nenáročným a zrozumiteľným
spôsobom približuje vznik a možnosti liečby žilových ochorení.
Autor: Michaela Nagyová
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Do konca roka by mohla byť doriešená novela vysokoškolského zákona, vyhlásil Gröhling
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.sita + .slovensko +
17. júl 2021 16:22
Novelu vysokoškolského zákona má na starosti pracovná skupina, ktorá vznikla 5. marca a tvoria ju zástupcovia akademickej obce aj
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
SITA/Alexandra Čunderlíková
do konca roka by mohla byť doriešená novela vysokoškolského zákona. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Branislav Gröhling (SaS) koncom júna v rozhovore pre portál vŠkolstve.sk a agentúru SITA. Podotkol, že každá jedna dotknutá strana si
obhajuje svoje návrhy, no treba nájsť prienik. Aj keď sa finálna verzia návrhu vysokoškolského zákona ministerstva školstva nedostala do
legislatívneho procesu, vyvolala v akademickej obci vlnu nevôle. Pripravovanú novelu vysoké školy dôrazne odmietli a považovali ju za
snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku. Prípravu novely vysokoškolského zákona má v súčasnosti na starosti
pracovná skupina, ktorá vznikla 5. marca a tvoria ju zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady
vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR, ako aj
zástupcovia ministerstva školstva.
„Predpokladám, že tie veci, na ktorých sa nevieme dohodnúť, odsunieme, nebudem ich riešiť, a tých 90 percent, na ktorých sme v
podstate aj dohodnutí, by sme posunuli do parlamentu. My, aj naši partneri, si uvedomujeme, že potrebujeme systémové zmeny vo
vysokoškolskom prostredí a nebudeme ich brzdiť,“ povedal Gröhling. Zároveň priblížil, že témy, na ktorých sa nevedia zhodnúť, boli už
komunikované, no v rozhovore ich nechcel bližšie konkretizovať. Vysvetlil, že nechce svojím vyjadrením zabrzdiť celý proces, ktorý vníma
ako konštruktívny. Šéf rezortu školstva v prípade problémovej otázky samosprávy a autonómnosti vysokých škôl čiastočne vidí svetlo na
konci tunela. Dodal však, že to sa netýka voľby rektora, o ktorej naďalej diskutujú.
V súvislosti s návrhom novely ako prvý vyhlásil štrajkovú pohotovosť Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, a to v piatok 26.
februára. Neskôr, v pondelok 1. marca vyhlásila protest proti politizácii verejných vysokých škôl Univerzita Komenského v Bratislave. K
nej sa pridala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove a Slovenská technická univerzita v Bratislave. K
novele sa vyjadrilo viac ako desať ďalších vysokých škôl. Medzi nimi napríklad Technická univerzita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach či Akadémia umení v Banskej Bystrici.
Tento obsah ste si mohli pozrieť vďaka tomu, že ste naším cteným predplatiteľom. Ďakujeme!
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov SITA je bez predchádzajúceho písomného
súhlasu SITA porušením autorského zákona.
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk .
Autor: SITA
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BRATISLAVA - Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z jej vedenia. Uviedol to politológ Ján Ruman z
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Kiska podľa neho ťažil z pozície bývalého prezidenta, ktorú napokon pretavil aj do strany. Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu
odborníkov, ochotných a schopných, ako to uvádza, reálne to nestačí.
Súčasnej vládnej strane podľa Rumanových slov chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a priniesť akési oživenie. Medzi členmi
strany vidí zase absenciu skúseností s vrcholovou politikou.
Situácia sa nevyriešisla ani po niekoľkomesačných rokovaniach. Posledné stretnutie v rámci predsedníctva strany sa konalo len minulý
týždeň v Piešťanoch.
Pri riešení situácie v strane Za ľudí nenastal podľa Kolíkovej žiaden posun
Kolíková a jej frakcia nevysvetlili, prečo sa začali snažiť o funkcie na čele strany
Kameň úrazu
Politológ vidí kľúčový problém práve v personálnych sporoch v predsedníctve. Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková
úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou.
"Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v nejakej miere
prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska," ozrejmil Ruman.
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod.
"Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí podobne ako
#Sieť," vysvetlil politológ.
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, jednak kvôli Kiskovmu odchodu a aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
"Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť," uzavrel Ruman.
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 LC
Foto: Facebook/Za ľudí/Andrej Kiska
Autor: Netky.sk
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BRATISLAVA - Do konca roka by mohla byť doriešená novela vysokoškolského zákona. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a
športu SR Branislav Gröhling.
Podotkol, že každá jedna dotknutá strana si obhajuje svoje návrhy, no treba nájsť prienik. Aj keď sa finálna verzia návrhu
vysokoškolského zákona ministerstva školstva nedostala do legislatívneho procesu, vyvolala v akademickej obci vlnu nevôle.
Pripravovanú novelu vysoké školy dôrazne odmietli a považovali ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku.
Prípravu novely vysokoškolského zákona má v súčasnosti na starosti pracovná skupina, ktorá vznikla 5. marca a tvoria ju zástupcovia
Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
na Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR, ako aj zástupcovia ministerstva školstva.
"Predpokladám, že tie veci, na ktorých sa nevieme dohodnúť, odsunieme, nebudem ich riešiť, a tých 90 percent, na ktorých sme v
podstate aj dohodnutí, by sme posunuli do parlamentu. My, aj naši partneri, si uvedomujeme, že potrebujeme systémové zmeny vo
vysokoškolskom prostredí a nebudeme ich brzdiť," povedal Gröhling.
Ako minister ďalej vysvetlil, nechce svojím vyjadrením zabrzdiť celý proces. V prípade problémov samosprávy a autonómnosti vysokých
škôl, to však nevidí v celkovom svetle až tak negatívne. Dodal však, že to sa netýka voľby rektora, o ktorej naďalej diskutujú.
Začalo to v Trnave, pridali sa ďalšie
V súvislosti s návrhom novely ako prvý vyhlásil štrajkovú pohotovosť Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, a to v piatok 26.
februára. Neskôr, v pondelok 1. marca vyhlásila protest proti politickému vplyvu verejných vysokých škôl Univerzita Komenského v
Bratislave.
K nej sa pridala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove a Slovenská technická univerzita v Bratislave.
K novele sa vyjadrilo viac ako desať ďalších vysokých škôl. Medzi nimi napríklad Technická univerzita a Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach či Akadémia umení v Banskej Bystrici.
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: webnoviny/SITA/Netky LC
Foto: Facebook, Pixabay
Autor: Netky.sk
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Publikované 17. júla 2021
Share
17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Autor: Spisiakoviny
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Zdieľať
17.7.2021 (Webnoviny.sk) - Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska," ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť," vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť," uzavrel Ruman.
Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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Politológ Ján Ruman je toho názoru, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany.
17.7.2021 (Webnoviny.sk) - Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany. Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a
schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel
situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou. Nevyriešená
situácia Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové
zasadnutie predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve. Myslí si, že
ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou predsedníčkou Za ľudí
a vicepremiérkou Veronikou Remišovou . „Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných
preferencií. Celá situácia je vlastne mixom osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá
to tak, že tieto nesympatie sú v strane v nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska," ozrejmil Ruman. Odchod
Kolíkovej Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať
zásadné rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí. „Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem.
Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku 2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera
straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí podobne ako #Sieť," vysvetlil politológ. Kiska už nie je člen Portál
Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že stranícky
potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych predstaviteliek,
ktoré sú súčasťou vedenia strany. „Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu
Remišovej alebo Kolíkovej podarí v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť," uzavrel Ruman.
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Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 870 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 144,75 Eur

17.7.2021 (Webnoviny.sk) - Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska," ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť," vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť," uzavrel Ruman.
Autor: www.hlohovecko.sk
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Správy 17.7.2021 Sita Poslať
17.7.2021 (Webnoviny.sk) - Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska," ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť," vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť," uzavrel Ruman.
Autor: FinReport.sk
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Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 539 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 114,31 Eur

17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Autor: Peter Gašparík
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17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„ Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,” ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„ Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v
roku 2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,” vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„ Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,” uzavrel Ruman.
Viac k témam: politická kríza , politológ , rozpad
Zdroj: Webnoviny.sk – Začiatok konca strany Za ľudí vidí politológ už v čase odchodu Andreja Kisku, strane chýba líder © SITA Všetky
práva vyhradené.
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Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 294 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 91,22 Eur

17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Autor: Peter Gašparík
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admin Leave a Comment on Začiatok konca strany Za ľudí vidí politológ už v čase odchodu Andreja Kisku, strane chýba líder
17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Autor: admin || admin
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17. júla 2021
17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
Policajti upozorňujú na hoax o ministrovi Mikulcovi, údajne si objednal vraždu Lučanského
16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálnymi sieťami sa šíri hoax, že za smrťou bývalého policajného prezidenta...
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Autor: adminAktualizovane
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0Zdieľať na Facebook
17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,” ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,” vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,” uzavrel Ruman.
Autor: Martin Ruščanský
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17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„ Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„ Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v
roku 2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„ Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Viac k témam: politická kríza , politológ , rozpad
Zdroj: Webnoviny.sk – Začiatok konca strany Za ľudí vidí politológ už v čase odchodu Andreja Kisku, strane chýba líder © SITA Všetky
práva vyhradené.
Autor: spravodajstvo
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Publikoval
WhatsApp
17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,” ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,” vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,” uzavrel Ruman.
Autor: editor || editor
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Vytvorte si vlastný inzertný portál na podnikanie zistiť viac.
17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,” ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,” vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,” uzavrel Ruman.
Autor: admin || admin
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17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Autor: Peter Gašparík
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Webnoviny Včera o 12:42 23
17.7.2021 (Webnoviny.sk) - Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska," ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť," vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť," uzavrel Ruman.
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Slovensko , Správy
17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Autor: SITA
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17.7.2021 (Webnoviny.sk) - Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany. Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a
schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel
situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve. Myslí si, že ministerka
spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou predsedníčkou Za ľudí a
vicepremiérkou Veronikou Remišovou . „Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných
preferencií. Celá situácia je vlastne mixom osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá
to tak, že tieto nesympatie sú v strane v nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska," ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí. „Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je
presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku 2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory
naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí podobne ako #Sieť," vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany. „Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto
nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť," uzavrel Ruman.
Autor: Super User || Written | | Super User || Super User
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Začiatok konca strany Za ľudí vidí politológ už v čase odchodu Andreja Kisku, strane chýba líder
Červenec 17, 2021
Správy
Zľava: Podpredsedníčka strany Za ľudí a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
17.7.2021 (Webnoviny.sk) - Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska," ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť," vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť," uzavrel Ruman.
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17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Autor: Peter Gašparík
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2021-07-17
WhatsApp
17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,” ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,” vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,” uzavrel Ruman.
Autor: webnoviny || webnoviny
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17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Autor: Peter Gašparík
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17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Autor: Peter Gašparík
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17.7.2021 (Webnoviny.sk) – Proces konca vládnej strany Za ľudí sa začal už odchodom Andreja Kisku z vedenia strany. Pre agentúru
SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Kiska ťažil z
kredibility, ktorú mal ako prezident a tú priniesol aj do strany.
Doplnil, že hoci sa Za ľudí považuje za stranu odborníkov – ochotných a schopných, ako to uvádza na svojej webovej stránke, reálne to
nestačí. Strane podľa jeho slov momentálne chýba líder, ktorý by vedel situáciu upokojiť a stranu znova oživiť. Členom Za ľudí zasa
podľa Rumana chýba viac skúseností s vrcholovou politikou.
Nevyriešená situácia
Situácia v strane Za ľudí nie je aj po niekoľkomesačných rokovaniach vyriešená. Nepomohlo tomu ani minulotýždňové zasadnutie
predsedníctva strany v Piešťanoch. Politológ vidí kľúčový problém v personálnych sporoch v predsedníctve.
Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková úprimne verí v možný budúci rast strany, avšak nie na čele so súčasnou
predsedníčkou Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou .
„Považuje ju totiž za hlavnú prekážku rozvoja strany a v získavaní ďalších predvolebných preferencií. Celá situácia je vlastne mixom
osobných antipatií, egoizmu, ješitnosti, intríg a pochýb o kompetentnosti predsedníčky. Vyzerá to tak, že tieto nesympatie sú v strane v
nejakej miere prítomné od začiatku, keď ju zakladal Andrej Kiska,“ ozrejmil Ruman.
Odchod Kolíkovej
Kolíková sa tento týždeň vyjadrila, že ak sa situácia v strane nevyrieši, jej pohár trpezlivosti pretečie a bude musieť prijať zásadné
rozhodnutie. Nevylúčila ani svoj odchod zo Za ľudí.
„Situácia v strane je veľmi napätá. Veci by prospel mimoriadny snem. Kolíková je presvedčená, že s Remišovou na čele sa Za ľudí v roku
2024 do parlamentu nedostane. Kontinuálna klesajúca miera straníckej podpory naznačuje, že ak to pôjde takto ďalej, strana skončí
podobne ako #Sieť,“ vysvetlil politológ.
Kiska už nie je člen
Portál Aktuality.sk navyše v stredu 14. júla informoval, že zakladateľ strany Kiska už nie je jej členom. Politológ je toho názoru, že
stranícky potenciál Za ľudí sa už vyčerpal, a to aj vďaka Kiskovmu odchodu, ale aj v dôsledku reálnej politickej praxe vládnych
predstaviteliek, ktoré sú súčasťou vedenia strany.
„Ich dôveryhodnosť v celoslovenskom meradle je kriticky nízka, a preto nepredpokladám, že sa stranu Remišovej alebo Kolíkovej podarí
v budúcnosti z hľadiska preferencií ešte oživiť,“ uzavrel Ruman.
Autor: Peter Gašparík
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Rubrika: SLOVENSKO
Školáci sa v tábore menia na lekárov
KOŠICE - Budúci medicínski špecialisti začínajú s praxou už ako školáci! Košickí žiaci základných škôl si v rámci Univerzity bez hraníc
vyskúšali, aké to je, stať sa doktormi či inými odbroníkmi. Päťdňový letný tábor pre 48 detí organizovaný Lekárskou fakultou Univerzity
Pavla J. Šafárika (UPJŠ) v Košiciach zasvätil zvedavcov aj do tajov mikrobiológie, chémie či ošetrovateľstva. Mnohí už teraz snívajú, ako
sa z nich raz stanú lekárky či farmaceuti.
Ako priblížila Jaroslava Oravcová, hovorkyňa Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, nadšených školákov v Univerzitnej nemocnici L.
Pasteura čakalo šesť zaujímavých aktivít. „Na Ústave ošetrovateľstva sa oboznámili s hrdinami v akcii, teda s jednotlivými zdravotníckymi
profesiami, ktoré sa v čase pandémie COVID-19 podieľali na starostlivosti o pacientov v nemocniciach a sociálnych zariadeniach, či
domácom prostredí,“ uviedla. Špecialisti deťom odhalili aj tajuplný svet mikróbov. „Pozorovali pomocou mikroskopu baktérie, naučili sa
mikroorganizmy očkovať na živnú pôdu v Petriho misách a zistili, aké škodlivé, ale aj užitočné môžu byť mikróby okolo nás,“ doplnila.
Krásu, ale i náročnosť medicínskeho povolania školáci poznávali aj na Ústave lekárskej a klinickej biochémie, Ústave experimentálnej
medicíny pri aktivite či na stomatologickej klinike.
Zaujíma ma praktická medicína
Alexandra Jacková (11),
Prešov
- Tieto pokusy s chemikáliami ma veľmi bavia, je zaujímavé, ako rôzne látky navzájom reagujú a zlúčeniny svojím vplyvom postupne
menia farbu. Bolo fantastické, ako sme pozorovali mikroorganizmy pod mikroskopom. Túžim byť praktickou lekárkou.
Chcem vynájsť lieky
Olívia Sušková (12), Košice
- Raz by som chcela vyrábať a vynájsť rôzne nové lieky. Veľmi ma baví chémia aj biológia. Dnes som si však vyskúšala, ako sa správne
obliecť do ochranného odevu proti koronavírusu. Vyzerá to jednoducho, ale realita je úplne iná. Kým som sa riadne obliekla, trvalo mi to
viac ako 5 minút.
Túžim byť biológom
Šimon Vyrostek (13),
Košice
- Odmalička ma zaujíma biológia, skúmanie vzoriek, stále si pozerám a študujem rôzne medicínske encyklopédie. Baví ma pozorovať
svet baktérií, mikroorganizmov, mikrobiológie, ale aj svet veterinárstva a zvierat.
Autor: Autor: sk I Foto: autor
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Rubrika: COVID
Mnohí slovenskí aj zahraniční vedci a lekári potvrdili existenciu postcovidového syndrómu. Postihuje ľudí, ktorí prekonali COVID-19 a má
u pacientov rôzne prejavy a priebeh. Spôsobuje zdravotné problémy pretrvávajúce viac ako 3 mesiace. Najnovšie štúdie preukázali, že
jednou z príčin vzniku postcovidového syndrómu je poškodenie mikrobiómu po prekonaní C0VID-19. Obnovenie rôznorodosti črevného
mikrobiómu môže byť dôležitou súčasťou liečby postcovidového syndrómu. Cielená úprava črevného mikrobiómu na podporu jeho
správneho zloženia by mohla byť dôležitou stratégiou na liečbu postcovidového syndrómu (dlhého COVID-19). Podľa novej štúdie
zverejnenej v jednom z najvýznamnejších vedeckých časopisov Gut, oprava mikrobiómu môže
urýchliť zotavenie po prekonaní choroby.
Aj keď sú na potvrdenie nálezov potrebné rozsiahlejšie štúdie, je dokázané, že prekonanie COVID-19 má veľmi negatívny vplyv na
zloženie črevného mikrobiómu. Pacienti, ktorí mali až šesť mesiacov po zotavení z choroby nižšiu rozmanitosť mikrobiómu, mali aj horšie
pľúcne funkcie a tiež závažnejší priebeh akútnej fázy ochorenia. Štúdia COVID-19 tým naznačila, ako úzko súvisí zápal s črevnou
dysbiózou, teda poškodeným črevným mikrobiómom.
„Predpokladali sme to a teraz na to poukazujú už aj vedecké publikácie. Podpora mikrobiálnej diverzity cielenou úpravou črevného
mikrobiómu by mohla pomôcť urýchliť celkové zotavenie po chorobe,
teda aj z postcovidového syndrómu“
uviedol renomovaný odborník na črevný mikrobióm MVDr. Alojz Bomba, DrSc. zo spoločnosti iProbio.
V súčasnosti existujú rôzne prípravky na podporu črevného mikrobiómu, ako sú probiotiká, prebiotiká, synbiotiká, postbiotiká a podobne.
Pri súčasných technologických možnostiach sú najefektívnejšie personalizované probiotká, ktoré jediné rešpektujú individuálne špecifiká
každého človeka.
„Infekcia COVID-19 má veľký vplyv na črevnú mikrobiotu a na druhej strane eubióza (rovnováha mikrobiómu) nás vie chrániť pred
ťažkými formami COVID-19, preto modulovanie črevnej mikrobioty má obrovský význam,“ konštatovala MUDr. Laura Gombošová, PhD. z
I. internej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice na tohtoročnom gastroenterologickom kongrese.
Je preukázané, že po COVIDe významne klesá zastúpenie rodov Bifidobacterium a čiastočne aj Lactobacillus. Pri takomto výraznom
poškodení mikrobiómu dokážu pomerné zastúpenie týchto bakteriálnych rodov cielene obnoviť personalizované probiotiká vyrobené
pacientovi na mieru. Môžu tak vrátiť črevám a imunite po COVIDe ich správnu funkciu. Do algoritmu prípravy personalizovaných probiotík
vstupuje analýza vzorky stolice pacienta. Takto je zaručené, že probiotiká vyskladane na mieru z viac ako 100 rôznych probiotických
kmeňov, riešia individuálne potreby konkrétneho pacienta.
„Je to pre nás veľký krok vpred, že vieme na Slovensku pacientom poskytnúť možnosti úpravy črevného mikrobiómu na najvyššej úrovni.
Stotožňujem sa so závermi vedeckých publikácií, že cielená úprava mikrobiómu na podporu mikrobiálnej diverzity môže byť dôležitou
stratégiou na liečbu postcovidového syndrómu (dlhého COVID-19) a urýchliť zotavenie,“ dodáva
Dr. Bomba.
COVID-19
Autor: -LK-
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