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Kultúra: Nová monografia MS približuje storočie slovensko-maďarských vzťahov  
  19. 10. 2021, 15:13, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava 19. októbra (TASR) - Vzťahy Slovákov a Maďarov v priebehu posledného storočia mapuje nová publikácia Matice slovenskej
(MS) pod názvom Slovensko-maďarské storočie 1918/1920 – 2018/2020 v historických, historiografických, biografických a
bibliografických poznámkach.

"Na slovensko-maďarské vzťahy od vzniku Československej republiky v roku 1918 a podpísania Trianonskej mierovej zmluvy v roku
1920 nazerá cez prizmu histórie a osobností zaoberajúcich sa slovensko-maďarskými vzťahmi. Čitateľ sa zoznámi so slovenským
pohľadom na problematiku tohto spolunažívania dvoch národov – maďarskej menšiny na Slovensku a takmer zaniknutej vetvy
slovenského národa v Maďarsku,“ priblížil autor monografie literárny historik Matice slovenskej, kulturológ Pavol Parenička.

Svoje dielo prezentoval na medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na
prelome storočí, ktorú 14. a 15. októbra usporiadala Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre právnych
vedcov zo Slovenska, Maďarska a Poľska.

em mia

Autor: EM
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VEĽMI ČASTÝMI PÔVODCAMI CHORÔB SÚ RÔZNE CHOROBOPLODNÉ MIKROORGANIZMY, AKO SÚ BAKTÉRIE, VÍRUSY A
PLESNE. BAKTÉRIE SÚ MIKROORGANIZMY, KTORÉ DOSAHUJÚ TAKÉ MALÉ ROZMERY, ŽE ICH MÔŽEME VIDIEŤ LEN POD
MIKROSKOPOM, ALE ZÁROVEŇ DISPONUJÚ NEUVERITEĽNE VEĽKÝM POTENCIÁLOM BIOLOGICKÝCH ÚČINKOV. MNOHÉ Z
NICH OSÍDĽUJÚ SLIZNICE NÁŠHO ORGANIZMU, PRIČOM PRE ČLOVEKA NAJVÝZNAMNEJŠIU ÚLOHU ZOHRÁVAJÚ TIE, KTORÉ
KOLONIZUJÚ JEHO TRÁVIACI TRAKT. ČREVNÝ MIKROBIÓM DNES UŽ POVAŽUJEME ZA SAMOSTATNÝ ORGÁN NÁŠHO TELA.

V našom čreve sa potrava stretne najprv s aeróbnymi baktériami, ktoré žijú na vnútornej strane čreva. Pod nimi je hlienová vrstva, v
ktorej žijú veľmi dôležité anaeróbne baktérie. Pod nimi sa už nachádzajú bunky črevnej steny, ktoré tesne dokopy spája bielkovina tak,
aby do organizmu prepustili len dôležité živiny. Pod touto vrstvou sa nachádza samotný imunitný systém. V čreve sídli až 70 % imunity,
teda práve črevo rozhoduje o tom, či budeme zdraví, alebo budeme trpieť autoimunitnými či chronickými chorobami.

Osídľovanie tráviaceho traktu črevným mikrobiómom sa začína pri pôrode, keď sa dieťa osídľuje mikrobiómom od matky. Mikrobióm
pošvy sa pred pôrodom výrazne mení a zložením pripomína práve mikrobióm čreva. V súčasnosti si však medzi vedcami kladieme
otázku, akým mikrobiómom osídľujú deti súčasné matky, keď viac než 90 % ľudí celosvetovo trpí dysbiózou. Správne zloženie črevnej
mikrobioty v detstve je nevyhnutné na optimálny vývoj a funkčnosť imunitného systému. Predurčuje to náš zdravotný stav počas celého
ďalšieho života.

Na optimálny vývoj črevného mikrobiómu a imunity dieťaťa má veľký význam aj materské mlieko. Dojčenie má nezastupiteľné miesto na
vývoj funkcií imunitného systému. Zloženie črevného mikrobiómu sa postupne mení s pribúdajúcim vekom človeka a významne ho
ovplyvňuje aj spôsob stravovania. Črevný mikrobióm vytvára ekologický systém prospešný tak pre človeka, ako aj pre samotný
mikrobióm. Predstavuje tajuplný svet voľným okom neviditeľných mikroorganizmov rôznych rodov a druhov, ktoré neustále komunikujú
navzájom, a zároveň aj s celým naším organizmom. Takto zabezpečujú fungovanie celého tela vrátane myslenia a psychiky. Črevný
mikrobióm vytvára prvotnú ochrannú bariéru proti škodlivým účinkom choroboplodných mikroorganizmov a rôznych toxických látok. Živí
sa pre nás nestráviteľnou vlákninou. Podieľa sa tak aj na trávení tých zložiek potravy, ktoré nedokážu rozložiť naše vlastné enzýmy.

Aby tento náš vnútorný svet fungoval správne, je nevyhnutné, aby bol v rovnováhe a čo najpestrejší. Rovnováha je veľmi krehká a
narúšame ju napríklad aj používaním spracovaných potravín. Mikroorganizmy, ktoré sa v nás vyvíjali milióny rokov, sa nedokážu
vyrovnať s novodobými konzervačnými látkami, farbivami, vylepšovačmi vzhľadu, chuti a konzistencie spracovaných potravinárskych
výrobkov. Ďalším úderom do rovnováhy mikrobiómu je každé ochorenie, pri ktorom musíme užívať rôzne lieky a najmä antibiotiká.
Dochádza k narušeniu rovnováhy črevného mikrobiómu (dysbióza) a jeho ochranných funkcií.

Ak nastane dysbióza, postupne sa množia v čreve baktérie, ktoré svojím zložením narúšajú hlienovú ochrannú vrstvu čreva. Následne
spôsobia, že spomedzi buniek črevnej steny sa uvoľnia bielkoviny, ktoré zabezpečujú jej tesnosť a nepriepustnosť. Následkom toho sa do
imunitného systému a krvi dostávajú aj látky, ktoré mali ostať v čreve. Vzniká chronický zápal, o ktorom väčšinou dlho vôbec netušíme,
pretože nás nebolí. Tento zápal však dlhodobo preťažuje imunitu, ktorá časom prestane rozlišovať, čo je pre telo cudzie a čo vlastné.
Začne napádať vlastný organizmus a takto sa rozvíjajú chronické a autoimunitné choroby ako cukrovka, celiakia, rakovina hrubého čreva,
divertikulóza, reumatoidná artritída, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, ako aj psychické poruchy. Až 80 % chronických a
autoimunitných ochorení sa spúšťa práve vďaka dysbióze v čreve.

Pri udržiavaní rovnováhy, ochranných funkcií črevného mikrobiómu a zabezpečení optimálnej funkčnosti imunitného systému zohrávajú
mimoriadne pozitívnu úlohu probiotiká. Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré sú súčasťou ekosystému nášho tráviaceho traktu. Ako
probiotiká sa najčastejšie využívajú laktobacily a bifidobaktérie. Ak ich podávame v dostatočnom množstve, majú na náš organizmus
veľmi priaznivé účinky. V náročnom a dlhodobom procese ich výskumu a vývoja probiotické mikroorganizmy najprv selektujeme z
obrovského počtu zástupcov populácie našich črevných baktérií. Následne overíme ich zdraviu prospešné účinky a bezpečnosť. Vývoj
nového probiotického prípravku zavŕšime doladením jeho aplikačnej formy, teda či bude súčasťou funkčnej potraviny, alebo v čreve
rozpustnej tobolke, prípadne čípka.

Malé probiotické mikroorganizmy dokážu v našom organizme „veľké veci“. Upevňujú rovnováhu črevného mikrobiómu, likvidujú
choroboplodné mikroorganizmy a posilňujú imunitu. Ak sa probiotiká aplikujú pri liečbe antibiotikami, ktoré zasahujú tak prospešné, ako aj
škodlivé mikroorganizmy, urýchľujú a optimalizujú opätovné osídlenie tráviaceho traktu užitočnou mikrobiotou. Probiotiká zlepšujú aj
procesy trávenia a umožňujú postihnutým prijímať aj potravu, ktorá im za bežných okolností spôsobuje intolerancie, alergie či iné
zdravotné problémy.

Probiotické mikroorganizmy majú mimoriadny význam pre náš imunitný systém. Stimulujú všetky zložky nášho obranného systému a 
udržiavajú ho v stave „neustálej bojovej pohotovosti“ proti možným pôvodcom rôznych chorôb a zdravotných porúch. Probiotické 
mikroorganizmy, ktoré sa dostanú do prostredia tráviaceho traktu, prichádzajú do kontaktu s bunkami črevnej sliznice. Vysielajú signály 
na molekulovej úrovni, ktoré riadia ďalšie funkcie imunitného systému. Napríklad podporujú imunitné bunky, aby produkovali látky
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dôležité na obranu organizmu vrátane zápalu. Probiotické mikroorganizmy dokážu znížiť riziko vzniku chorôb už na lokálnej úrovni priamo
v prostredí tráviaceho traktu, ale zároveň zmobilizovať aj celý imunitný systém človeka, jeho bunkovú a látkovú zložku, do boja proti
choroboplodným mikroorganizmom alebo škodlivým látkam. Účinnosť jednotlivých probiotických prípravkov závisí od jednotlivých kmeňov
mikroorganizmov, ktoré obsahujú. Ovplyvňuje ju aj zloženie nášho mikrobiómu a práve preto sa môžu u ľudí objaviť rozdiely v účinnosti
podávania probiotík. Ideálne je, ak sú pridávané tie kmene, ktoré v našom konkrétnom mikrobióme chýbajú. Preto dnes už máme aj
personalizované probiotiká, ktoré vytvárame na základe rozboru zloženia mikrobiómu.

Probiotiká by sme mali využívať v prevencii, ale aj liečbe chorôb tráviaceho, dýchacieho a urogenitálneho traktu. Priaznivé účinky
probiotík sa môžu efektívne využiť v období zvýšenej záťaže nášho organizmu a jeho imunitného systému. Mali by sme ich užívať hlavne
v zimnom a jarnom období, ale aj pri cestách do vzdialenejších krajín. Veľmi vhodná je ich aplikácia pri liečbe antibiotikami, pretože
jednak minimalizujú ich vedľajšie účinky, ale zároveň vytvárajú aj vhodné podmienky na obnovenie rovnováhy zloženia črevného
mikrobiómu. Vhodná je ich aplikácia deťom, ktorých črevný mikrobióm sa postupne vyvíja, ale aj starším ľuďom, u ktorých dochádza k
znižovaniu populácie prospešných baktérií, najmä laktobacilov, a tým aj funkčnosti imunitného systému.

Je veľmi potešiteľné, že aj na Slovensku sa venujeme výskumu probiotík a hľadáme nové možnosti ich uplatnenia v prevencii takých
závažných chronických chorôb, akými sú ateroskleróza a rakovina. Budúcnosť probiotík je veľmi sľubná a hlavné objavy nás ešte len
čakajú. Je veľmi pravdepodobné, že cielené a personalizované probiotiká nových generácií nám pomôžu výrazne znížiť riziko závažných
chorôb a významne zefektívniť ich prevenciu a liečbu.

ZDRAVÉ ČREVÁ VĎAKA PERSONALIZOVANÝM PROBIOTIKÁM

Pre viac informácií naskenujte QR kód a navštívte našu webstránku

www.iprobio.sk

MVDr. Alojz Bomba, DrSc. ARCOBIOME – MediPark, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Ako to vidí odborník?

Vyjadrenie lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko predstaviť byť súčasťou vlády, v
ktorej by bol premiérom šéf strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a politicko-marketingovým ťahom.

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom," myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí. Posledné prieskumy verejnej
mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD.

Ruman sa nazdáva, že Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom. „Viac voličov
vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten subjekt, ktorý
mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude Pellegrini Fica
odmietať, tým viac preferencií stratí," ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde," zhodnotil Ruman.

Autor: SITA
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Nové školstvo

Peniaze na školstvo a vzdelávanie sa ťažko hľadajú aj tento rok | Foto – unsplash.com

Témy týždňa 11. 10. 2021 – 17. 10. 2021 | Na zvyšovanie platov učiteľov to v budúcom roku zatiaľ nevyzerá • Reforma vysokých škôl
môže stroskotať na odpore univerzít aj nedostatku financií • Za novú komisárku pre deti sa hlásia prvé kandidátky

Výrok týždňa

„Vysoké školy práve teraz potrebujú financie na reformy. Na investície do zavádzania nových systémov kvality, na odstraňovanie
nedostatkov a zlepšovanie kvality vzdelávania tak, aby mohli čeliť zostrujúcej sa medzinárodnej konkurencii a pomôcť Slovensku vytvárať
atraktívne prostredie pre mladé talenty. Znižovanie financovania verejných vysokých škôl však ohrozuje dosahovanie týchto cieľov. Preto
vyzývame vládu a poslancov Národnej rady SR, aby prehodnotili krátenie rozpočtu pre verejné vysoké školy v rokoch 2021 a 2022.“

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

v stanovisku k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu | 13. 10. 2021

Výber z udalostí

• Plánované výdavky na vzdelávanie, vedu, výskum a šport podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 vyvolali v
uplynulom týždni nespokojnosť. Z návrhu vyplýva , že na tieto oblasti vláda vyčlenila viac ako 4 miliardy eur, pričom 2,57 miliardy má ísť
na regionálne školstvo. Suma zahŕňa aj 343 miliónov eur na rozvoj regionálneho školstva z Plánu obnovy a odolnosti. Vysoké školy by
mali v roku 2022 dostať približne 924 miliónov. Na vedu a techniku vláda vyčlenila takmer 478 miliónov eur.

Zverejnený návrh rozpočtu vyvolal mnoho reakcií:

x Podľa Slovenskej komory učiteľov (SKU) vláda v návrhu úplne ignoruje školstvo a ministerstvo školstva plánuje zavádzať zmeny bez
nevyhnutnej investície do ľudského kapitálu. „Rast platov pedagógov sa nielenže zastavil, ale s narastajúcou infláciou a životnými
nákladmi začal klesať. Vláda, ktorá sa zaviazala k zásadným zmenám v prístupe k školstvu, sa k zamestnancom školstva zachovala
horšie ako vlády, ktoré celé roky aktívne kritizovala,” konštatuje SKU.

x Nespokojnosť vyjadril aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV). „Neobsahuje žiadne zvýšenie osobných
výdavkov zamestnancov v regionálnom i vysokom školstve. Ak takýto rozpočet bude prijatý Národnou radou SR, dôjde k zníženiu
priemerných platov všetkých zamestnancov školstva,“ uviedli odborári a vládu vyzvali k prehodnoteniu a navýšeniu rozpočtu.

x Na to, že návrh rozpočtu na budúci rok zatiaľ nepočíta so zvyšovaním platov učiteliek a učiteľov, upozornilo aj Centrum vzdelávacích
analýz (CVA). „ Ak rozpočet zostane v tejto podobe, bude to znamenať, že sa platy učiteliek a učiteľov nezvýšia dva roky po sebe. A to
znamená, že v dôsledku inflácie by reálne platy pracovníčok a pracovníkov v školstve dokonca klesli a znížila by sa atraktivita
učiteľského povolania oproti iným zamestnaniam,” sumarizuje CVA.

x Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) poukázala na to, že už rozpočet na tento rok pre vysoké školy znamenal
pokles príjmov o 18,2 milióna eur. Aktuálny návrh počíta s ďalším poklesom o 27,2 milióna. „Krajiny, kam odchádza najväčšia časť našich
študentov, výrazne vyššie financujú vysoké školy. Ide napríklad o Českú republiku, Veľkú Britániu či Dánsko,“ uviedol predseda SAAVŠ
Robert Redhammer .

x Spoločné vyhlásenie k návrhu rozpočtu pre verejné VŠ v roku 2022 vydali Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl a
Študentská rada vysokých škôl. „ Navrhovaný pokles rozpočtu pre verejné VŠ na rok 2022 (…) nevytvára podmienky pre realizáciu
reforiem a ohrozuje nielen kvalitu poskytovaného vzdelávania, výskum, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ale už aj samotnú existenciu
verejných vysokých škôl,“ konštatuje vyhlásenie.

x Univerzita Komenského (UK) má v súvislosti s plánovaným znižovaním financií pre verejné vysoké školy obavy o ich fungovanie. „V
yjadrujeme znepokojenie nad súčasnou trajektóriou vývoja verejných financií v SR, najmä so zreteľom na rast cien energií, pohonných
látok, miery inflácie a výšky štátneho dlhu. Dôrazne upozorňujeme na fakt, že tieto externality majú a budú mať podstatný vplyv aj na
rozpočty vysokých škôl a verejných inštitúcií vôbec,“ upozorňuje UK v stanovisku, ktoré podporila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach.

• K plánovaným rozpočtovým výdavkom pre vysoké školy sa po minulotýždňovom rokovaní vlády vyjadril aj minister školstva Branislav 
Gröhling (SaS). „Ak chceme robiť nejakú reformu vysokých škôl, tak nemôžeme hovoriť, že budeme robiť reformu a druhou rukou zobrať
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finančné prostriedky,“ uviedol minister s tým, že o návrhu rozpočtu chce ešte diskutovať s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom
financií Igorom Matovičom (obaja OĽaNO).

• Ministerstvo školstva naďalej pracuje na návrhu novely vysokoškolského zákona, ktorá v nedávnej minulosti čelila kritike univerzít (napr.
tu a tu ) pre zmeny v obsadzovaní rektorských postov, fungovaní akademickej samosprávy a pre obavy z politických zásahov do
vysokého školstva.

„Naďalej (však) dôrazne trváme na tom, že niektoré prvky pripravovanej novely zákona o vysokých školách ohrozujú súčasný model
fungovania akademickej samosprávy verejných vysokých škôl, ktorý považujeme za funkčný a zmysluplný,“ vyjadrili sa zástupcovia UK v
uplynulom týždni. „Rezort školstva na základe predložených argumentov uznal niektoré námietky zo strany vysokých škôl a aj si osvojil
niektoré návrhy predložené reprezentáciami,“ reagovalo ministerstvo.

• Vysokých škôl sa týkajú aj zistenia Nadácie Zastavme korupciu (NZK) o obchodovaní so záverečnými prácami. NZK nedávno
informovala o výsledkoch analýzy, podľa ktorej na Slovensku pôsobí minimálne 22 spoločností, ktoré predávajú diplomové či bakalárske
práce na kľúč a spolupracujú pri tom s ľuďmi z univerzít. Téme sa nadácia venovala aj v novej časti relácie denníka SME Cez čiaru.

Nadácia v nadväznosti na svoje zistenia v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl pripravila návrh novely vysokoškolského
zákona s ambíciou presadiť pokutu za obchodovanie so záverečnými prácami až do výšky 50-tisíc eur. Hrozila by tretím stranám, teda
firmám a osobám, ktoré za študenta prácu napíšu, nechajú napísať alebo takúto činnosť propagujú.

Návrh plánujú predložiť do medzirezortného pripomienkového konania vo forme pripomienky k novele aktuálne pripravovanej
ministerstvom. „Do zákona navrhujeme pridať nový pojem – akademický podvod, ktorý by znamenal predloženie záverečnej práce, ktorá
nie je výsledkom vlastnej a samostatnej činnosti študenta,“ priblížila odborníčka v oblasti práva duševného vlastníctva Zuzana Adamová .
Študentovi by za podvod hrozilo predčasné ukončenie štúdia či strata titulu.

„So ŠRVŠ aj s Nadáciou Zastavme korupciu sa zhodujeme v tom, že túto oblasť je potrebné riešiť. Je však dôležité, aby navrhnuté
riešenie bolo aj v praxi realizovateľné a vykonateľné,“ reagovalo ministerstva školstva.

• Vysoké školy aj regionálne školstvo sa naďalej vysporadúvajú s výučbou počas tretej vlny pandémie.

To, ako k nej pristupujú vysoké školy, priblížil Denník N . „Výučba nemá charakter hromadných podujatí, a preto nie sme oprávnení
vyžadovať od študentov doklad o očkovaní, prekonaní alebo test,“ skonštatovala Technická univerzita v Košiciach. UK v Bratislave zatiaľ
funguje v hybridnom režime. Jej prorektor Radomír Masaryk uviedol, že škola zatiaľ nezaznamenala väčšie šírenie ochorenia Covid -19.
„Napríklad počet študentov v karanténe na internátoch v Mlynskej doline neprekročil od začiatku semestra jednociferné číslo,” doplnil
Masaryk .

Ekonomická univerzita v Bratislave sa v zimnom semestri pre pandémiu rozhodla vyučovať iba online. Denník SME priblížil , že na časť
jej študentov toto rozhodnutie pôsobí negatívne. „Mne online výučba vôbec neprospieva, hlavne psychicky. Aj keď ju zvládam, mám k nej
totálny odpor,“ okomentovala situáciu študentka štatistiky Patrícia Sándorová .

• Základné a stredné školy žiakov naďalej vzdelávajú prevažne prezenčne. Minister školstva Gröhling vo štvrtok informoval , že
prezenčnou formou sa vzdeláva 95,1 % žiakov. Zároveň doplnil, že školy zostanú otvorené aj v tých okresoch, ktoré sa na Covid
automate ocitnú v čiernej farbe. „Niekde okolo 3 % žiakov sa vzdeláva online a 1 % rozdelene, a to buď cez konzultácie cez telefón,
alebo na základe pracovných listov a osobných kontaktov,“ doplnil minister.

„Uplynulý týždeň bol rekordný týždeň v rámci vykonania testov, na školách sa vykonalo 276 912 antigénových testov. Pozitivita je z nich
stále nízka, je na úrovni 0,81 %,“ oznámil Gröhling a dodal, že distribúcia samotestov školám a rodičom bude pokračovať do konca roka.

• O viacerých zmenách v oblasti školstva budú na októbrovej schôdzi rokovať poslanci a poslankyne Národnej rady SR. V programe
rokovania sú viaceré vládne návrhy už v druhom čítaní:

x vládny návrh novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý v školách vytvorí pozície digitálnych koordinátorov a
koordinátorov školských podporných tímov;

x vládny návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá má zaviesť inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra a
vytvoriť osobitný model experimentálneho overovania;

x vládny návrh novely školského zákona, ktorý zahŕňa zmeny v systéme poradenstva a prevencie, v prijímacích konaniach na stredné
školy i v oblasti druhošancového vzdelávania.

Všetky tri vládne návrhy v uplynulom týždni odobril ( tu , tu a tu ) školský parlamentný výbor. Poslaneckému plénu odporučil prijať aj
návrh koaličných poslankýň Jany Žitňanskej (Za ľudí), Márie Šofranko (OĽaNO) a Jany Bittó Cigánikovej (SaS), ktoré presadzujú
vytvorenie podmienok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pôde školy.

https://monitora.sk/
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• V prvom čítaní parlament taktiež prerokuje:

x Poslanecký návrh Radovana Slobodu a Anny Zemanovej (obaja SaS) presunutý z programu minulej schôdze, ktorý má umožniť
realizáciu povinného predškolského vzdelávania aj tzv. detským lesným klubom. Návrh v septembri kritizovali viaceré profesijné
organizácie, ktoré mu vyčítali nesystémovosť a poľavenie z kvalifikačných predpokladov voči osobám vzdelávajúcim v lesných kluboch.

x Návrh skupiny poslancov, ktorí plánujú meniť zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s cieľom upraviť financovanie
súkromných a cirkevných škôl. Predkladatelia požadujú dvojaký právny režim financovania škôl v závislosti od zriaďovateľa.

„Deti nemôžu doplácať na meranie dvojakým metrom, ktoré vo financovaní mnohých druhov škôl a školských zariadení umožňuje zle a
nespravodlivo nastavený systém. O tom, či dieťa každej školy dostane na svoj vlastný rozvoj rovnakú sumu peňazí, nemôžu rozhodovať
obce a samosprávne kraje,“ vyjadril sa k navrhovanej zmene Daniel Masarovič , prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska.

• Pripravované zmeny v školstve sa týkajú aj obsahu vzdelávania a viac či menej kriticky sa k nim prednedávnom vyjadrili viacerí
odborníci a analytici (napr. tu a tu ). V uplynulom týždni sa k nim pridal aj analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Róbert
Chovanculiak , ktorý nevidí dôvod „ prečo by sme nedokázali prežiť aj bez jediného štátneho vzdelávacieho programu.” Na otázku, čo sa
má učiť, odpovedá: „Nech rozhodne konkurencia.”

„Ekonomických analytikov, ktorí vidia konkurenciu medzi školami ako svätý grál, by som poslal na stáž na Gemer. Keď som tam túto jar
navštívil niekoľko škôl, boli vďační za to, ak ich žiakom niekto venoval mobil. Len vďaka nemu mohli byť počas pandémie v spojení s pani
učiteľkami,” zareagoval na analytika politik Juraj Hipš (Spolu-OD).

• Do konca roka by mal parlament zvoliť novú komisárku alebo komisára pre deti. Záujem o tento post už prejavili poslankyňa Katarína
Hatráková (OĽaNO) aj exposlankyňa za SaS Natália Blahová .

Ako pôsobenie dosluhujúcej komisárky pre deti Viery Tomanovej vnímajú odborníci a odborníčky pracujúce s deťmi alebo rodinami,
priblížil Denník N. „Počas šiestich rokov, ktoré Tomanová strávila v úrade, sa premárnila šanca vybudovať úrad so špičkovými
odborníkmi, ” zhodnotila napríklad prezidentka Koalície pre deti Slovensko Mariana Kováčová .

Všimli sme si

• Nadácia Orange vyhlásila pilotný ročník grantového programu Zdravá duša školy 2021/2022 . Chce ním podporiť projekty prinášajúce
preventívne, podporné a rozvojové programy pre pedagógov a odborných zamestnancov škôl. Materské, základné a stredné školy aj
mimovládne organizácie sa so svojimi projektmi môžu hlásiť do 16. novembra. Viac informácií nájdete aj tu .

Ďalší grantový program nadácie e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 podporí projekty zamerané na rozvoj digitálnych zručností,
bezpečného a zodpovedného správania sa v online priestore. Projekty je možné posielať do 3. novembra. Viac informácií nájdete tu .

• Nadácia ESET v sobotu udelila ocenenia ESET Science Award vedcom a vedkyniam s mimoriadnymi výsledkami. Odovzdávania cien
sa zúčastnil aj nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorn . Výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy za rok 2021 sa stal fyzik Ján Dusza
. Ocenenie v kategórii vedcov do 35 rokov získal technik Ladislav Valkovič a v kategórii výnimočného vysokoškolského pedagóga
technológ Jozef Zajac .

Editorka: Anna Dráľová | noveskolstvo.sk

Autor: Nové školstvo
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SITA

BRATISLAVA – Vyjadrenie lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko predstaviť byť
súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach s tým, že Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom," myslí si Ruman. Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa
neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že
by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom. „Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu
získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí
voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,"
ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu. „Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie
premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde," zhodnotil
Ruman.

Zdroj: SITA

Autor: SITA
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Peter Pellegrini a Robert Fico. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková.

SITA Slovenská tlačová agentúra

Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko predstaviť byť súčasťou vlády, v
ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Autor: SITA
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Svoje dielo prezentoval na medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na
prelome storočí.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Vzťahy Slovákov a Maďarov v priebehu posledného storočia mapuje nová publikácia Matice slovenskej
(MS) pod názvom Slovensko-maďarské storočie 1918/1920 – 2018/2020 v historických, historiografických, biografických a
bibliografických poznámkach.

"Na slovensko-maďarské vzťahy od vzniku Československej republiky v roku 1918 a podpísania Trianonskej mierovej zmluvy v roku
1920 nazerá cez prizmu histórie a osobností zaoberajúcich sa slovensko-maďarskými vzťahmi. Čitateľ sa zoznámi so slovenským
pohľadom na problematiku tohto spolunažívania dvoch národov – maďarskej menšiny na Slovensku a takmer zaniknutej vetvy
slovenského národa v Maďarsku,“ priblížil autor monografie literárny historik Matice slovenskej, kulturológ Pavol Parenička.

Svoje dielo prezentoval na medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na
prelome storočí, ktorú 14. a 15. októbra usporiadala Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre právnych
vedcov zo Slovenska, Maďarska a Poľska.

Autor: TASR
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Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko predstaviť byť súčasťou vlády, v
ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a politicko-marketingovým ťahom. Pre
agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Pellegriniho
tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom,” myslí si Ruman. Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa
neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že
by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom. „Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu
získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí
voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,”
ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu. „Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie
premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,” zhodnotil
Ruman.

Zdroj: (SITA, kh;gko)

Autor: Zuzana Lajčiaková
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JANA TOMAŠKOVIČOVÁ , Dnes | 12:43

Stavebné práce by mali byť ukončené do mája budúceho roka.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach začala v máji tohto roka s rekonštrukciou botanickej záhrady. Stavebné práce aj
napriek pandémii a nárastu ciest materiálov pokračujú podľa harmonogramu. Hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan nám potvrdil, že
rekonštrukcia za takmer milión eur by mala byť ukončená do mája budúceho roka:

„Stavebné práce zahŕňajú zateplenie obvodového a strešného plášťa objektov, výmenu výplňových konštrukcií, okien a dverí, hydraulické
vyregulovanie existujúceho systému ústredného kúrenia, výmenu bleskozvodu, vonkajšieho osvetlenia či vybudovanie bezbariérového
vstupu do Botanickej záhrady UPJŠ. Vstupný priestor tiež rieši kvalitatívnu zmenu pre návštevníkov botanickej záhrady – kontrolovaný
centrálny vstup v nadväznosti na informačný systém areálu, ale aj vytvorenie sociálneho zázemia pre návštevníkov. Vchod zohľadňuje
prístup a zázemie pre imobilných návštevníkov, pričom vstupná miestnosť je navrhnutá aj ako priestor s polyfunkčným využitím. Bufet,
tvorený drobnou prevádzkou, je riešený ako doplnková funkcia k hlavnému vstupu.“

Rekonštrukcia bola vyčíslená na takmer milión eur / facebook.com/botanickazahradaupjs

Obnova budovy botanickej záhrady, ktorá je aktuálne otvorená v zimnom a OTP režime, neobmedzuje jej návštevníkov. K dispozícii majú
náhradný vstup, pričom skleníky a vonkajší areál sú otvorené denne od 9.00 do 15.00 hod.

„Aktuálne môžu návštevníci Botanickej záhrady UPJŠ okrem všetkých bežne sprístupnených expozícií absolvovať prechádzku na
nedávno sprístupnenom Dendrologickom náučnom chodníku. Zároveň pracujeme na sprístupnení novej a jedinečnej atrakcie v
skleníkoch, v ktorých vďaka osvetleniu a ozvučeniu pripravujeme špeciálny program večerných prehliadok skleníkov so smart
programom,“ dodal Zavatčan s tým, že súčasťou nového Dendrologického náučného chodníka sú aj outdoorové fitness zariadenia,
šmýkačka, hojdačka či lanová dráha pre deti.

Komentáre
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EN

Poslať

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vyjadrenie lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, " myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí," ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde," zhodnotil Ruman.

Autor: FinReport.sk
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19.10.2021 - Vyjadrenie lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko predstaviť byť
súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom," myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí," ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde," zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko predstaviť byť
súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom,” myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,” ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,” zhodnotil Ruman.

Viac k témam: Predseda strany Hlas-SD, Predseda strany Smer-SD

Zdroj: Webnoviny.sk – Pellegriniho vyjadrenie o nespolupráci s Ficom je politicko-marketingovým ťahom a má podľa politológa jasný cieľ
© SITA Všetky práva vyhradené.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, “ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,” ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,” zhodnotil Ruman.
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Politológ Ján Ruman je tiež toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel
by do vlády so Smerom-SD.

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vyjadrenie lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom. Pellegrini je človekom konsenzu Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD
nevolili. „Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi
vysoko pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, " myslí si Ruman. Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa
neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že
by to záviselo od miery a rozsahu právomocí. Fico má premyslenejšiu stratégiu Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý
pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu
odmietania spolupráce s Ficom. „Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si
myslím, že práve Smer-SD bude ten subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k
nemu znovu vrátili. Čím viac bude Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí," ozrejmil. Politológ je toho názoru, že pokiaľ by
Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa
jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu, že by sa dostala do parlamentu.
„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde," zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.

Autor: Peter Gašparík
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vyjadrenie lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, " myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí," ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde," zhodnotil Ruman.

Autor: www.hlohovecko.sk
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19. októbra 2021

19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Trenčín bude mať novú cyklotrasu, prepojí cestný most so starým železničným

17.10.2021 (Webnoviny.sk) - Štyri mesiace potrvá výstavba cyklotrasy na Ulici Ľ. Stárka od nového cestného mosta po starý železničný
most. Na investíciu v hodnote necelýc...

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.

Autor: adminAktualizovane
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, “ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„ Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,” ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,” zhodnotil Ruman.

Viac k témam: Predseda strany Hlas-SD , Predseda strany Smer-SD

Zdroj: Webnoviny.sk – Pellegriniho vyjadrenie o nespolupráci s Ficom je politicko-marketingovým ťahom a má podľa politológa jasný cieľ
© SITA Všetky práva vyhradené.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.
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Pellegriniho vyjadrenie o nespolupráci s Ficom je politicko-marketingovým ťahom a má podľa politológa jasný cieľ

Október 19, 2021

Správy

Peter Pellegrini a Robert Fico. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková.

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vyjadrenie lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, " myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí," ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde," zhodnotil Ruman.
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3 hodiny staré SITA

Politológ Ján Ruman je tiež toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel
by do vlády so Smerom-SD.

19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.

Autor: SITA

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/611450155/34ca0c591c12fc9a8601?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzcyOTg2OTgsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjExNDUwMTU1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.I8bdHtGqPfokUsNLgyzVziWqTvk0A96Ye1vtApdCGm0
https://sionline.sk/pellegriniho-vyjadrenie-o-nespolupraci-s-ficom-je-politicko-marketingovym-tahom-a-ma-podla-politologa-jasny-ciel/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 30

Pellegriniho vyjadrenie o nespolupráci s Ficom je politicko-marketingovým ťahom a má podľa politológa jasný cieľ  
  19. 10. 2021, 12:57, Zdroj: svetoviny.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 439 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 92 Eur 

19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.
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Takéto tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy nevolili stranu Smer-SD.

19. okt 2021 o 11:34 SITA
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Pellegrini a Fico. (Zdroj: SITA - JANA BIROŠOVÁ)

Písmo:A-|A+

BRATISLAVA – Vyjadrenie lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko predstaviť byť
súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Uviedol to politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Pellegriniho tvrdenie má
za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom," myslí si Ruman.

Vypnúť reklamu

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí," ozrejmil.

Vypnúť reklamu

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde," zhodnotil Ruman.

Viac k téme: Názory
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„ Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.

Viac k témam: Predseda strany Hlas-SD , Predseda strany Smer-SD

Zdroj: Webnoviny.sk – Pellegriniho vyjadrenie o nespolupráci s Ficom je politicko-marketingovým ťahom a má podľa politológa jasný cieľ
© SITA Všetky práva vyhradené.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, “ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,” ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,” zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, “ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,” ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,” zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vyjadrenie lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, " myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí," ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde," zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vyjadrenie lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili. „Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je
človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je
možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom,
" myslí si Ruman. Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán,
pokiaľ by mohol so svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom. „Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu
získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí
voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,"
ozrejmil. Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do
vlády so Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za
predpokladu, že by sa dostala do parlamentu. „Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska
stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,"
zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, “ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,” ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,” zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.
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19.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vyjadrenie lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko
predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a
politicko-marketingovým ťahom.

Pellegrini je človekom konsenzu

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že
Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko
pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s
hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom, „ myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so
svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí.

Fico má premyslenejšiu stratégiu

Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD. Ruman sa nazdáva, že
Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom.

„Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten
subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude
Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí,“ ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so
Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu,
že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo
vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde,“ zhodnotil Ruman.
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Viac ako 450 žien oslovili medici z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci Ružového októbra

Košice 19. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)

Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku medikov mesta Košice, informovali
ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový október zorganizovali v jednom z
obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v spolupráci s Ligou proti
rakovine. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová

Na snímke budova Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ)

„Vďaka umelému modelu ženského prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá
technika, ktorú si ženy môžu príležitostne robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na
Slovensku počas svojho života každá ôsma žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková,
ktorá je vonkajšou podpredsedníčkou Spolku medikov mesta Košice.

Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o možnosti vyšetrenia prsníkov u gynekologického lekára.

„Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové,“ dodala.

Na akcii zároveň informovali aj o duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať.

„Medzi nami oslovenými návštevníkmi bolo aj viacero mužov, pre ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť
na rakovinu prsníka, aj keď toto ochorenie v mužskej populácii nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4.
ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová.

Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali ženám na odev na znak solidarity s tými,
ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou študentov LF UPJŠ bude Movember.
Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v priebehu novembra. Jeho symbolom sú
mužské fúzy.

Pošlite nám tip

Autor: Heureka Evolution
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JANA TOMAŠKOVIČOVÁ , Dnes | 12:43

Stavebné práce by mali byť ukončené do mája budúceho roka.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach začala v máji tohto roka s rekonštrukciou botanickej záhrady. Stavebné práce aj
napriek pandémii a nárastu ciest materiálov pokračujú podľa harmonogramu. Hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan nám potvrdil, že
rekonštrukcia za takmer milión eur by mala byť ukončená do mája budúceho roka:

„Stavebné práce zahŕňajú zateplenie obvodového a strešného plášťa objektov, výmenu výplňových konštrukcií, okien a dverí, hydraulické
vyregulovanie existujúceho systému ústredného kúrenia, výmenu bleskozvodu, vonkajšieho osvetlenia či vybudovanie bezbariérového
vstupu do Botanickej záhrady UPJŠ. Vstupný priestor tiež rieši kvalitatívnu zmenu pre návštevníkov botanickej záhrady – kontrolovaný
centrálny vstup v nadväznosti na informačný systém areálu, ale aj vytvorenie sociálneho zázemia pre návštevníkov. Vchod zohľadňuje
prístup a zázemie pre imobilných návštevníkov, pričom vstupná miestnosť je navrhnutá aj ako priestor s polyfunkčným využitím. Bufet,
tvorený drobnou prevádzkou, je riešený ako doplnková funkcia k hlavnému vstupu.“

Rekonštrukcia bola vyčíslená na takmer milión eur / facebook.com/botanickazahradaupjs

Obnova budovy botanickej záhrady, ktorá je aktuálne otvorená v zimnom a OTP režime, neobmedzuje jej návštevníkov. K dispozícii majú
náhradný vstup, pričom skleníky a vonkajší areál sú otvorené denne od 9.00 do 15.00 hod.

„Aktuálne môžu návštevníci Botanickej záhrady UPJŠ okrem všetkých bežne sprístupnených expozícií absolvovať prechádzku na
nedávno sprístupnenom Dendrologickom náučnom chodníku. Zároveň pracujeme na sprístupnení novej a jedinečnej atrakcie v
skleníkoch, v ktorých vďaka osvetleniu a ozvučeniu pripravujeme špeciálny program večerných prehliadok skleníkov so smart
programom,“ dodal Zavatčan s tým, že súčasťou nového Dendrologického náučného chodníka sú aj outdoorové fitness zariadenia,
šmýkačka, hojdačka či lanová dráha pre deti.

Komentáre
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A tervek szerint halad a botanikus kert felújítása

2021-10-19

WhatsApp

A Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem idén májusban kezdte meg a Botanikus kert felújítását. A felújítási munkálatok a járvány és az
építőanyagok árának drágulása ellenére is a tervek szerint haladnak. Az egyetem szóvivője, Tomáš Zavatčan a sajtónak megerősítette,
hogy a csaknem egymillió eurós költségű felújítással jövő év májusának végéig kellene végezniük.

“Az építési munkálatok magukba foglalják az épületek külsejének és a tetők szigetelését, az ajtók és ablakok cseréjét, a már meglévő
központi fűtési rendszer hidraulikus kiegyensúlyozását, a villámhárító és a külső megvilágítás cseréjét, valamint egy akadálymentes
bejárat kiépítését.” – részletezte Zavatčan.

Hozzátette továbbá, hogy a bejáratot illetve más újdonságok is várják majd a látogatókat – egy ellenőrzött központi beléptető rendszer,
amely a terület információs hálózatára lesz rácsatlakoztatva. Emellett tekintettel lesznek a mozgáskorlátozott látogatók igényeire és a hall
pedig multifunkciós területként üzemelve egy büfének is helyet fog adni.

A botanikus kert jelenleg OTP-rezsimben (oltottak, teszteltek, covidon átestettek számára) üzemel, a munkálatok pedig semmilyen
korlátozást sem jelentenek a látogatók számára. Egy ideiglenes bejárat áll a rendelkezésükre, emellett pedig az üvegházak és a kinti
területek naponta 9-től 15 óráig vannak nyitva.

“Az állandó kiállítások mellett a látogatók rendelkezésre áll a nemrég megnyitott Dendrológiai tanösvény is – találhatunk itt kültéri fitnesz
felszereléseket, csúszdát, mászókát és gyerekek számára kialakított kötélpályát is. Ezzel együtt egy olyan egyedülálló attrakción is
dolgozunk, amely a megvilágítás és hangtechnika segítségével, smart programokkal tarkított esti bemutatók megrendezésére nyújt
lehetőséget az üvegházakban.” – tette hozzá az egyetem szóvivője.

Forrás: kosiceonline.sk

Autor: F. Orsolya || F. Orsolya
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VEĽMI ČASTÝMI PÔVODCAMI CHORÔB SÚ RÔZNE CHOROBOPLODNÉ MIKROORGANIZMY, AKO SÚ BAKTÉRIE, VÍRUSY A
PLESNE. BAKTÉRIE SÚ MIKROORGANIZMY, KTORÉ DOSAHUJÚ TAKÉ MALÉ ROZMERY, ŽE ICH MÔŽEME VIDIEŤ LEN POD
MIKROSKOPOM, ALE ZÁROVEŇ DISPONUJÚ NEUVERITEĽNE VEĽKÝM POTENCIÁLOM BIOLOGICKÝCH ÚČINKOV. MNOHÉ Z
NICH OSÍDĽUJÚ SLIZNICE NÁŠHO ORGANIZMU, PRIČOM PRE ČLOVEKA NAJVÝZNAMNEJŠIU ÚLOHU ZOHRÁVAJÚ TIE, KTORÉ
KOLONIZUJÚ JEHO TRÁVIACI TRAKT. ČREVNÝ MIKROBIÓM DNES UŽ POVAŽUJEME ZA SAMOSTATNÝ ORGÁN NÁŠHO TELA.

V našom čreve sa potrava stretne najprv s aeróbnymi baktériami, ktoré žijú na vnútornej strane čreva. Pod nimi je hlienová vrstva, v
ktorej žijú veľmi dôležité anaeróbne baktérie. Pod nimi sa už nachádzajú bunky črevnej steny, ktoré tesne dokopy spája bielkovina tak,
aby do organizmu prepustili len dôležité živiny. Pod touto vrstvou sa nachádza samotný imunitný systém. V čreve sídli až 70 % imunity,
teda práve črevo rozhoduje o tom, či budeme zdraví, alebo budeme trpieť autoimunitnými či chronickými chorobami.

Osídľovanie tráviaceho traktu črevným mikrobiómom sa začína pri pôrode, keď sa dieťa osídľuje mikrobiómom od matky. Mikrobióm
pošvy sa pred pôrodom výrazne mení a zložením pripomína práve mikrobióm čreva. V súčasnosti si však medzi vedcami kladieme
otázku, akým mikrobiómom osídľujú deti súčasné matky, keď viac než 90 % ľudí celosvetovo trpí dysbiózou. Správne zloženie črevnej
mikrobioty v detstve je nevyhnutné na optimálny vývoj a funkčnosť imunitného systému. Predurčuje to náš zdravotný stav počas celého
ďalšieho života.

Na optimálny vývoj črevného mikrobiómu a imunity dieťaťa má veľký význam aj materské mlieko. Dojčenie má nezastupiteľné miesto na
vývoj funkcií imunitného systému. Zloženie črevného mikrobiómu sa postupne mení s pribúdajúcim vekom človeka a významne ho
ovplyvňuje aj spôsob stravovania. Črevný mikrobióm vytvára ekologický systém prospešný tak pre človeka, ako aj pre samotný
mikrobióm. Predstavuje tajuplný svet voľným okom neviditeľných mikroorganizmov rôznych rodov a druhov, ktoré neustále komunikujú
navzájom, a zároveň aj s celým naším organizmom. Takto zabezpečujú fungovanie celého tela vrátane myslenia a psychiky. Črevný
mikrobióm vytvára prvotnú ochrannú bariéru proti škodlivým účinkom choroboplodných mikroorganizmov a rôznych toxických látok. Živí
sa pre nás nestráviteľnou vlákninou. Podieľa sa tak aj na trávení tých zložiek potravy, ktoré nedokážu rozložiť naše vlastné enzýmy.

Aby tento náš vnútorný svet fungoval správne, je nevyhnutné, aby bol v rovnováhe a čo najpestrejší. Rovnováha je veľmi krehká a
narúšame ju napríklad aj používaním spracovaných potravín. Mikroorganizmy, ktoré sa v nás vyvíjali milióny rokov, sa nedokážu
vyrovnať s novodobými konzervačnými látkami, farbivami, vylepšovačmi vzhľadu, chuti a konzistencie spracovaných potravinárskych
výrobkov. Ďalším úderom do rovnováhy mikrobiómu je každé ochorenie, pri ktorom musíme užívať rôzne lieky a najmä antibiotiká.
Dochádza k narušeniu rovnováhy črevného mikrobiómu (dysbióza) a jeho ochranných funkcií.

Ak nastane dysbióza, postupne sa množia v čreve baktérie, ktoré svojím zložením narúšajú hlienovú ochrannú vrstvu čreva. Následne
spôsobia, že spomedzi buniek črevnej steny sa uvoľnia bielkoviny, ktoré zabezpečujú jej tesnosť a nepriepustnosť. Následkom toho sa do
imunitného systému a krvi dostávajú aj látky, ktoré mali ostať v čreve. Vzniká chronický zápal, o ktorom väčšinou dlho vôbec netušíme,
pretože nás nebolí. Tento zápal však dlhodobo preťažuje imunitu, ktorá časom prestane rozlišovať, čo je pre telo cudzie a čo vlastné.
Začne napádať vlastný organizmus a takto sa rozvíjajú chronické a autoimunitné choroby ako cukrovka, celiakia, rakovina hrubého čreva,
divertikulóza, reumatoidná artritída, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, ako aj psychické poruchy. Až 80 % chronických a
autoimunitných ochorení sa spúšťa práve vďaka dysbióze v čreve.

Pri udržiavaní rovnováhy, ochranných funkcií črevného mikrobiómu a zabezpečení optimálnej funkčnosti imunitného systému zohrávajú
mimoriadne pozitívnu úlohu probiotiká. Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré sú súčasťou ekosystému nášho tráviaceho traktu. Ako
probiotiká sa najčastejšie využívajú laktobacily a bifidobaktérie. Ak ich podávame v dostatočnom množstve, majú na náš organizmus
veľmi priaznivé účinky. V náročnom a dlhodobom procese ich výskumu a vývoja probiotické mikroorganizmy najprv selektujeme z
obrovského počtu zástupcov populácie našich črevných baktérií. Následne overíme ich zdraviu prospešné účinky a bezpečnosť. Vývoj
nového probiotického prípravku zavŕšime doladením jeho aplikačnej formy, teda či bude súčasťou funkčnej potraviny, alebo v čreve
rozpustnej tobolke, prípadne čípka.

Malé probiotické mikroorganizmy dokážu v našom organizme „veľké veci“. Upevňujú rovnováhu črevného mikrobiómu, likvidujú
choroboplodné mikroorganizmy a posilňujú imunitu. Ak sa probiotiká aplikujú pri liečbe antibiotikami, ktoré zasahujú tak prospešné, ako aj
škodlivé mikroorganizmy, urýchľujú a optimalizujú opätovné osídlenie tráviaceho traktu užitočnou mikrobiotou. Probiotiká zlepšujú aj
procesy trávenia a umožňujú postihnutým prijímať aj potravu, ktorá im za bežných okolností spôsobuje intolerancie, alergie či iné
zdravotné problémy.

Probiotické mikroorganizmy majú mimoriadny význam pre náš imunitný systém. Stimulujú všetky zložky nášho obranného systému a 
udržiavajú ho v stave „neustálej bojovej pohotovosti“ proti možným pôvodcom rôznych chorôb a zdravotných porúch. Probiotické 
mikroorganizmy, ktoré sa dostanú do prostredia tráviaceho traktu, prichádzajú do kontaktu s bunkami črevnej sliznice. Vysielajú signály 
na molekulovej úrovni, ktoré riadia ďalšie funkcie imunitného systému. Napríklad podporujú imunitné bunky, aby produkovali látky
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dôležité na obranu organizmu vrátane zápalu. Probiotické mikroorganizmy dokážu znížiť riziko vzniku chorôb už na lokálnej úrovni priamo
v prostredí tráviaceho traktu, ale zároveň zmobilizovať aj celý imunitný systém človeka, jeho bunkovú a látkovú zložku, do boja proti
choroboplodným mikroorganizmom alebo škodlivým látkam. Účinnosť jednotlivých probiotických prípravkov závisí od jednotlivých kmeňov
mikroorganizmov, ktoré obsahujú. Ovplyvňuje ju aj zloženie nášho mikrobiómu a práve preto sa môžu u ľudí objaviť rozdiely v účinnosti
podávania probiotík. Ideálne je, ak sú pridávané tie kmene, ktoré v našom konkrétnom mikrobióme chýbajú. Preto dnes už máme aj
personalizované probiotiká, ktoré vytvárame na základe rozboru zloženia mikrobiómu.

Probiotiká by sme mali využívať v prevencii, ale aj liečbe chorôb tráviaceho, dýchacieho a urogenitálneho traktu. Priaznivé účinky
probiotík sa môžu efektívne využiť v období zvýšenej záťaže nášho organizmu a jeho imunitného systému. Mali by sme ich užívať hlavne
v zimnom a jarnom období, ale aj pri cestách do vzdialenejších krajín. Veľmi vhodná je ich aplikácia pri liečbe antibiotikami, pretože
jednak minimalizujú ich vedľajšie účinky, ale zároveň vytvárajú aj vhodné podmienky na obnovenie rovnováhy zloženia črevného
mikrobiómu. Vhodná je ich aplikácia deťom, ktorých črevný mikrobióm sa postupne vyvíja, ale aj starším ľuďom, u ktorých dochádza k
znižovaniu populácie prospešných baktérií, najmä laktobacilov, a tým aj funkčnosti imunitného systému.

Je veľmi potešiteľné, že aj na Slovensku sa venujeme výskumu probiotík a hľadáme nové možnosti ich uplatnenia v prevencii takých
závažných chronických chorôb, akými sú ateroskleróza a rakovina. Budúcnosť probiotík je veľmi sľubná a hlavné objavy nás ešte len
čakajú. Je veľmi pravdepodobné, že cielené a personalizované probiotiká nových generácií nám pomôžu výrazne znížiť riziko závažných
chorôb a významne zefektívniť ich prevenciu a liečbu.

ZDRAVÉ ČREVÁ VĎAKA PERSONALIZOVANÝM PROBIOTIKÁM

Pre viac informácií naskenujte QR kód a navštívte našu webstránku

www.iprobio.sk
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