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Koalícia bojuje o to, aby vydržala celé obdobie vládnutia.
Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že n ajväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila. Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu
premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
pokračovanie
‹12›
Autor: SITA

Monitora s. r. o. | monitora.sk

4

Politológ vie, ako môže koalícia vydržať aj v roku 2022: Predýcha Matovič tento návrh?!
28. 12. 2021, 17:32, Zdroj: cas.sk

, Vydavateľ: Nový čas, a.s., Autor: SITA, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 452 693 GRP: 10,06 OTS: 0,10 AVE: 2282 Eur

Koalícia bojuje o to, aby vydržala celé obdobie vládnutia.
Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok. Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom
priestore. „Úroveň prekrytia bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
‹12›
Autor: SITA
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Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove otvorili v pondelok Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových
ciest.
Centrum v hodnote 1,9 milióna eur uhradilo v niekoľkých etapách ministerstvo zdravotníctva. Na jeho slávnostnom otvorení sa zúčastnil
aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO), ktorý spolu s riaditeľom nemocnice Ľubomírom Šarníkom a primárom
urológie Ivanom Minčíkom prestrihli pásku.
VIDEO: Vo Fakultnej nemocnici v Prešove otvorili zmodernizovanú urológiu.
Podľa primára oddelenia urológie je to výnimočné pracovisko hlavne tým, že má komplexnú štruktúru. Keďže sa celé nachádza na 7.
poschodí nemocnice, lekári vedia komplexne liečiť pri jednej hospitalizácii na jednom pracovisku a nemusia pacientov posielať nikde inde.
„Na prístrojoch dokážeme moderne riešiť trebárs ochorenie močových ciest spojené s tvorbou kameňov. V minulosti sa takéto operácie
robili klasicky otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie a vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek
kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, močovodoch a močovom mechúre. A to nielen u dospelých pacientov, ale máme
vybavenie aj na miniinvazívny endoskopický prístup u maličkých detí,“ opísal liečbu Minčík, ktorý je aj predsedom Slovenskej urologickej
spoločnosti.
Na oddelení teda vedia operovať aj dolné močové cesty, nádory močového mechúra v počiatočných štádiách či riešiť benígne zväčšenie
prostaty, kde sa zavedením nového prístupu má skrátiť čas hospitalizácie pacienta zo 14 dní na dva dni. Dôležitou oblasťou, ktorou sa
zaoberajú, je aj včasná diagnostika rakoviny prostaty. Nemocnica má aktuálne k dispozícii modernú diagnostiku na urologické vyšetrenia,
ktoré vedia nájsť rakovinové ložiská. Ako uviedol riaditeľ nemocnice Šarník, takouto prevenciou vedia ušetriť veľa peňazí. „Je rozdiel
medzi tým, keď včas odhalíme prípad a keď ho potom musíme liečiť, čo stojí aj 300-tisíc eur. Tie náklady v začiatkoch sú oproti tomu
zanedbateľné,“ skonštatoval riaditeľ a dodal, že hoci múry a budovy nemocnice sú staré, skrýva sa za nimi špičkové pracovisko.
Nové pracovisko v prešovskej nemocnici Nové pracovisko v prešovskej nemocnici.
„Ďakujem celému personálu tejto nemocnice za vykonávanú prácu počas covidu a za to, že tu stále funguje aj biela medicína na vysokej
úrovni," povedal Lengvarský. „Pracovisko je špičkou na Slovensku, porovnateľné so svetovými parametrami. Budem veľmi nápomocný,
čo sa týka dovybavenia pracoviska, prípadne zavádzania modernejších metód a súčasne aj zavádzania preventívnych metód v rámci
slovenského zdravotníctva tak, aby sa pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, dostali k nej skôr, aby sme im mohli čím skôr pomôcť,"
uviedol minister zdravotníctva.
„Pre pacientov sú možnosti tohto pracoviska úžasné. Bol by som veľmi rád, ak by tieto možnosti dostávali už aj študenti lekárskej fakulty,
a aj v postgraduálnom štúdiu to mali možnosť vidieť budúci urológia, ktorí budú vykonávať prax práve v týchto nemocniciach. Čím skôr
títo študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia bude ich vôľa zostať na Slovensku,“ podotkol dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella, ktorý sa tiež zúčastnil na slávnostnom otvorení. Minister V. Lengvarský uviedol, že by nové
centrum mohlo byť aj výučbovým pracoviskom pre študentov medicíny. „Verím, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč."
Riaditeľ nemocnice neskôr na brífingu informoval, že počet pacientov hospitalizovaných v prešovskej nemocnici klesol. „Situácia sa
zlepšuje zo dňa na deň. Obsadených máme 91 lôžok z 250. Pred niekoľkými týždňami bola ich kapacita naplnená takmer na sto percent.
Hospitalizovaných sme mali 230 až 240 pacientov. Štyria pacienti sú momentálne na umelej pľúcnej ventilácii. Vo vakcinačnom centre
sme do dnešného dňa podali vyše 130-tisíc dávok vakcíny," konštatoval riaditeľ.
Ak v nejakom regióne dôjde k prekročeniu kapacít v nemocničných zariadeniach, minister uviedol, že sa tam vytvoria záložné nemocnice.
Kde presne budú, však nekonkretizoval. „Tak ako som uviedol v Bratislave, mohli by byť na futbalovom štadióne či v hale na výstavisku
Incheba. Ale to boli len príklady," povedal. Zároveň uviedol, že tesne pred sviatkami podpisoval zmluvu s výrobcom a distribútorom lieku
Lagevrio na ochorenie COVID-19. „V týchto dňoch by už tento liek mal byť v lekárňach. Ďalší liek Paxlovid, ktorý je ešte účinnejší, bude
na predpis začiatkom januára."
Po Prešove smeroval minister zdravotníctva do nemocnice v Levoči, kde otvoril nové urgentné oddelenie. „Mal som tam dlhodobé
pozvanie. Čo sa týka reprofilizácie tejto nemocnice, je to predčasná otázka, na ktorú momentálne neviem odpovedať. Nemocnice budú
podliehať nejakému sledovaniu, potom sa odborné komisie vyjadria a k rozhodnutiu dôjde koncom budúceho roka. Určite sa však opýtam
vedenia nemocnice aj lekárov na ich vízie a predstavy,“ spresnil V. Lengvarský.
Peniaze by mali byť pre všetkých
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) potvrdil, že odmeny pre zdravotníckych pracovníkov vo výške 350 eur v
hrubom by sa mali vyplatiť aj tým, ktorí sa nestihli zaregistrovať. Aj podľa ministra bol termín na registráciu krátky (od 20. do 22.
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decembra do 22. hodiny – pozn. red.).
„Pokiaľ budem mať informácie o tom, že to veľká časť ľudí nestihla, budeme to riešiť. Asi budeme musieť zmeniť aj uznesenie vlády. Tiež
som vydal pokyn na vytvorenie zoznamu vodičov sanitiek, ktorí nemajú zdravotnícke vzdelanie. Chceme sa dohodnúť s dopravnými
zdravotnými službami na financiách, ktoré by sa mohli vyplatiť práve tým vodičom, ktorí nespĺňajú podmienku zdravotníckeho vzdelania,"
dodal.
Autor: Jana Vargová, Jana Vargová
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Foto: archívne, SITA/Jana Birošová.
SITA Slovenská tlačová agentúra
Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
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Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Zdieľať
Autor: SITA
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Share
28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
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Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
Autor: Spisiakoviny
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Jeho výnimočnosť spočíva predovšetkým v jeho komplexnej štruktúre. Centrum sa totiž nachádza na jednom poschodí.
Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana (FNsP) v Prešove otvorili Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových
ciest. Vybudovanie centra stálo zhruba 1,9 milióna eur.
Hradené bolo z kapitálového príspevku, ktoré v niekoľkých etapách poskytlo na prístrojové a medicínske vybavenie Ministerstvo
zdravotníctva SR.
Komplexná štruktúra
Ako v súvislosti s otvorením pracoviska uviedol primár oddelenia urológie FNsP v Prešove Ivan Minčík, jeho výnimočnosť spočíva
predovšetkým v jeho komplexnej štruktúre. Centrum sa totiž nachádza na jednom poschodí.
„ Podobné prístroje, hoci nie až také, sú aj na iných pracoviskách na Slovensku. Ale my pacientov vieme komplexne vyriešiť pri jednej
hospitalizácii, na jednom pracovisku a nemusíme ich posielať nikde inde,“ zdôraznil Minčík. Ako dodal, na prístrojoch dokážu moderne
riešiť trebárs ochorenie močových ciest spojené s tvorbou kameňov.
„ V minulosti sa takéto operácie robili klasicky otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie a vieme rozbiť a
odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, močovodoch a močovom mechúry. A to nielen u
dospelých pacientov, ale máme vybavenie aj na miniinvazívny endoskopický prístup u maličkých detí, “ vysvetlil primár prešovskej
urológie, ktorý je zároveň predsedom Slovenskej urologickej spoločnosti.
Včasná diagnostika
Prístroje podľa neho takisto umožnia operovať aj dolné močové cesty, nádory močového mechúra v počiatočných štádiách, či riešiť
benígne zväčšenie prostaty, kde sa zavedením nového prístupu má skrátiť čas hospitalizácie pacienta zo 14 na dva dni.
Dôležitou oblasťou, ktorou sa zaoberajú, je aj včasná diagnostika rakoviny prostaty. Nemocnica má aktuálne k dispozícii modernú
diagnostiku na urologické vyšetrenia, ktoré vedia nájsť rakovinové ložiská. Takéto prevencia dokáže podľa riaditeľa prešovskej
nemocnice Ľubomíra Šarníka ušetriť aj nemalé financie.
„ Je rozdiel medzi tým, keď včas odhalíme prípad a keď ho potom musíme liečiť, čo stojí aj 300-tisíc eur. Tie náklady na úvod sú oproti
tomu zanedbateľné. Nie malé, ale nedá sa to s 300-tisícmi porovnať,“ uviedol Šarník.
Slávnostné otvorenie
Centrum prestrihnutím pásky otvoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. „ Pracovisko je špičkou na Slovensku, porovnateľné so
svetovými parametrami. Budem nápomocný, čo sa týka dovybavenia pracoviska, prípadne zavádzania modernejších metód a súčasne aj
zavádzania preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva. Tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, sa k nej dostali
skôr, aby sme im mohli čím skôr pomôcť,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva, podľa ktorého by nové centrum malo byť tiež výučbovým
pracoviskom pre študentov medicíny.
„ Pre pacientov sú možnosti tohto pracoviska úžasné. Bol by som veľmi rád, ak by tieto možnosti dostávali už aj študenti Lekárskej fakulty
a aj v postgraduálnom štúdiu to mali možnosť vidieť budúci urológia, ktorí budú vykonávať prax práve v týchto nemocniciach. Čím skôr
títo študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia bude ich vôľa zostať na Slovensku,“ podotkol dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella.
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Zdieľať
28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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Najväčším úspechom vlády v tomto roku je jej prežitie, myslí si politológ Štefančík
28. 12. 2021
Slovensko
SITA Slovenska tlacova agentura
28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
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Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
Autor: SITA
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Politológovia hodnotia rok 2021: Najväčším úspechom vlády je, že tento rok prežila!
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Foto: archívne, SITA/Národná rada SR.
reklama:
BRATISLAVA 28. decembra (SITA) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ
Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných
jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície. Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel
„odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, Igor
Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov. Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo
funkcii ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii
ministra zdravotníctva vystriedal Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK. „Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú
cestu samotným reformám. Z Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom
dôsledku nemusí byť ani reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ. Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých
reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon
bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania. „Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej
nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená
výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického
boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“
vysvetlil politológ. Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim
pandemické opatrenia a narúšajúcim verejný poriadok.
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal. Podľa Štefančíka bude v
nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych
sietí.
reklama:
Autor: yamami
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Najväčším úspechom vlády v tomto roku je jej prežitie, myslí si politológ Štefančík
28. 12. 2021, 18:35, Zdroj: slovenskoaktualne.sk
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28. decembra 2021
28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
Autor: Redaktor
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Najväčším úspechom vlády v tomto roku je jej prežitie, myslí si politológ Štefančík
28. 12. 2021, 18:35, Zdroj: sportx.sk
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
Autor: Peter Gašparík
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Podľa
Twitter
29.12.2021 Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
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Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
Zdroj: Webnoviny.sk – Najväčším úspechom vlády v tomto roku je jej prežitie, myslí si politológ Štefančík © SITA Všetky práva
vyhradené.
Share
Autor: SITA
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2021-12-28
WhatsApp
28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
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Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
Autor: webnoviny || webnoviny
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Autor: www.hlohovecko.sk
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v kategórii: Slovensko Včera, 17:28 0
Nový premiér ukázal podľa politológa nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia.
29.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády ", pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej," uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou," doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
DOPORUČUJEME PREČÍTAŤ TIEŽ
Heger je lepší premiér, ako bol Matovič, tvrdí Sulík. So súčasným ministrom financií by už v...
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii," vysvetlil politológ.
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Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca," dodal.
Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
PREDOŠLÝ ČLÁNOK
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EN
Poslať
28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
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Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Autor: FinReport.sk
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admin
28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
Autor: admin || admin
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej ,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy . Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou ,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii ,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca ,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt , Parlament , Plán obnovy , Reformy , Vláda
Zdroj: Webnoviny.sk – Najväčším úspechom vlády v tomto roku je jej prežitie, myslí si politológ Štefančík © SITA Všetky práva
vyhradené.

Monitora s. r. o. | monitora.sk

35

Najväčším úspechom vlády v tomto roku je jej prežitie, myslí si politológ Štefančík
28. 12. 2021, 18:35, Zdroj: euronovinky.eu

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

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 351 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 141 Eur

28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
Autor: Peter Gašparík
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej ,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy . Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou ,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii ,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca ,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt , Parlament , Plán obnovy , Reformy , Vláda
Zdroj: Webnoviny.sk – Najväčším úspechom vlády v tomto roku je jej prežitie, myslí si politológ Štefančík © SITA Všetky práva
vyhradené.
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach .
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej ,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy . Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou ,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii ,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca ,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
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Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
Autor: editor || editor
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov
Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície. Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „
odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor
Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov. Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo
funkcii ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii
ministra zdravotníctva vystriedal Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK. „ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú
cestu samotným reformám. Z Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom
dôsledku nemusí byť ani reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ. Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých
reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon
bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania. „ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej
nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená
výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického
boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“
vysvetlil politológ. Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim
pandemické opatrenia a narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal. Podľa Štefančíka bude v
nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych
sietí.
Autor: Super User || Written | | Super User || Super User
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December 28, 2021
Správy
Foto: archívne, SITA/Jana Birošová.
28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Článok pokračuje na nasledujúcej strane:
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Slovensko, Správy
28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
Autor: Peter Gašparík
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
Autor: Peter Gašparík
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0
28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
Autor: KOSICE.gratis || | | KOSICE.gratis || KOSICE.gratis
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Webnoviny Včera o 17:28 22
28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
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Aj vďaka Vašej pomoci môžeme sa rozvíjať a zlepšovať v našej práci. Aj Vy nás môžete podporiť.
Ďakujeme, že ste s nami.
IBAN: SK0983300000002701781865
28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
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Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
Podľa Štefančíka bude v nasledujúcom roku dôležité, aby sa Igor Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych
mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Konflikt, Parlament, Plán obnovy, Reformy, Vláda
PS: Stalo vo vašom okolí niečo zaujímavé? Podeľte sa o zaujímavosť sem
Odoslať komentár
Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *
Komentár
Autor: admin || admin
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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28.12.2021 (Webnoviny.sk) – Rok 2021 bol spojený s pokračujúcimi nezhodami v koalícii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel
Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je zasa toho názoru, že najväčším
úspechom vlády je, že vôbec tento rok prežila.
Eskalácia napätia
Eskalácia konfliktu vo vládnej koalícii viedla k odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra. Do vlády sa však vrátil v pozícii
ministra financií, kde podľa Eštoka aj naďalej destabilizoval vzťahy vo vnútri koalície.
Štefančík doplnil, že ak by sa Igor Matovič nevedel „ odlepiť zo stoličky predsedu vlády “, pravdepodobne by tento rok bol rokom
predčasných volieb. „ Vláda to ale nakoniec ustála, Igor Matovič vyslal za seba do premiérskeho kresla náhradu a vláda tak mohla
pokračovať ďalej,“ uviedol Štefančík.
Nekonfliktnosť a kompromisy
Nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) ukázal podľa Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na druhej
strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii. Spomenul tiež fakt, že vláda dokázala ustáť
viaceré odvolávania svojich členov.
Zároveň však v tomto roku prišiel kabinet o dvoch ministrov, o Jána Mičovského (OĽaNO), ktorého vo funkcii ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka nahradil Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a o Mareka Krajčího (OĽaNO). Toho vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal
Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).
Pozitívne snahy
Ako pozitívum Eštok hodnotí snahu vládneho zoskupenia o rozbehnutie reforiem, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy. Rovnako pozitívne
vníma, že návrh Plánu obnovy schválila Európska komisia (EK) Slovensku ako jednému z prvých členských štátov a s pozitívnym
hodnotením predsedníčky EK.
„ Nedostatočná komunikácia a nezapojenie zainteresovaných strán do jeho prípravy však predurčila tŕnistú cestu samotným reformám. Z
Plánu obnovy sa tak miestami stal nástroj vlády na nátlak prijatia akejkoľvek reformy, ktorá v konečnom dôsledku nemusí byť ani
reformou dobrou či žiaducou,“ doplnil politológ.
Za nedostatočnú označil aj samotnú komunikáciu viacerých reforiem s verejnosťou. Štefančík zasa poukázal na to, že lídri koaličných
strán si tak veľmi nedôverujú, že prijať nejaký reformný zákon bude zložité. Zároveň však vyzdvihol to, že ku koncu roku sa vláde podarilo
ústavnou väčšinou schváliť zákon o štátnom rozpočte.
Spory a nevraživosť
Rok 2021 podľa Eštoka tiež naznačuje, že nemusia byť naplnené nádeje o snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať s korupciou
a oligarchickými štruktúrami. Poukázal pritom na viaceré kauzy a pseudokauzy, napríklad na paragraf 363, spôsob jeho využívania
generálnym prokurátorom a jeho dôsledky pre viaceré trestné konania.
„ Špeciálny prokurátor vyvoláva pochybnosti o svojej politickej nezávislosti, nepokoj vyvolávajú samotné nezhody medzi generálnym a
špeciálnym prokurátorom. Dôveru v políciu podkopáva nútená výmena policajného prezidenta, pokračujú úniky zo spisov, v parlamente
sa čítajú tajné správy SIS a stávajú sa tak súčasťou politického boja. Spory a nevraživosť medzi jednotlivými zložkami polície prerástli do
otvoreného konfliktu, ktorý niektorí označili za vojnu v polícii,“ vysvetlil politológ.
Doplnil, že dôveru v políciu podkopáva aj neschopnosť a neochota rázne zakročiť voči osobám porušujúcim pandemické opatrenia a
narúšajúcim verejný poriadok.
Dezinformačný priestor
Eštok na záver zdôraznil, že časť opozície sa definitívne zmierila so svojím ukotvením v dezinformačnom priestore. „ Úroveň prekrytia
bývalých vládnych a aktuálne opozičných politikov so súčasným antisystémom je až zarážajúca,“ dodal.
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Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove otvorili v pondelok Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových
ciest.
Centrum v hodnote 1,9 milióna eur uhradilo v niekoľkých etapách ministerstvo zdravotníctva. Na jeho slávnostnom otvorení sa zúčastnil
aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO), ktorý spolu s riaditeľom nemocnice Ľubomírom Šarníkom a primárom
urológie Ivanom Minčíkom prestrihli pásku.
VIDEO: Vo Fakultnej nemocnici v Prešove otvorili zmodernizovanú urológiu.
Podľa primára oddelenia urológie je to výnimočné pracovisko hlavne tým, že má komplexnú štruktúru. Keďže sa celé nachádza na 7.
poschodí nemocnice, lekári vedia komplexne liečiť pri jednej hospitalizácii na jednom pracovisku a nemusia pacientov posielať nikde inde.
„Na prístrojoch dokážeme moderne riešiť trebárs ochorenie močových ciest spojené s tvorbou kameňov. V minulosti sa takéto operácie
robili klasicky otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie a vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek
kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, močovodoch a močovom mechúre. A to nielen u dospelých pacientov, ale máme
vybavenie aj na miniinvazívny endoskopický prístup u maličkých detí,“ opísal liečbu Minčík, ktorý je aj predsedom Slovenskej urologickej
spoločnosti.
Na oddelení teda vedia operovať aj dolné močové cesty, nádory močového mechúra v počiatočných štádiách či riešiť benígne zväčšenie
prostaty, kde sa zavedením nového prístupu má skrátiť čas hospitalizácie pacienta zo 14 dní na dva dni. Dôležitou oblasťou, ktorou sa
zaoberajú, je aj včasná diagnostika rakoviny prostaty. Nemocnica má aktuálne k dispozícii modernú diagnostiku na urologické vyšetrenia,
ktoré vedia nájsť rakovinové ložiská. Ako uviedol riaditeľ nemocnice Šarník, takouto prevenciou vedia ušetriť veľa peňazí. „Je rozdiel
medzi tým, keď včas odhalíme prípad a keď ho potom musíme liečiť, čo stojí aj 300-tisíc eur. Tie náklady v začiatkoch sú oproti tomu
zanedbateľné,“ skonštatoval riaditeľ a dodal, že hoci múry a budovy nemocnice sú staré, skrýva sa za nimi špičkové pracovisko.
Nové pracovisko v prešovskej nemocnici Nové pracovisko v prešovskej nemocnici.
„Ďakujem celému personálu tejto nemocnice za vykonávanú prácu počas covidu a za to, že tu stále funguje aj biela medicína na vysokej
úrovni," povedal Lengvarský. „Pracovisko je špičkou na Slovensku, porovnateľné so svetovými parametrami. Budem veľmi nápomocný,
čo sa týka dovybavenia pracoviska, prípadne zavádzania modernejších metód a súčasne aj zavádzania preventívnych metód v rámci
slovenského zdravotníctva tak, aby sa pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, dostali k nej skôr, aby sme im mohli čím skôr pomôcť,"
uviedol minister zdravotníctva.
„Pre pacientov sú možnosti tohto pracoviska úžasné. Bol by som veľmi rád, ak by tieto možnosti dostávali už aj študenti lekárskej
fakulty, a aj v postgraduálnom štúdiu to mali možnosť vidieť budúci urológia, ktorí budú vykonávať prax práve v týchto nemocniciach.
Čím skôr títo študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia bude ich vôľa zostať na Slovensku,“ podotkol dekan Lekárskej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella, ktorý sa tiež zúčastnil na slávnostnom otvorení. Minister V. Lengvarský
uviedol, že by nové centrum mohlo byť aj výučbovým pracoviskom pre študentov medicíny. „Verím, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč."
Riaditeľ nemocnice neskôr na brífingu informoval, že počet pacientov hospitalizovaných v prešovskej nemocnici klesol. „Situácia sa
zlepšuje zo dňa na deň. Obsadených máme 91 lôžok z 250. Pred niekoľkými týždňami bola ich kapacita naplnená takmer na sto percent.
Hospitalizovaných sme mali 230 až 240 pacientov. Štyria pacienti sú momentálne na umelej pľúcnej ventilácii. Vo vakcinačnom centre
sme do dnešného dňa podali vyše 130-tisíc dávok vakcíny," konštatoval riaditeľ.
Ak v nejakom regióne dôjde k prekročeniu kapacít v nemocničných zariadeniach, minister uviedol, že sa tam vytvoria záložné nemocnice.
Kde presne budú, však nekonkretizoval. „Tak ako som uviedol v Bratislave, mohli by byť na futbalovom štadióne či v hale na výstavisku
Incheba. Ale to boli len príklady," povedal. Zároveň uviedol, že tesne pred sviatkami podpisoval zmluvu s výrobcom a distribútorom lieku
Lagevrio na ochorenie COVID-19. „V týchto dňoch by už tento liek mal byť v lekárňach. Ďalší liek Paxlovid, ktorý je ešte účinnejší, bude
na predpis začiatkom januára."
Po Prešove smeroval minister zdravotníctva do nemocnice v Levoči, kde otvoril nové urgentné oddelenie. „Mal som tam dlhodobé
pozvanie. Čo sa týka reprofilizácie tejto nemocnice, je to predčasná otázka, na ktorú momentálne neviem odpovedať. Nemocnice budú
podliehať nejakému sledovaniu, potom sa odborné komisie vyjadria a k rozhodnutiu dôjde koncom budúceho roka. Určite sa však opýtam
vedenia nemocnice aj lekárov na ich vízie a predstavy,“ spresnil V. Lengvarský.
Peniaze by mali byť pre všetkých
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) potvrdil, že odmeny pre zdravotníckych pracovníkov vo výške 350 eur v
hrubom by sa mali vyplatiť aj tým, ktorí sa nestihli zaregistrovať. Aj podľa ministra bol termín na registráciu krátky (od 20. do 22.
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decembra do 22. hodiny – pozn. red.).
„Pokiaľ budem mať informácie o tom, že to veľká časť ľudí nestihla, budeme to riešiť. Asi budeme musieť zmeniť aj uznesenie vlády. Tiež
som vydal pokyn na vytvorenie zoznamu vodičov sanitiek, ktorí nemajú zdravotnícke vzdelanie. Chceme sa dohodnúť s dopravnými
zdravotnými službami na financiách, ktoré by sa mohli vyplatiť práve tým vodičom, ktorí nespĺňajú podmienku zdravotníckeho vzdelania,"
dodal.
Autor: Jana Vargová, Jana Vargová
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Vo fakultnej nemocnici v Prešove otvorili urologické centrum za 1,9 milióna eur
27. 12. 2021, 13:30, Zdroj: zdravotnickespravy.zdravoteka.sk
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Jeho výnimočnosť spočíva predovšetkým v jeho komplexnej štruktúre. Centrum sa totiž nachádza na jednom poschodí.
Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana (FNsP) v Prešove otvorili Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových
ciest. Vybudovanie centra stálo zhruba 1,9 milióna eur.
Hradené bolo z kapitálového príspevku, ktoré v niekoľkých etapách poskytlo na prístrojové a medicínske vybavenie Ministerstvo
zdravotníctva SR.
Komplexná štruktúra
Ako v súvislosti s otvorením pracoviska uviedol primár oddelenia urológie FNsP v Prešove Ivan Minčík, jeho výnimočnosť spočíva
predovšetkým v jeho komplexnej štruktúre. Centrum sa totiž nachádza na jednom poschodí.
„ Podobné prístroje, hoci nie až také, sú aj na iných pracoviskách na Slovensku. Ale my pacientov vieme komplexne vyriešiť pri jednej
hospitalizácii, na jednom pracovisku a nemusíme ich posielať nikde inde,“ zdôraznil Minčík. Ako dodal, na prístrojoch dokážu moderne
riešiť trebárs ochorenie močových ciest spojené s tvorbou kameňov.
„ V minulosti sa takéto operácie robili klasicky otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie a vieme rozbiť a
odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, močovodoch a močovom mechúry. A to nielen u
dospelých pacientov, ale máme vybavenie aj na miniinvazívny endoskopický prístup u maličkých detí, “ vysvetlil primár prešovskej
urológie, ktorý je zároveň predsedom Slovenskej urologickej spoločnosti.
Včasná diagnostika
Prístroje podľa neho takisto umožnia operovať aj dolné močové cesty, nádory močového mechúra v počiatočných štádiách, či riešiť
benígne zväčšenie prostaty, kde sa zavedením nového prístupu má skrátiť čas hospitalizácie pacienta zo 14 na dva dni.
Dôležitou oblasťou, ktorou sa zaoberajú, je aj včasná diagnostika rakoviny prostaty. Nemocnica má aktuálne k dispozícii modernú
diagnostiku na urologické vyšetrenia, ktoré vedia nájsť rakovinové ložiská. Takéto prevencia dokáže podľa riaditeľa prešovskej
nemocnice Ľubomíra Šarníka ušetriť aj nemalé financie.
„ Je rozdiel medzi tým, keď včas odhalíme prípad a keď ho potom musíme liečiť, čo stojí aj 300-tisíc eur. Tie náklady na úvod sú oproti
tomu zanedbateľné. Nie malé, ale nedá sa to s 300-tisícmi porovnať,“ uviedol Šarník.
Slávnostné otvorenie
Centrum prestrihnutím pásky otvoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. „ Pracovisko je špičkou na Slovensku, porovnateľné so
svetovými parametrami. Budem nápomocný, čo sa týka dovybavenia pracoviska, prípadne zavádzania modernejších metód a súčasne aj
zavádzania preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva. Tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, sa k nej dostali
skôr, aby sme im mohli čím skôr pomôcť,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva, podľa ktorého by nové centrum malo byť tiež výučbovým
pracoviskom pre študentov medicíny.
„ Pre pacientov sú možnosti tohto pracoviska úžasné. Bol by som veľmi rád, ak by tieto možnosti dostávali už aj študenti Lekárskej
fakulty a aj v postgraduálnom štúdiu to mali možnosť vidieť budúci urológia, ktorí budú vykonávať prax práve v týchto nemocniciach. Čím
skôr títo študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia bude ich vôľa zostať na Slovensku,“ podotkol dekan Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella.
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