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Legenda francúzskeho filmu
Jean–Paul Belmondo (88) bol jednou z najvýraznejších postáv francúzskej kinematografie. Herca s prezývkou Bebel si pamätáme zo
snímok ako Muž z Ria, Muž z Acapulca, Veľký šéf či Zviera. Narodil sa 9. apríla 1933 v meste Neuilly–sur–Seine. Jeho otec bol sochár,
vďaka čomu bol Belmondo od detstva v blízkom kontakte s umením. Istý čas sa venoval amatérskemu boxu. V roku 1956 vyštudoval
konzervatórium v Paríži. Hereckú kariéru odštartoval v divadle v roku 1953, keď si zahral v predstaveniach Médée a Zamore. O tri roky
neskôr vymenil divadelné dosky za filmové plátno, keď sa objavil v krátkej snímke Moliere.
V roku 1960 účinkoval v debutovom filme Jeana–Luca Godarda s názvom Na konci s dychom, kde stvárnil cynického gaunera. Ten sa
stal medzníkom v Belmondovej kariére a zároveň jeho kľúčovou rolou, vďaka ktorej ho mnohí začali porovnávať s americkým hercom
Jamesom Deanom. Okrem toho sa vďaka tomuto filmu stal tvárou tzv. novej vlny.
Ďalej sa objavil vo filmoch Žena je žena, Moderato cantabile či Vrchárka. V roku 2001 si Belmondo na 9. ročníku Medzinárodného
filmového festivalu Art Film slávnostne prevzal ocenenie Hercova misia. Na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach zároveň pripevnil
tabuľku so svojím menom.
Ženatý bol dvakrát – v roku 1952 sa oženil s Élodie Constantinovou, s ktorou mal tri deti. Ich najstaršia dcéra Patricia zahynula pri
požiari. V roku 2002 sa oženil s Natty Tardivelovou, ktorá mu ako 70–ročnému porodila dcéru Stellu Evu Angelinu.
FOTO: SHUTTERSTOCK
Luboš Andršt (73)
Český gitarista a skladateľ. Spolupracoval s kapelami Energit, Blues Band, Jazz Q či Framus Five. Dvakrát hral s legendárnym
americkým bluesovým gitaristom B. B. Kingom.
Michael Collins (90)
Americký astronaut. V roku 1969 sa zúčastnil na misii Apollo 11. Zatiaľ čo jeho kolegovia Neil Armstrong a Buzz Aldrin pristáli na povrchu
Mesiaca, Collins obletel jeho orbitu 30–krát.
Desmond Tutu (90)
Juhoafrický anglikánsky arcibiskup. Bol aktivistom za ľudské práva a bojoval proti apartheidu, za čo v roku 1984 dostal Nobelovu cenu za
mier. Stal sa prvým černošským anglikánskym arcibiskupom v Kapskom Meste.
Blanka Bohdanová (91)
Česká herečka, maliarka a divadelná pedagogička, členka činohry Národného divadla v Prahe. Získala Cenu Thálie a niekoľko Cien
Františka Filipovského za dabing.
Chick Corea (79)
Americký džezový klavirista a skladateľ. Je držiteľom 25 ocenení Grammy. V 60. rokoch sa pričinil o zrod hudobného žánru džez fusion
ako člen skupiny Milesa Davisa.
Robert Downey sr. (85)
Americký herec, scenárista, producent a režisér. Otec herca Roberta Downeyho jr. Najviac sa preslávil filmom Putney Swope z roku
1969, ktorý bol satirou na svet reklamy newyorskej Madison Avenue.
Steve Bronski (61)
Britský hudobník. Spoluzakladateľ hudobného synth–popového tria Bronski Beat, ktoré ďalej tvorili Jimmy Somerville a Larry
Steinbachek. Najviac sa preslávili debutovým singlom Smalltown Boy.
Nina Divíšková (84)
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Česká herečka. Hrala napríklad vo filmoch Hra o jablko, Panelstory aneb jak se rodí sídliště a Nestyda, v seriáloch Ulice, Kriminálka
Anděl či Vyprávěj. S manželom, režisérom a hercom Janom Kačerom mala tri dcéry.
Tony Esposito (78)
Kanadsko–americký hokejový brankár. V NHL začal hrať vo veku 25 rokov za tím Montreal Canadiens. Pätnásť rokov hral za Chicago
Black Hawks. V roku 1988 bol vymenovaný do Hokejovej siene slávy.
Lev Bukovský (82)
Profesor, matematik a bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zameriaval sa na teóriu množín a matematickú
logiku. Je spoluautorom viac ako 50 vedeckých prác.
DMX (50)
Americký reper a herec. Vlastným menom Earl Simmons. Stal sa prvým umelcom, ktorého debutový album sa udržal na prvom mieste v
rebríčku Billboard 200 5–krát po sebe.
Lawrence Ferlinghetti (101)
Americký básnik a spoluzakladateľ vydavateľstva City Lights Booksellers & Publishers. Jeho zbierku A Coney Island of The Mind preložili
do 9 jazykov a predalo sa viac ako milión kópií.
Majster zázračnej čiary
Miroslav Cipár (86) bol slovenským maliarom, grafikom, ilustrátorom a sochárom. Narodil sa 8. januára 1935 v časti obce Vysoká nad
Kysucou s názvom Semeteš. Od roku 1953 študoval slovenský jazyk a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. V rokoch 1955 až 1961 absolvoval štúdium grafiky a monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave. Rok pracoval v Indii v Inštitúte detskej knihy v Naí Dillí.
V 70. rokoch vymyslel logo pre športovú súťaž Pravda – Televízia – Slovnaft. Okrem toho vytvoril mnohé slávne logá, napríklad pre
Galériu mesta Bratislavy, Slovenskú národnú galériu či pre Bratislavské hudobné slávnosti. Stál pri zrode výstavy ilustrácií detských kníh
Bienále ilustrácií Bratislava, ktorej navrhol aj logo.
Počas nežnej revolúcie zohral významnú úlohu – v jeho byte sa 19. novembra 1989 stretli slovenskí alternatívni umelci a spísali prvé
revolučné vyhlásenie. Okrem toho bol jedným zo zakladateľov platformy Verejnosť proti násiliu, odkiaľ však po voľbách v roku 1990
odišiel, aby sa opäť mohol venovať výtvarnému umeniu. Ilustroval knihy ako Božská komédia Dante Alighieriho, Veselý telefón, Jožko
Mrkvička Spáč, Stratený ostrov, Rozprávky rozmarné i poučné či Malvína z Bretónska.
Bol všestranným umelcom, jeho základným východiskom bola čiara, s ktorou dokázal divy. V poslednom čase sa venoval voľnej tvorbe,
maľoval objemné obrazy a vytváral výtvarné objekty.
FOTO PRAVDA: ĽUBOŠ PILC © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Larry Flynt (78)
Americký vydavateľ a majiteľ spoločnosti produkujúcej pornografiu. V roku 1978 bol Flynt postrelený Josephom Paulom Franklinom,
ktorého pobúrili fotografie medzirasového páru v Hustleri.
Ivan Havel (82)
Český vedecký pracovník. Riaditeľ Centra pre teoretické štúdie, spoločného pracoviska Karlovej univerzity a Českej akadémie vied. Brat
exprezidenta Československa Václava Havla. Zakladateľ Občianskeho fóra.
Ľuboš Jurík (74)
Slovenský prozaik, dramatik, novinár a politológ. Bol autorom vyše tridsiatich kníh, televíznych scenárov a divadelných hier. Bol
šéfredaktorom Literárneho týždenníka, denníka Koridor a mesačníka Euroreport.
Milan Ftáčnik (64)
Slovenský vysokoškolský pedagóg a politik.V roku 1991 sa stal členom Strany demokratickej ľavice (SDĽ). Od marca 1990 bol
poslancom SNR. S manželkou Zlaticou Ftáčnikovou mal tri deti.
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bell hooks (69)
Americká spisovateľka, profesorka, feministka a aktivistka. V tvorbe sa zaoberala intersekcionalitou rasy, kapitalizmu a rodu. Jej
najpopulárnejšia kniha Feminizmus do vrecka vyšla v preklade Jany Juráňovej.
Robo Kazík (73)
Slovenský spevák a podnikateľ. V rokoch 2006 – 2010 pôsobil ako viceprimátor Banskej Bystrice. Účinkoval v relácii RTVS s názvom
Repete. Vydal vyše desať albumov.
Willie Garson (57)
Americký herec. Účinkoval vo vyše 75 filmoch a 300 epizódach televíznych seriálov. Jeho najznámejšou postavou bol Stanford Blatch zo
seriálu Sex v meste. Okrem toho hral aj v komédii Malý Manhattan.
Andrej Hryc (71)
Slovenský herec, diplomat a podnikateľ. Bol členom VPN a zakladajúcim členom strany HZDS. Hral napríklad vo filmoch Tisícročná
včela, Rivers of Babylon či Sedím na konári a je mi dobre.
Petr Kellner (56)
Český podnikateľ. Bol majoritným vlastníkom spoločnosti PPF Group NV a zároveň najbohatším občanom Česka. Americký časopis
Forbes ho od roku 2006 pravidelne uvádzal v rebríčku najbohatších ľudí sveta.
Eugen Gindl (77)
Slovenský novinár, scenárista a aktivista. Bol členom prvého Koordinačného výboru VPN a v roku 1989 založil časopis Verejnosť. Bol
tiež šéfredaktorom časopisu Kozmos a Stredoeurópskych novín.
Ján Jankovič (78)
Slovenský prekladateľ, publicista, literárny vedec, editor a odborník na južnoslovanskú literatúru. Bol šéfredaktorom a istý čas aj
riaditeľom vydavateľstva SAV Veda.
Larry King (87)
Americký televízny a rozhlasový moderátor. Počas svojej kariéry moderoval vyše 50–tisíc rozhovorov. Mal svoje vlastné relácie ako The
Larry King Show, Larry King Live a Larry King Now. V roku 2011 navštívil SR.
Svetová operná diva zo Slovenska
Edita Gruberová (74) bola slovenská operná speváčka. Narodila sa 23. decembra 1946 v Bratislave. V 60. rokoch vyštudovala
Konzervatórium v Bratislave, ktoré končila ako najlepšia v ročníku, a už v roku 1968 spievala na javisku bratislavskej opery. V roku 1970
debutovala vo Viedenskej štátnej opere v úlohe Kráľovnej noci v Mozartovej opere Čarovná flauta. Keď získala zmluvu vo Viedenskej
štátnej opere, vedela, že to znamená emigráciu. Do Rakúska odišla v marci 1971 – vo vysokom štádiu tehotenstva, no nevítali ju tam s
otvoreným náručím. Všetko sa zmenilo, keď zažiarila v role Zerbinetty v Straussovej opere Ariadna na Naxe v roku 1976. Dostala sa do
povedomia medzinárodného operného publika a čoskoro ju bolo počuť v operných domoch v Miláne, New Yorku, Madride či Paríži.
V roku 1980 jej udelili rakúsky titul Österreichische Kammersängerin, o osem rokov neskôr sa stala čestnou členkou Viedenskej štátnej
opery. Gruberová je tiež nositeľkou Radu Bieleho dvojkríža II. triedy (1997) a v roku 2013 si v nemeckom Baden–Badene prevzala
prestížnu Hudobnú cenu Herberta von Karajana. V roku 2019 dostala nemeckú cenu Oper! Award za celoživotné dielo. Zaradila sa medzi
také slávne sopranistky, akými boli Maria Callasová či Montserrat Caballéová, získala i celý rad ocenení. Na javisku stála naposledy v
marci 2019 v Bavorskej štátnej opere. Plánovala ešte rozlúčkové predstavenia vo Florencii a v Košiciach, ktoré však prekazila pandémia
koronavírusu.
FOTO: TASR/JULIA WESELY
Frederik Willem de Klerk (85)
Juhoafrický politik. V rokoch 1989 až 1994 bol prezidentom JAR. Spolu s Nelsonom Mandelom sa podieľal na zániku apartheidu. V roku
1993 získal Nobelovu cenu za mier
Juraj Kubánka (92)
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Slovenský choreograf, tanečník, režisér, dramaturg a libretista. Bol spoluzakladateľom Lúčnice a umeleckým vedúcim SĽUK–u. Udelili
mu titul Zaslúžilý umelec aj štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.
María Mendiolová (69)
Španielska speváčka. Spolu s Nayte Mateos bola členkou hudobného dua Baccara. V roku 1977 nahrali známu pieseň Yes Sir, I Can
Boogie, ktorej sa predalo 18 miliónov kusov.
János Kóbor (78)
Maďarský spevák. Spoluzakladateľ kapely Omega, ktorá nahrala vyše 20 albumov v maďarčine aj v angličtine. Preslávila sa najmä
piesňou Gyöngyhajú lány (Dievča s perlami vo vlasoch) z roku 1969.
Hana Maciuchová (75)
Česká herečka a pedagogička. Známa zo svojich rolí v televíznych seriáloch Krkonošské pohádky, Nemocnice na kraji města, Chalupáři,
Ulice. Hrala vo filmoch Samotáři, Lucie, postrach ulice.
Max Mosley (81)
Britský automobilový pretekár a právnik. Bol prezidentom Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA), ktorá okrem reprezentovania
záujmov automobilových organizácií riadi preteky formuly 1.
Sergej Kovaľov (91)
Ruský disident a aktivista. Jeden z prvých sovietskych aktivistov za ľudské práva. Spoluautor ruskej deklarácie ľudských a občianskych
práv a iniciátor jej včlenenia do ústavy.
Ján Majerník (85)
Slovenský prekladateľ, spisovateľ a prozaik. Debutoval v roku 1976 básnickou zbierkou Okamih dospievania. Ako redaktor pôsobil v
Mladej tvorbe a v Literárnom týždenníku, ktorého sa neskôr stal šéfredaktorom.
Hilda Múdra (95)
Slovenská trénerka krasokorčuľovania. Jej zverencom bol na 15 rokov najúspešnejší slovenský krasokorčuliar a olympijský víťaz Ondrej
Nepela. Prezidentka Zuzana Čaputová jej udelila Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.
Ivan Koza (81)
Slovenský lekár a univerzitný profesor. Medzinárodne uznávaný onkológ. Bol prodekanom na Fakulte špecializačných štúdií Slovenskej
zdravotníckej univerzity. V rokoch 2001 – 2004 bol riaditeľom NOÚ v Bratislave.
Carlos Marín (53)
Španielsky barytonista. Člen skupiny Il Divo. Ich debutový album, ktorý vydali v roku 2004, sa stal multiplatinovým. Do roka sa predalo
päť miliónov kópií.
František Nedvěd (73)
Český folkový spevák, gitarista, skladateľ a textár. Preslávil sa so svojím bratom Janom ako člen skupiny Brontosauři. Od roku 1994 si
budoval sólovú kariéru zameranú prevažne na country.
Nekorunovaná kráľovná šansónu
Hana Hegerová (89) bola slovenská herečka a speváčka. Narodila sa 20. októbra 1931 v Bratislave ako Carmen Farkašová. V roku 1953
absolvovala dramatický odbor na Konzervatóriu v Bratislave. Ako divadelná a filmová herečka využívala šansón tak od domácich, ako
ajod zahraničných autorov, ako boli napríklad Édith Piaf či Jacques Brel. Jej dramatická interpretácia piesní zaujala nielen publikum, ale
aj odbornú kritiku. Známe boli jej piesne ako Levandulová, Čerešne, Mylord, Potměšilý host, Lásko má, Zhasněte lampiony či Vana plná
fialek.
V roku 1954 sa vydala za dramaturga a prekladateľa Dalibora Hegera, s ktorým mala syna Matúša. V roku 1953 sa stala členkou Divadla
Petra Jilemnického v Žiline, kde spočiatku vystupovala pod menom Hana Čelková. Jej kariéra sa však naplno rozbehla, až keď sa v roku
1961 presťahovala do Prahy. Vďaka slovenskému režisérovi Jánovi Roháčovi, ktorý tam pôsobil, ju angažovali v divadle Rokoko a potom
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v divadle Semafor. Zaujala aj v českom filmovom muzikáli Kdyby tisíc klarinetů (1964), kde účinkovala po boku hviezd, ako boli Karel
Gott, Waldemar Matuška, Jiří Suchý či Eva Pilarová. Vo filme sa však sporadicky objavovala už predtým aj potom.
Koncertovala v Paríži, Argentíne, Kanade, Poľsku či v ZSSR. V 80. rokoch sa na šesť mesiacov ocitla vo väzení. Na jej účet omylom
prišla vyššia finančná suma, ktorá v skutočnosti patrila Karlovi Gottovi. Hegerová sa domnievala, že ide o honorár z Nemecka a nechala
si ho, súd to vyhodnotil ako spreneveru. V roku 2011 ukončila kariéru.
FOTO: IVANA LIPOVSKÁ
Michael Nesmith (78)
Americký hudobník, textár, herec, producent a spisovateľ. Bol členom kapely The Monkees, ktorá sa preslávila predovšetkým hitom I´m a
Believer. Skupina bola tiež súčasťou rovnomenného sitcomu.
Ján Pauliny (81)
Slovenský prekladateľ a arabista. Bol iniciátorom novej disciplíny – výskumu arabskej ľudovej stredovekej náboženskej literatúry. Jeho
preklad Tisíc a jednej noci bol veľkým prínosom pre slovenskú kultúru.
Ladislav Potměšil (75)
Český herec. Hral vo Švandovom divadle na Smíchově, v Divadle S. K. Neumanna a v Divadle na Vinohradech. Predstavil sa napríklad v
snímkach Byl jednou jeden polda, Discopříběh či Najkrajšia hádanka.
Gurgen Ovsepian (65)
Arménsky tenorista a sólista Opery Slovenského národného divadla. V SND pôsobil v rokoch 1994 – 2011. Účinkoval v Moskve,
Budapešti, Prahe, Mníchove, Zürichu, Berne, vo Viedni, v Turíne a Salzburgu.
Ľudovít Petránsky (77)
Slovenský pedagóg, teoretik a historik výtvarných umení. Bol hlavným iniciátorom založenia doktorandského štúdia v oblasti dizajnu.
Autor monografií o Vincentovi a Ferdinandovi Hložníkovcoch.
Colin Powell (84)
Americký politik a diplomat. Počas vlády prezidenta Georgea W. Busha v rokoch 2001 – 2005 bol ministrom zahraničných vecí. Bol
prvým afroamerickým štátnym tajomníkom.
Dušan Pašek ml. (36)
Slovenský hokejový útočník a syn hokejistu Dušana Pašeka. Bol generálnym riaditeľom a viceprezidentom klubu Bratislava Capitals. V
slovenskej extralige odohral celkovo 657 zápasov.
Princ Philip, vojvoda z Edinburghu (99)
Manžel britskej kráľovnej Alžbety II. V roku 1947 sa vo Westministerskom opátstve oženil s korunnou princeznou Alžbetou II., s ktorou
mal štyri deti.
Zdenka Procházková (95)
Česko–rakúska herečka a konferenciérka. Hrala v Opavskom divadle, Divadle ABC a v Mestských divadlách pražských. Naposledy hrala
vo filme Posledná aristokratka.
Jaroslav Paška (67)
Slovenský politik. Od roku 1990 bol členom strany SNS. V rokoch 1993 – 1994 bol ministrom školstva. V Európskom parlamente sa stal
podpredsedom skupiny Európa slobody a demokracie (EFD).
Hugo Portisch (94)
Rakúsky novinár a bratislavský rodák. Pracoval ako stážista v New York Times a vo Washington Post. Písal pre Neuer Kurier, v
rakúskom rozhlase ORF pôsobil ako hlavný komentátor. Pracoval aj pre Bavorskú televíziu.
Anne Rice (80)
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Americká spisovateľka. Preslávila sa najmä gotickým románom Interview s upírom, podľa ktorého bol v roku 1994 natočený rovnomenný
film. V hlavných úlohách sa predstavili Brad Pitt a Tom Cruise.
Velikán humoru a satiry
Milan Lasica (81) bol slovenský humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák. Spolu s Júliusom Satinským
tvoril najobľúbenejšiu komickú dvojicu v bývalom Československu.
Narodil sa 3. februára 1940 vo Zvolene. Vyštudoval dramaturgiu so zameraním na divadlá malých foriem na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave. Pracoval v Československej televízii, pôsobil v Divadle na korze, v divadle Večerní Brno a v činohre Novej scény.
Počas štúdia sa dal dokopy s Júliusom Satinským. Prvý raz sa s ním stretol v roku 1953, keď boli ešte pioniermi, a neskôr v ňom našiel
nielen výborného spolupracovníka, ale aj priateľa. Zrodila sa autorská dvojica, ktorá sa potom pod skratkou L + S stala legendou,
značkou kvalitného humoru. Lasica rád zdôrazňoval, že v živote mal dve ženy, no Satinský bol iba jeden. Ako inšpirácia im slúžila tvorba
českých komikov Voskovca a Wericha či Miroslava Horníčka. Komika Lasicu a Satinského bola založená na rozoberaní banálnych
životných situácií a ich posune do absurdna. V roku 1982 sa stal umeleckým šéfom Štúdia S (dnes Štúdio L + S), kde neskôr pôsobil ako
riaditeľ. Účinkoval v televíznych reláciách Sedem, Zlaté časy, Hit storočia, Legendy popu. Naspieval dva albumy starých evergreenov s
hudobným zoskupením Bratislava Hot Serenaders. Písal texty k piesňam Zory Kolínskej, Hany Hegerovej, Petra Lipu, Jara Filipa či
Richarda Müllera. Jeho prvou manželkou bola herečka Zora Kolínska. Ich manželstvo trvalo osem rokov. V roku 1980 sa oženil s
herečkou Magdou Vášáryovou, s ktorou mal dcéry Hanu a Žofiu.
FOTO PRAVDA: ĽUBOŠ PILC © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Richard Rogers (88)
Britský architekt. Navrhol Centre Pompidou v Paríži, športové centrum Millenium Dome na Greenwichskom polostrove či mrakodrap
Leadenhall Building, ktorý je najvyššou stavbou v londýnskej City.
Jozef Stražan (77)
Slovenský herec. Od roku 1960 bol členom činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Účinkoval aj v televíznych a rozhlasových
reláciách. Hral napríklad vo filme Obchod na korze, Bocianie hniezdo.
Dalma Špitzerová (95)
Slovenská divadelná herečka. Prežila internačný tábor v Užhorode a zberný tábor v Novákoch. Po vypuknutí Slovenského národného
povstania sa pripojila k povstalcom. Dostala Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.
Jacques Rogge (79)
Belgický ortopéd a prezident Medzinárodného olympijského výboru v rokoch 2001 – 2013. V roku 2013 získal doživotnú funkciu jeho
čestného prezidenta. Rogge bol držiteľom viacerých čestných doktorátov.
Libuše Šafránková (68)
Česká herečka. Počas kariéry hrala vyše 150 postáv. Preslávila sa najmä ako Popoluška vo filme Tri oriešky pre Popolušku. Zahrala si aj
v snímkach Princ a Večernice, Vesničko má středisková, Obecná škola či Kolja.
Ladislav Štaidl (75)
Český hudobník, skladateľ, textár, spevák a podnikateľ. Bol dlhoročným vedúcim Skupiny Ladislava Štaidla, sprievodnej kapely Karla
Gotta. So speváčkou Ivetou Bartošovou mal syna Artura.
Dušan Roll (93)
Zakladateľ a dlhoročný generálny komisár Bienále ilustrácií Bratislava. Pôsobil vo vydavateľstvách Osveta a Mladé letá. Bol riaditeľom
Slovenskej filmovej tvorby, prezidentom Medzinárodnej únie pre detskú knihu.
Jiřina Šiklová (85)
Česká sociologička, publicistka a spisovateľka. Angažovala sa v politike a rodových štúdiách. V rokoch 1956 – 1969 bola členkou
reformného krídla KSČ. Podpísala Chartu 77 a za svoju prácu pre český disent bola väznená.
Tatiana Štefanovičová (86)
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Slovenská archeologička, historička a pedagogička. Zameriavala sa na slovanskú a stredovekú archeológiu, najmä na architektúru a
najstaršie dejiny Bratislavy.
Boris Sádecký (24)
Slovenský hokejový reprezentant. Bol členom slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta v roku 2015, 2016 a 2017. Hral za tímy
HK Orange 20, HK Dukla Trenčín, Slovan Bratislava a Bratislava Capitals.
Štefan Šimák (72)
Slovenský novinár, vydavateľ a publicista. Pracoval pre Československý rozhlas, neskôr bol zástupcom šéfredaktora Slovenského
rozhlasu. Po roku 1989 založil týždenník Plus 7 dní.
Svetozár Štúr (70)
Slovenský hudobný skladateľ a dirigent. V roku 1988 sa stal šéfdirigentom SĽUK–u. Ako dirigent spolupracoval so Slovenskou
filharmóniou, s Československým rozhlasom a Operou Slovenského národného divadla.
Nemoderný chalan
Miroslav Žbirka (69), prezývaný tiež Meky, bol slovenský spevák a skladateľ. Jeho piesne V slepých uličkách, Biely kvet, Balada o
poľných vtákoch a ďalšie hity znejú v ušiach celých generácií. Narodil sa 21. októbra 1952 v Bratislave. Jeho rodičmi bol Slovák Šimon
Žbirka a Angličanka Ruth Galeová, ktorí sa zoznámili v Londýne.
Žbirka bol spoluzakladateľom skupiny Modus, v ktorej pôsobili aj Janko Lehotský a Marika Gombitová. V roku 1977 získali Zlatú
Bratislavskú lýru za skladbu Úsmev. S Lacom Lučeničom a Dušanom Hájekom založil v roku 1981 kapelu Limit. Účinkoval v muzikáli
Neberte nám princeznú, za čo v roku 2017 získal ocenenie Hercova misia na filmovom festivale Park Film Fest v Trenčianskych
Tepliciach.
Typickému Bratislavčanovi sa napokon stala osudná Praha, a to nielen čo sa týka manželstva. V roku 1982 ho tam vyhlásili za
najpopulárnejšieho československého speváka, čím zosadil z trónu samotného Karla Gotta. V tom istom roku vyhral festival Kärnten
International v rakúskom Villachu s anglickou verziou piesne V slepých uličkách. O rok neskôr vyhral Bratislavskú lýru so skladbou
Nechodí. S prvou manželkou Helgou mal dcéru Denisu, s druhou manželkou Kateřinou dcéru Lindu a syna Davida.
V roku 2012 nahral piesne Love Shines a In The Sun v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road, o tri roky neskôr tam nahral dvojjazyčný
album Miro. Vlani mal premiéru dokumentárny film Meky od režiséra Šimona Šafránka. Mekyho Modrý album, ktorý vyšiel pred 20 rokmi,
sa stal multiplatinový.
FOTO PRAVDA: ĽUBOŠ PILC © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Mari Töröcsiková (85)
Maďarská herečka. Debutovala v roku 1955 vo filme Kolotoč. Okrem toho hrala aj v snímkach Slúžka, Stratený raj či Kde ste, pani
Déryová? Na Art Film Feste v Trenčianskych Tepliciach získala cenu Hercova misia.
Julo Viršík (56)
Slovenský rozhlasový moderátor. Pôsobil v Rádiu Expres a v Rádiu Rock FM. Bol porotcom v súťaži Slovensko hľadá Superstar. Bol
programovým riaditeľom Rádia Koliba, kde pôsobil ako hudobný šéfredaktor.
Kurt Westergaard (86)
Dánsky karikaturista. V roku 2005 nakreslil karikatúru islamského proroka Mohameda, ktorý má vo svojom turbane bombu. To malo za
následok atentáty, vraždy a závažné diplomatické konflikty.
Petr Uhl (80)
Český novinár a politik. Počas normalizácie bol disidentom a signatárom Charty 77. V rokoch 1990 až 1992 bol poslancom Sněmovny
národů Federálního shromáždění za Občanské fórum.
Jessica Walter (80)
Americká herečka. Počas svojej kariéry stvárnila viac ako 170 postáv. Medzi jej najznámejšie roly patrí Lucille Bluth v sitcome Arrested
Development a Malory Archer v animovanom seriáli Archer.
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Frank Williams (79)
Britský podnikateľ a automobilový pretekár. V roku 1977 založil tím Williams Formula One. V roku 1999 získal titul rytiera. V roku 2011 ho
uviedli do Siene slávy motorového športu.
Anton Urban (87)
Slovenský futbalista a tréner. V rokoch 1953 – 1968 hral za ŠK Slovan Bratislava. Ako kapitán reprezentoval Československo na letných
olympijských hrách v Tokiu v roku 1964, kde tím získal strieborné medaily.
Charlie Watts (80)
Britský bubeník a producent. Bol členom skupiny The Rolling Stones. V jeho hudobnej tvorbe ho silno ovplyvňovala láska k džezu. V roku
1989 ho uviedli do Rock´n´rollovej Siene slávy.
Terence Wilson (64)
Britský hudobník a spevák. Známy tiež pod umeleckým menom Astro. Zakladajúci člen reggae pop skupiny UB40, ktorá prerazila na
hudobnej scéne s hitmi ako Red Red Wine či Can´t Help Falling In Love.
Jozef Vengloš (84)
Slovenský futbalista a tréner. Už vo svojej prvej sezóne vyhral so Slovanom svoj prvý a pre Slovan štvrtý titul majstra Československa.
Neskôr sa kvalifikovali do Európskeho pohára majstrov.
Lina Wertmüllerová (93)
Talianska režisérka a scenáristka. V roku 1977 sa stala prvou ženou, ktorá súťažila o Oscara za réžiu. Úspechy zožala najmä svojimi
filmami v 70. a 80. rokoch. V roku 2019 jej udelili čestného Oscara.
Miroslav Zikmund (102)
Český cestovateľ a spisovateľ. S Jiřím Hanzelkom precestovali mnoho krajín a o svojich cestách napísali niekoľko kníh. Za svoje dielo
získali Cenu E. E. Kischa a Medailu Za zásluhy.
Autor: PRIPRAVILA SOFIA PRÉTOROVÁ.
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Zima v botanickej záhrade
29. 12. 2021, 19:46, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 136 363 GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 12127 Eur

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:
Vzácna zbierka kaktusov a sukulentov či subtropické a tropické rastliny, zimujú v Botanickej záhrade v Košiciach. Bohatú zbierku tam
dokážu uchovať vďaka veľkej rozlohe areálu, aj samotných skleníkov.
Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka RTVS:
Rastliny v zime chránia kvalitné skleníky zo sedemkomorového polykarbonátu. Tie tvoria prevažnú časť záhrady.
Viera KAČMÁROVÁ, pracovníčka v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach:
Najnáročnejšie, čo ľudia majú problémy sú orchidee.
Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka RTVS:
Práve tie musíme dobre poznať a zabezpečiť im dobré umiestnenie, dostatočnú cirkuláciu vzduchu, vlhkosť a primeranú izbovú teplotu,
ktorá je zhruba okolo 18 stupňov.
Viera KAČMÁROVÁ, pracovníčka v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach:
V zimnom období rastlinky potrebujú oveľa menšiu zálievku, používame dažďovú vodu, ktorá sa zachytáva. Je to mäkká voda a
pomocou už čerpadiel sa polievajú tie rastliny.
Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka RTVS:
Špecifickým rastlinám, ako kaktusy či citrusy, stačí zazimovanie v chladnejších skleníkoch, kde sa udržuje teplota tesne nad nulou a
nepotrebujú ani veľa svetla. V košickej Botanickej záhrade využívajú aj tradičný historický spôsob prezimovávania exotických rastlín.
Kedysi bol využívaný v starých, zámockých či kúpeľných záhradách. Zimu tu prežije napríklad granátové jablko, figovník či ušľachtilé
olivovníky.
Robert GREGOREK, botanik, zástupca riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ:
Odpočívajú v priestore, ktorý je zahĺbený pod povrchom pôdy a vlastne typické terénne izolačné vlastnosti dávajú možnosť udržať teplotu
nad bodom mrazu, pričom z hornej strany sú tieto rastliny prikryté jednoduchými pareniskovými oknami, tie sú tiež zaizolované. Rastliny,
mnohé z nich sú aj stálozelené, ale metabolizmus sa spomalí do takej miery, že ich nároky na svetlo sú minimálne.
Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka RTVS:
Tieto exotické rastliny tu prezimujú až do stabilného teplého jarného počasia. V podobnej kamennej pivnici, kde sa kedysi skladovali
zemiaky či zelenina, dokáže prezimovať napríklad aj oleander. Katarína Jarembinská, RTVS.
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Rubrika: nekrológy 2021
Legenda francúzskeho filmu
Jean–Paul Belmondo (88) bol jednou z najvýraznejších postáv francúzskej kinematografie. Herca s prezývkou Bebel si pamätáme zo
snímok ako Muž z Ria, Muž z Acapulca, Veľký šéf či Zviera. Narodil sa 9. apríla 1933 v meste Neuilly–sur–Seine. Jeho otec bol sochár,
vďaka čomu bol Belmondo od detstva v blízkom kontakte s umením. Istý čas sa venoval amatérskemu boxu. V roku 1956 vyštudoval
konzervatórium v Paríži. Hereckú kariéru odštartoval v divadle v roku 1953, keď si zahral v predstaveniach Médée a Zamore. O tri roky
neskôr vymenil divadelné dosky za filmové plátno, keď sa objavil v krátkej snímke Moliere.
V roku 1960 účinkoval v debutovom filme Jeana–Luca Godarda s názvom Na konci s dychom, kde stvárnil cynického gaunera. Ten sa
stal medzníkom v Belmondovej kariére a zároveň jeho kľúčovou rolou, vďaka ktorej ho mnohí začali porovnávať s americkým hercom
Jamesom Deanom. Okrem toho sa vďaka tomuto filmu stal tvárou tzv. novej vlny.
Ďalej sa objavil vo filmoch Žena je žena, Moderato cantabile či Vrchárka. V roku 2001 si Belmondo na 9. ročníku Medzinárodného
filmového festivalu Art Film slávnostne prevzal ocenenie Hercova misia. Na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach zároveň pripevnil
tabuľku so svojím menom.
Ženatý bol dvakrát – v roku 1952 sa oženil s Élodie Constantinovou, s ktorou mal tri deti. Ich najstaršia dcéra Patricia zahynula pri
požiari. V roku 2002 sa oženil s Natty Tardivelovou, ktorá mu ako 70–ročnému porodila dcéru Stellu Evu Angelinu.
FOTO: SHUTTERSTOCK
Luboš Andršt (73)
Český gitarista a skladateľ. Spolupracoval s kapelami Energit, Blues Band, Jazz Q či Framus Five. Dvakrát hral s legendárnym
americkým bluesovým gitaristom B. B. Kingom.
Michael Collins (90)
Americký astronaut. V roku 1969 sa zúčastnil na misii Apollo 11. Zatiaľ čo jeho kolegovia Neil Armstrong a Buzz Aldrin pristáli na povrchu
Mesiaca, Collins obletel jeho orbitu 30–krát.
Desmond Tutu (90)
Juhoafrický anglikánsky arcibiskup. Bol aktivistom za ľudské práva a bojoval proti apartheidu, za čo v roku 1984 dostal Nobelovu cenu za
mier. Stal sa prvým černošským anglikánskym arcibiskupom v Kapskom Meste.
Blanka Bohdanová (91)
Česká herečka, maliarka a divadelná pedagogička, členka činohry Národného divadla v Prahe. Získala Cenu Thálie a niekoľko Cien
Františka Filipovského za dabing.
Chick Corea (79)
Americký džezový klavirista a skladateľ. Je držiteľom 25 ocenení Grammy. V 60. rokoch sa pričinil o zrod hudobného žánru džez fusion
ako člen skupiny Milesa Davisa.
Robert Downey sr. (85)
Americký herec, scenárista, producent a režisér. Otec herca Roberta Downeyho jr. Najviac sa preslávil filmom Putney Swope z roku
1969, ktorý bol satirou na svet reklamy newyorskej Madison Avenue.
Steve Bronski (61)
Britský hudobník. Spoluzakladateľ hudobného synth–popového tria Bronski Beat, ktoré ďalej tvorili Jimmy Somerville a Larry
Steinbachek. Najviac sa preslávili debutovým singlom Smalltown Boy.
Nina Divíšková (84)
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Česká herečka. Hrala napríklad vo filmoch Hra o jablko, Panelstory aneb jak se rodí sídliště a Nestyda, v seriáloch Ulice, Kriminálka
Anděl či Vyprávěj. S manželom, režisérom a hercom Janom Kačerom mala tri dcéry.
Tony Esposito (78)
Kanadsko–americký hokejový brankár. V NHL začal hrať vo veku 25 rokov za tím Montreal Canadiens. Pätnásť rokov hral za Chicago
Black Hawks. V roku 1988 bol vymenovaný do Hokejovej siene slávy.
Lev Bukovský (82)
Profesor, matematik a bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zameriaval sa na teóriu množín a matematickú
logiku. Je spoluautorom viac ako 50 vedeckých prác.
DMX (50)
Americký reper a herec. Vlastným menom Earl Simmons. Stal sa prvým umelcom, ktorého debutový album sa udržal na prvom mieste v
rebríčku Billboard 200 5–krát po sebe.
Lawrence Ferlinghetti (101)
Americký básnik a spoluzakladateľ vydavateľstva City Lights Booksellers & Publishers. Jeho zbierku A Coney Island of The Mind preložili
do 9 jazykov a predalo sa viac ako milión kópií.
Majster zázračnej čiary
Miroslav Cipár (86) bol slovenským maliarom, grafikom, ilustrátorom a sochárom. Narodil sa 8. januára 1935 v časti obce Vysoká nad
Kysucou s názvom Semeteš. Od roku 1953 študoval slovenský jazyk a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. V rokoch 1955 až 1961 absolvoval štúdium grafiky a monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave. Rok pracoval v Indii v Inštitúte detskej knihy v Naí Dillí.
V 70. rokoch vymyslel logo pre športovú súťaž Pravda – Televízia – Slovnaft. Okrem toho vytvoril mnohé slávne logá, napríklad pre
Galériu mesta Bratislavy, Slovenskú národnú galériu či pre Bratislavské hudobné slávnosti. Stál pri zrode výstavy ilustrácií detských kníh
Bienále ilustrácií Bratislava, ktorej navrhol aj logo.
Počas nežnej revolúcie zohral významnú úlohu – v jeho byte sa 19. novembra 1989 stretli slovenskí alternatívni umelci a spísali prvé
revolučné vyhlásenie. Okrem toho bol jedným zo zakladateľov platformy Verejnosť proti násiliu, odkiaľ však po voľbách v roku 1990
odišiel, aby sa opäť mohol venovať výtvarnému umeniu. Ilustroval knihy ako Božská komédia Dante Alighieriho, Veselý telefón, Jožko
Mrkvička Spáč, Stratený ostrov, Rozprávky rozmarné i poučné či Malvína z Bretónska.
Bol všestranným umelcom, jeho základným východiskom bola čiara, s ktorou dokázal divy. V poslednom čase sa venoval voľnej tvorbe,
maľoval objemné obrazy a vytváral výtvarné objekty.
FOTO PRAVDA: ĽUBOŠ PILC © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Larry Flynt (78)
Americký vydavateľ a majiteľ spoločnosti produkujúcej pornografiu. V roku 1978 bol Flynt postrelený Josephom Paulom Franklinom,
ktorého pobúrili fotografie medzirasového páru v Hustleri.
Ivan Havel (82)
Český vedecký pracovník. Riaditeľ Centra pre teoretické štúdie, spoločného pracoviska Karlovej univerzity a Českej akadémie vied. Brat
exprezidenta Československa Václava Havla. Zakladateľ Občianskeho fóra.
Ľuboš Jurík (74)
Slovenský prozaik, dramatik, novinár a politológ. Bol autorom vyše tridsiatich kníh, televíznych scenárov a divadelných hier. Bol
šéfredaktorom Literárneho týždenníka, denníka Koridor a mesačníka Euroreport.
Milan Ftáčnik (64)
Slovenský vysokoškolský pedagóg a politik.V roku 1991 sa stal členom Strany demokratickej ľavice (SDĽ). Od marca 1990 bol
poslancom SNR. S manželkou Zlaticou Ftáčnikovou mal tri deti.
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bell hooks (69)
Americká spisovateľka, profesorka, feministka a aktivistka. V tvorbe sa zaoberala intersekcionalitou rasy, kapitalizmu a rodu. Jej
najpopulárnejšia kniha Feminizmus do vrecka vyšla v preklade Jany Juráňovej.
Robo Kazík (73)
Slovenský spevák a podnikateľ. V rokoch 2006 – 2010 pôsobil ako viceprimátor Banskej Bystrice. Účinkoval v relácii RTVS s názvom
Repete. Vydal vyše desať albumov.
Willie Garson (57)
Americký herec. Účinkoval vo vyše 75 filmoch a 300 epizódach televíznych seriálov. Jeho najznámejšou postavou bol Stanford Blatch zo
seriálu Sex v meste. Okrem toho hral aj v komédii Malý Manhattan.
Andrej Hryc (71)
Slovenský herec, diplomat a podnikateľ. Bol členom VPN a zakladajúcim členom strany HZDS. Hral napríklad vo filmoch Tisícročná
včela, Rivers of Babylon či Sedím na konári a je mi dobre.
Petr Kellner (56)
Český podnikateľ. Bol majoritným vlastníkom spoločnosti PPF Group NV a zároveň najbohatším občanom Česka. Americký časopis
Forbes ho od roku 2006 pravidelne uvádzal v rebríčku najbohatších ľudí sveta.
Eugen Gindl (77)
Slovenský novinár, scenárista a aktivista. Bol členom prvého Koordinačného výboru VPN a v roku 1989 založil časopis Verejnosť. Bol
tiež šéfredaktorom časopisu Kozmos a Stredoeurópskych novín.
Ján Jankovič (78)
Slovenský prekladateľ, publicista, literárny vedec, editor a odborník na južnoslovanskú literatúru. Bol šéfredaktorom a istý čas aj
riaditeľom vydavateľstva SAV Veda.
Larry King (87)
Americký televízny a rozhlasový moderátor. Počas svojej kariéry moderoval vyše 50–tisíc rozhovorov. Mal svoje vlastné relácie ako The
Larry King Show, Larry King Live a Larry King Now. V roku 2011 navštívil SR.
Svetová operná diva zo Slovenska
Edita Gruberová (74) bola slovenská operná speváčka. Narodila sa 23. decembra 1946 v Bratislave. V 60. rokoch vyštudovala
Konzervatórium v Bratislave, ktoré končila ako najlepšia v ročníku, a už v roku 1968 spievala na javisku bratislavskej opery. V roku 1970
debutovala vo Viedenskej štátnej opere v úlohe Kráľovnej noci v Mozartovej opere Čarovná flauta. Keď získala zmluvu vo Viedenskej
štátnej opere, vedela, že to znamená emigráciu. Do Rakúska odišla v marci 1971 – vo vysokom štádiu tehotenstva, no nevítali ju tam s
otvoreným náručím. Všetko sa zmenilo, keď zažiarila v role Zerbinetty v Straussovej opere Ariadna na Naxe v roku 1976. Dostala sa do
povedomia medzinárodného operného publika a čoskoro ju bolo počuť v operných domoch v Miláne, New Yorku, Madride či Paríži.
V roku 1980 jej udelili rakúsky titul Österreichische Kammersängerin, o osem rokov neskôr sa stala čestnou členkou Viedenskej štátnej
opery. Gruberová je tiež nositeľkou Radu Bieleho dvojkríža II. triedy (1997) a v roku 2013 si v nemeckom Baden–Badene prevzala
prestížnu Hudobnú cenu Herberta von Karajana. V roku 2019 dostala nemeckú cenu Oper! Award za celoživotné dielo. Zaradila sa medzi
také slávne sopranistky, akými boli Maria Callasová či Montserrat Caballéová, získala i celý rad ocenení. Na javisku stála naposledy v
marci 2019 v Bavorskej štátnej opere. Plánovala ešte rozlúčkové predstavenia vo Florencii a v Košiciach, ktoré však prekazila pandémia
koronavírusu.
FOTO: TASR/JULIA WESELY
Frederik Willem de Klerk (85)
Juhoafrický politik. V rokoch 1989 až 1994 bol prezidentom JAR. Spolu s Nelsonom Mandelom sa podieľal na zániku apartheidu. V roku
1993 získal Nobelovu cenu za mier
Juraj Kubánka (92)
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Slovenský choreograf, tanečník, režisér, dramaturg a libretista. Bol spoluzakladateľom Lúčnice a umeleckým vedúcim SĽUK–u. Udelili
mu titul Zaslúžilý umelec aj štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.
María Mendiolová (69)
Španielska speváčka. Spolu s Nayte Mateos bola členkou hudobného dua Baccara. V roku 1977 nahrali známu pieseň Yes Sir, I Can
Boogie, ktorej sa predalo 18 miliónov kusov.
János Kóbor (78)
Maďarský spevák. Spoluzakladateľ kapely Omega, ktorá nahrala vyše 20 albumov v maďarčine aj v angličtine. Preslávila sa najmä
piesňou Gyöngyhajú lány (Dievča s perlami vo vlasoch) z roku 1969.
Hana Maciuchová (75)
Česká herečka a pedagogička. Známa zo svojich rolí v televíznych seriáloch Krkonošské pohádky, Nemocnice na kraji města, Chalupáři,
Ulice. Hrala vo filmoch Samotáři, Lucie, postrach ulice.
Max Mosley (81)
Britský automobilový pretekár a právnik. Bol prezidentom Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA), ktorá okrem reprezentovania
záujmov automobilových organizácií riadi preteky formuly 1.
Sergej Kovaľov (91)
Ruský disident a aktivista. Jeden z prvých sovietskych aktivistov za ľudské práva. Spoluautor ruskej deklarácie ľudských a občianskych
práv a iniciátor jej včlenenia do ústavy.
Ján Majerník (85)
Slovenský prekladateľ, spisovateľ a prozaik. Debutoval v roku 1976 básnickou zbierkou Okamih dospievania. Ako redaktor pôsobil v
Mladej tvorbe a v Literárnom týždenníku, ktorého sa neskôr stal šéfredaktorom.
Hilda Múdra (95)
Slovenská trénerka krasokorčuľovania. Jej zverencom bol na 15 rokov najúspešnejší slovenský krasokorčuliar a olympijský víťaz Ondrej
Nepela. Prezidentka Zuzana Čaputová jej udelila Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.
Ivan Koza (81)
Slovenský lekár a univerzitný profesor. Medzinárodne uznávaný onkológ. Bol prodekanom na Fakulte špecializačných štúdií Slovenskej
zdravotníckej univerzity. V rokoch 2001 – 2004 bol riaditeľom NOÚ v Bratislave.
Carlos Marín (53)
Španielsky barytonista. Člen skupiny Il Divo. Ich debutový album, ktorý vydali v roku 2004, sa stal multiplatinovým. Do roka sa predalo
päť miliónov kópií.
František Nedvěd (73)
Český folkový spevák, gitarista, skladateľ a textár. Preslávil sa so svojím bratom Janom ako člen skupiny Brontosauři. Od roku 1994 si
budoval sólovú kariéru zameranú prevažne na country.
Nekorunovaná kráľovná šansónu
Hana Hegerová (89) bola slovenská herečka a speváčka. Narodila sa 20. októbra 1931 v Bratislave ako Carmen Farkašová. V roku 1953
absolvovala dramatický odbor na Konzervatóriu v Bratislave. Ako divadelná a filmová herečka využívala šansón tak od domácich, ako
ajod zahraničných autorov, ako boli napríklad Édith Piaf či Jacques Brel. Jej dramatická interpretácia piesní zaujala nielen publikum, ale
aj odbornú kritiku. Známe boli jej piesne ako Levandulová, Čerešne, Mylord, Potměšilý host, Lásko má, Zhasněte lampiony či Vana plná
fialek.
V roku 1954 sa vydala za dramaturga a prekladateľa Dalibora Hegera, s ktorým mala syna Matúša. V roku 1953 sa stala členkou Divadla
Petra Jilemnického v Žiline, kde spočiatku vystupovala pod menom Hana Čelková. Jej kariéra sa však naplno rozbehla, až keď sa v roku
1961 presťahovala do Prahy. Vďaka slovenskému režisérovi Jánovi Roháčovi, ktorý tam pôsobil, ju angažovali v divadle Rokoko a potom
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v divadle Semafor. Zaujala aj v českom filmovom muzikáli Kdyby tisíc klarinetů (1964), kde účinkovala po boku hviezd, ako boli Karel
Gott, Waldemar Matuška, Jiří Suchý či Eva Pilarová. Vo filme sa však sporadicky objavovala už predtým aj potom.
Koncertovala v Paríži, Argentíne, Kanade, Poľsku či v ZSSR. V 80. rokoch sa na šesť mesiacov ocitla vo väzení. Na jej účet omylom
prišla vyššia finančná suma, ktorá v skutočnosti patrila Karlovi Gottovi. Hegerová sa domnievala, že ide o honorár z Nemecka a nechala
si ho, súd to vyhodnotil ako spreneveru. V roku 2011 ukončila kariéru.
FOTO: IVANA LIPOVSKÁ
Michael Nesmith (78)
Americký hudobník, textár, herec, producent a spisovateľ. Bol členom kapely The Monkees, ktorá sa preslávila predovšetkým hitom I´m a
Believer. Skupina bola tiež súčasťou rovnomenného sitcomu.
Ján Pauliny (81)
Slovenský prekladateľ a arabista. Bol iniciátorom novej disciplíny – výskumu arabskej ľudovej stredovekej náboženskej literatúry. Jeho
preklad Tisíc a jednej noci bol veľkým prínosom pre slovenskú kultúru.
Ladislav Potměšil (75)
Český herec. Hral vo Švandovom divadle na Smíchově, v Divadle S. K. Neumanna a v Divadle na Vinohradech. Predstavil sa napríklad v
snímkach Byl jednou jeden polda, Discopříběh či Najkrajšia hádanka.
Gurgen Ovsepian (65)
Arménsky tenorista a sólista Opery Slovenského národného divadla. V SND pôsobil v rokoch 1994 – 2011. Účinkoval v Moskve,
Budapešti, Prahe, Mníchove, Zürichu, Berne, vo Viedni, v Turíne a Salzburgu.
Ľudovít Petránsky (77)
Slovenský pedagóg, teoretik a historik výtvarných umení. Bol hlavným iniciátorom založenia doktorandského štúdia v oblasti dizajnu.
Autor monografií o Vincentovi a Ferdinandovi Hložníkovcoch.
Colin Powell (84)
Americký politik a diplomat. Počas vlády prezidenta Georgea W. Busha v rokoch 2001 – 2005 bol ministrom zahraničných vecí. Bol
prvým afroamerickým štátnym tajomníkom.
Dušan Pašek ml. (36)
Slovenský hokejový útočník a syn hokejistu Dušana Pašeka. Bol generálnym riaditeľom a viceprezidentom klubu Bratislava Capitals. V
slovenskej extralige odohral celkovo 657 zápasov.
Princ Philip, vojvoda z Edinburghu (99)
Manžel britskej kráľovnej Alžbety II. V roku 1947 sa vo Westministerskom opátstve oženil s korunnou princeznou Alžbetou II., s ktorou
mal štyri deti.
Zdenka Procházková (95)
Česko–rakúska herečka a konferenciérka. Hrala v Opavskom divadle, Divadle ABC a v Mestských divadlách pražských. Naposledy hrala
vo filme Posledná aristokratka.
Jaroslav Paška (67)
Slovenský politik. Od roku 1990 bol členom strany SNS. V rokoch 1993 – 1994 bol ministrom školstva. V Európskom parlamente sa stal
podpredsedom skupiny Európa slobody a demokracie (EFD).
Hugo Portisch (94)
Rakúsky novinár a bratislavský rodák. Pracoval ako stážista v New York Times a vo Washington Post. Písal pre Neuer Kurier, v
rakúskom rozhlase ORF pôsobil ako hlavný komentátor. Pracoval aj pre Bavorskú televíziu.
Anne Rice (80)
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Americká spisovateľka. Preslávila sa najmä gotickým románom Interview s upírom, podľa ktorého bol v roku 1994 natočený rovnomenný
film. V hlavných úlohách sa predstavili Brad Pitt a Tom Cruise.
Velikán humoru a satiry
Milan Lasica (81) bol slovenský humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák. Spolu s Júliusom Satinským
tvoril najobľúbenejšiu komickú dvojicu v bývalom Československu.
Narodil sa 3. februára 1940 vo Zvolene. Vyštudoval dramaturgiu so zameraním na divadlá malých foriem na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave. Pracoval v Československej televízii, pôsobil v Divadle na korze, v divadle Večerní Brno a v činohre Novej scény.
Počas štúdia sa dal dokopy s Júliusom Satinským. Prvý raz sa s ním stretol v roku 1953, keď boli ešte pioniermi, a neskôr v ňom našiel
nielen výborného spolupracovníka, ale aj priateľa. Zrodila sa autorská dvojica, ktorá sa potom pod skratkou L + S stala legendou,
značkou kvalitného humoru. Lasica rád zdôrazňoval, že v živote mal dve ženy, no Satinský bol iba jeden. Ako inšpirácia im slúžila tvorba
českých komikov Voskovca a Wericha či Miroslava Horníčka. Komika Lasicu a Satinského bola založená na rozoberaní banálnych
životných situácií a ich posune do absurdna. V roku 1982 sa stal umeleckým šéfom Štúdia S (dnes Štúdio L + S), kde neskôr pôsobil ako
riaditeľ. Účinkoval v televíznych reláciách Sedem, Zlaté časy, Hit storočia, Legendy popu. Naspieval dva albumy starých evergreenov s
hudobným zoskupením Bratislava Hot Serenaders. Písal texty k piesňam Zory Kolínskej, Hany Hegerovej, Petra Lipu, Jara Filipa či
Richarda Müllera. Jeho prvou manželkou bola herečka Zora Kolínska. Ich manželstvo trvalo osem rokov. V roku 1980 sa oženil s
herečkou Magdou Vášáryovou, s ktorou mal dcéry Hanu a Žofiu.
FOTO PRAVDA: ĽUBOŠ PILC © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Richard Rogers (88)
Britský architekt. Navrhol Centre Pompidou v Paríži, športové centrum Millenium Dome na Greenwichskom polostrove či mrakodrap
Leadenhall Building, ktorý je najvyššou stavbou v londýnskej City.
Jozef Stražan (77)
Slovenský herec. Od roku 1960 bol členom činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Účinkoval aj v televíznych a rozhlasových
reláciách. Hral napríklad vo filme Obchod na korze, Bocianie hniezdo.
Dalma Špitzerová (95)
Slovenská divadelná herečka. Prežila internačný tábor v Užhorode a zberný tábor v Novákoch. Po vypuknutí Slovenského národného
povstania sa pripojila k povstalcom. Dostala Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.
Jacques Rogge (79)
Belgický ortopéd a prezident Medzinárodného olympijského výboru v rokoch 2001 – 2013. V roku 2013 získal doživotnú funkciu jeho
čestného prezidenta. Rogge bol držiteľom viacerých čestných doktorátov.
Libuše Šafránková (68)
Česká herečka. Počas kariéry hrala vyše 150 postáv. Preslávila sa najmä ako Popoluška vo filme Tri oriešky pre Popolušku. Zahrala si aj
v snímkach Princ a Večernice, Vesničko má středisková, Obecná škola či Kolja.
Ladislav Štaidl (75)
Český hudobník, skladateľ, textár, spevák a podnikateľ. Bol dlhoročným vedúcim Skupiny Ladislava Štaidla, sprievodnej kapely Karla
Gotta. So speváčkou Ivetou Bartošovou mal syna Artura.
Dušan Roll (93)
Zakladateľ a dlhoročný generálny komisár Bienále ilustrácií Bratislava. Pôsobil vo vydavateľstvách Osveta a Mladé letá. Bol riaditeľom
Slovenskej filmovej tvorby, prezidentom Medzinárodnej únie pre detskú knihu.
Jiřina Šiklová (85)
Česká sociologička, publicistka a spisovateľka. Angažovala sa v politike a rodových štúdiách. V rokoch 1956 – 1969 bola členkou
reformného krídla KSČ. Podpísala Chartu 77 a za svoju prácu pre český disent bola väznená.
Tatiana Štefanovičová (86)

Monitora s. r. o. | monitora.sk

19

Slovenská archeologička, historička a pedagogička. Zameriavala sa na slovanskú a stredovekú archeológiu, najmä na architektúru a
najstaršie dejiny Bratislavy.
Boris Sádecký (24)
Slovenský hokejový reprezentant. Bol členom slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta v roku 2015, 2016 a 2017. Hral za tímy
HK Orange 20, HK Dukla Trenčín, Slovan Bratislava a Bratislava Capitals.
Štefan Šimák (72)
Slovenský novinár, vydavateľ a publicista. Pracoval pre Československý rozhlas, neskôr bol zástupcom šéfredaktora Slovenského
rozhlasu. Po roku 1989 založil týždenník Plus 7 dní.
Svetozár Štúr (70)
Slovenský hudobný skladateľ a dirigent. V roku 1988 sa stal šéfdirigentom SĽUK–u. Ako dirigent spolupracoval so Slovenskou
filharmóniou, s Československým rozhlasom a Operou Slovenského národného divadla.
Nemoderný chalan
Miroslav Žbirka (69), prezývaný tiež Meky, bol slovenský spevák a skladateľ. Jeho piesne V slepých uličkách, Biely kvet, Balada o
poľných vtákoch a ďalšie hity znejú v ušiach celých generácií. Narodil sa 21. októbra 1952 v Bratislave. Jeho rodičmi bol Slovák Šimon
Žbirka a Angličanka Ruth Galeová, ktorí sa zoznámili v Londýne.
Žbirka bol spoluzakladateľom skupiny Modus, v ktorej pôsobili aj Janko Lehotský a Marika Gombitová. V roku 1977 získali Zlatú
Bratislavskú lýru za skladbu Úsmev. S Lacom Lučeničom a Dušanom Hájekom založil v roku 1981 kapelu Limit. Účinkoval v muzikáli
Neberte nám princeznú, za čo v roku 2017 získal ocenenie Hercova misia na filmovom festivale Park Film Fest v Trenčianskych
Tepliciach.
Typickému Bratislavčanovi sa napokon stala osudná Praha, a to nielen čo sa týka manželstva. V roku 1982 ho tam vyhlásili za
najpopulárnejšieho československého speváka, čím zosadil z trónu samotného Karla Gotta. V tom istom roku vyhral festival Kärnten
International v rakúskom Villachu s anglickou verziou piesne V slepých uličkách. O rok neskôr vyhral Bratislavskú lýru so skladbou
Nechodí. S prvou manželkou Helgou mal dcéru Denisu, s druhou manželkou Kateřinou dcéru Lindu a syna Davida.
V roku 2012 nahral piesne Love Shines a In The Sun v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road, o tri roky neskôr tam nahral dvojjazyčný
album Miro. Vlani mal premiéru dokumentárny film Meky od režiséra Šimona Šafránka. Mekyho Modrý album, ktorý vyšiel pred 20 rokmi,
sa stal multiplatinový.
FOTO PRAVDA: ĽUBOŠ PILC © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Mari Töröcsiková (85)
Maďarská herečka. Debutovala v roku 1955 vo filme Kolotoč. Okrem toho hrala aj v snímkach Slúžka, Stratený raj či Kde ste, pani
Déryová? Na Art Film Feste v Trenčianskych Tepliciach získala cenu Hercova misia.
Julo Viršík (56)
Slovenský rozhlasový moderátor. Pôsobil v Rádiu Expres a v Rádiu Rock FM. Bol porotcom v súťaži Slovensko hľadá Superstar. Bol
programovým riaditeľom Rádia Koliba, kde pôsobil ako hudobný šéfredaktor.
Kurt Westergaard (86)
Dánsky karikaturista. V roku 2005 nakreslil karikatúru islamského proroka Mohameda, ktorý má vo svojom turbane bombu. To malo za
následok atentáty, vraždy a závažné diplomatické konflikty.
Petr Uhl (80)
Český novinár a politik. Počas normalizácie bol disidentom a signatárom Charty 77. V rokoch 1990 až 1992 bol poslancom Sněmovny
národů Federálního shromáždění za Občanské fórum.
Jessica Walter (80)
Americká herečka. Počas svojej kariéry stvárnila viac ako 170 postáv. Medzi jej najznámejšie roly patrí Lucille Bluth v sitcome Arrested
Development a Malory Archer v animovanom seriáli Archer.
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Frank Williams (79)
Britský podnikateľ a automobilový pretekár. V roku 1977 založil tím Williams Formula One. V roku 1999 získal titul rytiera. V roku 2011 ho
uviedli do Siene slávy motorového športu.
Anton Urban (87)
Slovenský futbalista a tréner. V rokoch 1953 – 1968 hral za ŠK Slovan Bratislava. Ako kapitán reprezentoval Československo na letných
olympijských hrách v Tokiu v roku 1964, kde tím získal strieborné medaily.
Charlie Watts (80)
Britský bubeník a producent. Bol členom skupiny The Rolling Stones. V jeho hudobnej tvorbe ho silno ovplyvňovala láska k džezu. V roku
1989 ho uviedli do Rock´n´rollovej Siene slávy.
Terence Wilson (64)
Britský hudobník a spevák. Známy tiež pod umeleckým menom Astro. Zakladajúci člen reggae pop skupiny UB40, ktorá prerazila na
hudobnej scéne s hitmi ako Red Red Wine či Can´t Help Falling In Love.
Jozef Vengloš (84)
Slovenský futbalista a tréner. Už vo svojej prvej sezóne vyhral so Slovanom svoj prvý a pre Slovan štvrtý titul majstra Československa.
Neskôr sa kvalifikovali do Európskeho pohára majstrov.
Lina Wertmüllerová (93)
Talianska režisérka a scenáristka. V roku 1977 sa stala prvou ženou, ktorá súťažila o Oscara za réžiu. Úspechy zožala najmä svojimi
filmami v 70. a 80. rokoch. V roku 2019 jej udelili čestného Oscara.
Miroslav Zikmund (102)
Český cestovateľ a spisovateľ. S Jiřím Hanzelkom precestovali mnoho krajín a o svojich cestách napísali niekoľko kníh. Za svoje dielo
získali Cenu E. E. Kischa a Medailu Za zásluhy.
Autor: PRIPRAVILA SOFIA PRÉTOROVÁ.
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Rok 2021 poznačili konflikty v koalícii a ak by sa Matovič „neodlepil zo stoličky“, mohli byť aj predčasné voľby
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29. 12. 2021
Minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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.
Podporte kvalitný nezávislý obsah
Autor: SITA
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Hoci množstvo štúdií ukazuje na imunitu po prekonaní, ktorá je na roky, naše ministerstvo ide pekne podľa pokynov farmafiriem –
prirodzenú imunitu potlačiť a natlačiť všetkým len napichanú ochranu, ktorú budú dávkovať čoraz častejšie.
Podľa portálu Startitup Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovorí, že sa diskutuje aj o tom, že by gastro fungovalo v režime O,
teda iba pre zaočkovaných. „ Zatiaľ sa to vyhodnocuje. Ak dôjdeme k záveru, že takto to bude bezpečnejšie a možno to zvýši motiváciu k
očkovaniu, tak to zavedieme, “ vysvetľuje.
Dúfajme, že to ostane len pri diskusii a podozrenia, uvedené tu o tom, ako sa manipuluje s testovaním, povedú k otvoreniu diskusie o
ministrovom odvolaní. Ministerstvo totiž hyperaktívne propaguje „veľkú štúdiu“ o protilátkach, ktorá však doteraz nikde nebola
opublikovaná ani základné údaje sprístupnené. Tá má byť podkladom pre vyškrtnutie prirodzenej imunity, lebo údajne preukázala, že
polovica ľudí po prekonaní ani nemá protilátky.
Tu uvádzam podrobnejšie vysvetlenie, prečo ide o zavádzajúcu štúdiu už od jej základu. Je to zrejmé z čiastkových údajov, ktoré mi
ministerstvo na žiadosť podľa infozákona tentoraz promptne poslalo a ktoré zverejňujem tu . Lebo už vyše dvoch mesiacov čakám na
odpoveď na moju žiadosť, ktorú mi ministerstvo odmietlo poskytnúť, týkajúcu sa vyjadrenia ministra z konca septembra počas verejnej
diskusie v Piešťanoch, že testy na protilátky sú na nič, lebo len veľmi drahý test za 2000 Eur vie potvrdiť skutočné protilátky.
Od ministerstva opakovane počúvame, čo zopakoval nedávno aj DenníkN, že „To, že má niekto protilátky, ešte neznamená, že je proti
ochoreniu chránený. Prítomnosť protilátok len ukazuje, či sa ľudia dostali do styku s koronavírusom.“ Neustále zahmlievanie, hoci vieme,
že aj štúdie o ochrane vakcínou sledujú tvorbu protilátok, ale aj tvorbu T-lymfocytov a tiež výskyt re-infekcie ako ukazovatele ochrany. A
takých štúdií , ktoré na základe týchto troch spomínaných ukazovateľov potvrdzujú imunitu na vyše 6 mes, na 10 mesiacov i vyše roka je
už vyše 140 .
Potom počúvame od odborníkov ako prof. Miloša Jeseňáka , prezidenta imunológov: „ Dynamika tvorby protilátok je pri covide často
nepredvídateľná. Časť ľudí si nevytvorí protilátky vôbec… Ale dodávam, že podstatná časť ľudí aj po prekonaní ochorenia ostáva
chránená. Aj keď nemajú protilátky a klesnú im, tak pri opätovnom kontakte s vírusom sa vytvorí protilátková robustná odpoveď a
zaktivuje sa bunková imunita , ktorá človeka ochráni.“
Bunková imunita sú práve tie T-lymfocyty, alebo aj nazývané T- a B-bunky, ktoré sú najspoľahlivejším ukazovateľom imunity tak po
prekonaní ako aj očkovaní. Tie však zatiaľ žiadne testy v SR nemerajú, hoci za českou hranicou si ich vie dať každý zmerať, ako som to
urobila aj ja na vlastné náklady (za menej ako 150 Eur, nie však 2000 Eur!) 8 mesiacov po prekonaní covidu s pozitívnym výsledkom
ochrany, hoci som v žiadnom teste na protilátky nemala dostatok IgG protilátok. Zato som mala aj po 8 mesiacoch vysokú hladinu IgA
mukozálnych protilátok (zo slizníc) proti covid-19, veď som aj prekonala covid ľahšie a rýchlejšie ako nachladenie.
Konečne sa pozrime na to, aké protilátky merali vo „veľkej štúdii“ na Slovensku? Merali IgG proti S1 proteínu, ktoré ako jediné sa môžu
vytvoriť u zaočkovaných. Lenže u prekonaných sa nemusia vytvoriť práve tieto protilátky proti S1 proteínu, ktorý navyše neustále mutuje
vo víruse. U nich sa môžu vytvoriť IgG priamo proti nukleokapsidovému proteínu vírusu (N). Ale mohli sa vytvoriť aj IgG proti S2 alebo
ako mne IgA mukozálne protilátky. Vedia to tí odborníci vôbec, alebo sa len tvária, že nevedia, keď píšu: „Ľudia, ktorí prekonali covid bez
príznakov, majú hladiny protilátok nižšie. Až tretina z nich nemala dokonca žiadne protilátky. “ To presne zodpovedá môjmu priebehu a
výsledkom – žiadne IgG, no pozitívne IgA. Aby zistili imunitu u všetkych prekonaných, potrebovali by ich otesovať aj na tieto ďalšie
uvedené protilátky, nielen na jeden typ – spike proteín z alfa variantu.
A akým testom to merali, od akého výrobcu? Prezentácia uvádza, že to skúmali metódou Elisa, ale neuvádza názov testu. Veď načo také
údaje ministerstvu, médiami či vôbec plebsu – ten by tomu už vôbec neporozumel. Alebo by porozumel a už by „veľká štúdia“ nesplnila
potrebný účel. Bezúčelne isto peniaze na to nevyhadzovali. A kto to vlastne financoval? To sa niet kde dozvedieť, posledná strana
8-stranovej prezentácie uvádza len: Vakcína je riešenie.
Podľa výsledku „veľkej štúdie“ 18% z tých, čo neprekonali ochorenie ani neboli očkovaní, mali dostatok protilátok. Testovanie protilátok
vo „veľkej štúdii“ prebiehalo v novembri na nezaočkovaných dobrovoľníkoch v niekoľkokých okresoch na 2789 dobrovoľníkoch. Ďalej sa
uvádza, že sa netestovalo z krvi odobratej zo žily, ale len neinvazívne „z prsta“. Čo možno z toho usudzovať?
Podľa odborného a už recenzovaného článku z 7.12. 2021 štúdia z Kanady ukázala, že 7 z 10 komerčne dostupných testov na protilátky
z tzv. suchej krvi, teda pri odobratí z prsta, malo veľkú nepresnosť v určení správnej pozitivity i negativity v porovnaní s odberom krvi zo
žily. Niekoľko otestovaných testov nedosiahlo citlivosť vyššiu ako 40% pri takomto porovnaní. Takže si len môžeme počkať, či sa
ministerstvo odváži odhaliť pravdu o použitých testoch a ich výrobcovi.
Príde mi zvláštne, že podobný výskum minulú zimu/jar, realizovaný tiež Lekárskou faktultou UPJŠ, ktorý nameral 25% populácie
premorenej z 10 000 odobratých vzoriek, tiež nebol nikde publikovaný ale ani tak medializovaný. Obdobne, keď v novembri minulého
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roku testovali v dvoch rómskych osadách a zistili premorenosť 44%, z toho 33% ľudí ani nevedelo, že covid prekonalo, väčšina politikov i
odborníkov to ani nezachytila z jednej vety na jednom spravodajskom portáli.
Dnes je tu však ešte polovica nezaočkovanej dospelej populácie, ktorá vo väčšine tuší, že covid prekonala a teda má protilátky alebo
nejakú prirodzenú imunitu, preto sa nehrnie do očkovania hlavne po správach, že zdraví a neraz mladí ľudia krátko po očkovaní
nečakane zomreli. Mnohí počuli od známych o zhoršení zdravia a pod. Niektorí vedia, že je aj iná bezpečná a účinná ochrana dokonca
bez etických kompromisov, ako sa chrániť pred hospitalizáciou a ťažkých priebehom a to sú vitamíny. Aj tí, ktorí ochorenie ľahko
prekonali a teraz majú imunitu na roky, čo potvrdzujú štúdie, sú dokopávaní do očkovania, ktoré nepotrebujú a ani nechcú.
Lenže jedinou dovolenou má byť napichaná imunita – to je vízia farmafiriem. Až je 100% ľudí takto opichaných, už niet neopichaných,
ktorých zdravie by sa dalo porovnávať so zdravím opichaných. Bezpečnosť vakcín sa už vôbec nebude dať posúdiť a nikto nemusí niesť
zodpovednosť za potenciálne poškodenia očkovaním. Navyše raz s kovid pasom znamená s vakcínami na večné časy a čoskoro aj s
digitálnou bezhotovostnou menou.
Autor: janatutkova
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
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Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
Autor: Spisiakoviny
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Rok 2021 poznačili konflikty v koalícii a ak by sa Matovič „neodlepil zo stoličky“, mohli byť aj predčasné voľby
29. 12. 2021, 9:11, Zdroj: 24hod.sk

, Vydavateľ: I.N.P. s.r.o., Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 5 272 GRP: 0,12 OTS: 0,00 AVE: 371 Eur

Zdieľať
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 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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Rok 2021 poznačili konflikty v koalícii a ak by sa Matovič „neodlepil zo stoličky“, mohli byť aj predčasné voľby
29. 12. 2021
Slovensko
SITA Slovenska tlacova agentura
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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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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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
Autor: SITA
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Neplodnosť
Zavádzajúca štúdia o protilátkach ako zámienka pre MZ SR zrušiť výhody pre prekonaných?
Hoci množstvo štúdií ukazuje na imunitu po prekonaní, ktorá je na roky, naše ministerstvo ide pekne podľa pokynov farmafiriem –
prirodzenú imunitu potlačiť a natlačiť všetkým len napichanú ochranu, ktorú budú dávkovať čoraz častejšie.
Podľa portálu Startitup Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovorí, že sa diskutuje aj o tom, že by gastro fungovalo v režime O,
teda iba pre zaočkovaných. „ Zatiaľ sa to vyhodnocuje. Ak dôjdeme k záveru, že takto to bude bezpečnejšie a možno to zvýši motiváciu k
očkovaniu, tak to zavedieme, “ vysvetľuje.
Dúfajme, že to ostane len pri diskusii a podozrenia, uvedené tu o tom, ako sa manipuluje s testovaním, povedú k otvoreniu diskusie o
ministrovom odvolaní. Ministerstvo totiž hyperaktívne propaguje „veľkú štúdiu“ o protilátkach, ktorá však doteraz nikde nebola
opublikovaná ani základné údaje sprístupnené. Tá má byť podkladom pre vyškrtnutie prirodzenej imunity, lebo údajne preukázala, že
polovica ľudí po prekonaní ani nemá protilátky.
Tu uvádzam podrobnejšie vysvetlenie, prečo ide o zavádzajúcu štúdiu už od jej základu. Je to zrejmé z čiastkových údajov, ktoré mi
ministerstvo na žiadosť podľa infozákona tentoraz promptne poslalo a ktoré zverejňujem tu. Lebo už vyše dvoch mesiacov čakám na
odpoveď na moju žiadosť, ktorú mi ministerstvo odmietlo poskytnúť, týkajúcu sa vyjadrenia ministra z konca septembra počas verejnej
diskusie v Piešťanoch, že testy na protilátky sú na nič, lebo len veľmi drahý test za 2000 Eur vie potvrdiť skutočné protilátky.
Od ministerstva opakovane počúvame, čo zopakoval nedávno aj DenníkN, že „To, že má niekto protilátky, ešte neznamená, že je proti
ochoreniu chránený. Prítomnosť protilátok len ukazuje, či sa ľudia dostali do styku s koronavírusom.“ Neustále zahmlievanie, hoci vieme,
že aj štúdie o ochrane vakcínou sledujú tvorbu protilátok, ale aj tvorbu T-lymfocytov a tiež výskyt re-infekcie ako ukazovatele ochrany. A
takých štúdií, ktoré na základe týchto troch spomínaných ukazovateľov potvrdzujú imunitu na vyše 6 mes, na 10 mesiacov i vyše roka je
už vyše 140.
Potom počúvame od odborníkov ako prof. Miloša Jeseňáka, prezidenta imunológov: „ Dynamika tvorby protilátok je pri covide často
nepredvídateľná. Časť ľudí si nevytvorí protilátky vôbec… Ale dodávam, že podstatná časť ľudí aj po prekonaní ochorenia ostáva
chránená. Aj keď nemajú protilátky a klesnú im, tak pri opätovnom kontakte s vírusom sa vytvorí protilátková robustná odpoveď a
zaktivuje sa bunková imunita, ktorá človeka ochráni.“
Bunková imunita sú práve tie T-lymfocyty, alebo aj nazývané T- a B-bunky, ktoré sú najspoľahlivejším ukazovateľom imunity tak po
prekonaní ako aj očkovaní. Tie však zatiaľ žiadne testy v SR nemerajú, hoci za českou hranicou si ich vie dať každý zmerať, ako som to
urobila aj ja na vlastné náklady (za menej ako 150 Eur, nie však 2000 Eur!) 8 mesiacov po prekonaní covidu s pozitívnym výsledkom
ochrany, hoci som v žiadnom teste na protilátky nemala dostatok IgG protilátok. Zato som mala aj po 8 mesiacoch vysokú hladinu IgA
mukozálnych protilátok (zo slizníc) proti covid-19, veď som aj prekonala covid ľahšie a rýchlejšie ako nachladenie.
Konečne sa pozrime na to, aké protilátky merali vo „veľkej štúdii“ na Slovensku? Merali IgG proti S1 proteínu, ktoré ako jediné sa môžu
vytvoriť u zaočkovaných. Lenže u prekonaných sa nemusia vytvoriť práve tieto protilátky proti S1 proteínu, ktorý navyše neustále mutuje
vo víruse. U nich sa môžu vytvoriť IgG priamo proti nukleokapsidovému proteínu vírusu (N). Ale mohli sa vytvoriť aj IgG proti S2 alebo
ako mne IgA mukozálne protilátky. Vedia to tí odborníci vôbec, alebo sa len tvária, že nevedia, keď píšu: „Ľudia, ktorí prekonali covid bez
príznakov, majú hladiny protilátok nižšie. Až tretina z nich nemala dokonca žiadne protilátky. “ To presne zodpovedá môjmu priebehu a
výsledkom – žiadne IgG, no pozitívne IgA. Aby zistili imunitu u všetkych prekonaných, potrebovali by ich otesovať aj na tieto ďalšie
uvedené protilátky, nielen na jeden typ - spike proteín z alfa variantu.
A akým testom to merali, od akého výrobcu? Prezentácia uvádza, že to skúmali metódou Elisa, ale neuvádza názov testu. Veď načo také
údaje ministerstvu, médiami či vôbec plebsu – ten by tomu už vôbec neporozumel. Alebo by porozumel a už by „veľká štúdia“ nesplnila
potrebný účel. Bezúčelne isto peniaze na to nevyhadzovali. A kto to vlastne financoval? To sa niet kde dozvedieť, posledná strana
8-stranovej prezentácie uvádza len: Vakcína je riešenie.
Podľa výsledku „ veľkej štúdie“ 18% z tých, čo neprekonali ochorenie ani neboli očkovaní, mali dostatok protilátok. Testovanie protilátok
vo „veľkej štúdii“ prebiehalo v novembri na nezaočkovaných dobrovoľníkoch v niekoľkokých okresoch na 2789 dobrovoľníkoch. Ďalej sa
uvádza, že sa netestovalo z krvi odobratej zo žily, ale len neinvazívne „z prsta“. Čo možno z toho usudzovať?
Podľa odborn ého a už recenzovan ého článku z 7.12. 2021 štúdia z Kanady ukázala, že 7 z 10 komerčne dostupných testov na
protilátky z tzv. suchej krvi, teda pri odobratí z prsta, malo veľkú nepresnosť v určení správnej pozitivity i negativity v porovnaní s
odberom krvi zo žily. Niekoľko otestovaných testov nedosiahlo citlivosť vyššiu ako 40% pri takomto porovnaní. Takže si len môžeme
počkať, či sa ministerstvo odváži odhaliť pravdu o použitých testoch a ich výrobcovi.
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Príde mi zvláštne, že podobný výskum minulú zimu/jar, realizovaný tiež Lekárskou faktultou UPJŠ, ktorý nameral 25% populácie
premorenej z 10 000 odobratých vzoriek, tiež nebol nikde publikovaný ale ani tak medializovaný. Obdobne, keď v novembri minulého
roku testovali v dvoch rómskych osadách a zistili premorenosť 44%, z toho 33% ľudí ani nevedelo, že covid prekonalo, väčšina politikov i
odborníkov to ani nezachytila z jednej vety na jednom spravodajskom portáli.
Dnes je tu však ešte polovica nezaočkovanej dospelej populácie, ktorá vo väčšine tuší, že covid prekonala a teda má protilátky alebo
nejakú prirodzenú imunitu, preto sa nehrnie do očkovania hlavne po správach, že zdraví a neraz mladí ľudia krátko po očkovaní
nečakane zomreli. Mnohí počuli od známych o zhoršení zdravia a pod. Niektorí vedia, že je aj iná bezpečná a účinná ochrana dokonca
bez etických kompromisov, ako sa chrániť pred hospitalizáciou a ťažkých priebehom a to sú vitamíny. Aj tí, ktorí ochorenie ľahko
prekonali a teraz majú imunitu na roky, čo potvrdzujú štúdie, sú dokopávaní do očkovania, ktoré nepotrebujú a ani nechcú.
Lenže jedinou dovolenou má byť napichaná imunita – to je vízia farmafiriem. Až je 100% ľudí takto opichaných, už niet neopichaných,
ktorých zdravie by sa dalo porovnávať so zdravím opichaných. Bezpečnosť vakcín sa už vôbec nebude dať posúdiť a nikto nemusí niesť
zodpovednosť za potenciálne poškodenia očkovaním. Navyše raz s kovid pasom znamená s vakcínami na večné časy a čoskoro aj s
digitálnou bezhotovostnou menou.
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29. decembra 2021
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
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Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
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2021-12-29
WhatsApp
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
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Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
Autor: webnoviny || webnoviny
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Autor: www.hlohovecko.sk
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Rok 2021 poznačili konflikty v koalícii a ak by sa Matovič „neodlepil zo stoličky", mohli byť aj predčasné voľby
Dnes v kategórii: Slovensko pred 2 hod. 0
Nový premiér Eduard Heger ukázal podľa politológa Gabriela Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na
druhej strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii.
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády", pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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
Žilinka zhodnotil rok 2021, generálna prokuratúra vytrvalo pracovala na ochrane zákonnosti
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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.
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 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
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Autor: FinReport.sk
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admin
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
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3 hodiny staré SITA
Nový premiér Eduard Heger ukázal podľa politológa Gabriela Eštoka nekonfliktnosť a schopnosť nachádzať kompromisné riešenia, na
druhej strane sa však nevedel vysporiadať s členmi vlády, ktorí sú zdrojmi konfliktov v koalícii.
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
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Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“ , pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR , Pandemické opatrenia , Paragraf 363 Trestného poriadku , Plán obnovy , Politológ , Premiér
Slovenskej republiky
Zdroj: Webnoviny.sk – Rok 2021 poznačili konflikty v koalícii a ak by sa Matovič „neodlepil zo stoličky“, mohli byť aj predčasné voľby ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
Autor: Peter Gašparík
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“ , pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR , Pandemické opatrenia , Paragraf 363 Trestného poriadku , Plán obnovy , Politológ , Premiér
Slovenskej republiky
Zdroj: Webnoviny.sk – Rok 2021 poznačili konflikty v koalícii a ak by sa Matovič „neodlepil zo stoličky“, mohli byť aj predčasné voľby ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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Publikované dňa 29. decembra 2021. Autor: Marek Blšák Kategória: Slovensko, Správy // 0 komentárov
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“ , pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR , Pandemické opatrenia , Paragraf 363 Trestného poriadku , Plán obnovy , Politológ , Premiér
Slovenskej republiky
Zdroj: Webnoviny.sk – Rok 2021 poznačili konflikty v koalícii a ak by sa Matovič „neodlepil zo stoličky“, mohli byť aj predčasné voľby ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.

Monitora s. r. o. | monitora.sk

55

Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
Autor: editor || editor

Monitora s. r. o. | monitora.sk

56

Rok 2021 poznaÄ ili konflikty v koalĂcii a ak by sa MatoviÄ â€žneodlepil zo stoliÄ kyâ€œ, mohli byĹĽ aj predÄ asnĂŠ
voÄžby
29. 12. 2021, 0:00, Zdroj: spravy.izaz.eu

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

Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 32 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 32 Eur

Rok 2021 poznačili konflikty v koalícii a ak by sa Matovič „neodlepil zo stoličky“, mohli byť aj predčasné voľby
December 29, 2021
Správy
Minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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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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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel
reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Autor: Super User || Written | | Super User
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Slovensko, Správy
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
Autor: Peter Gašparík
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
Autor: Peter Gašparík
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
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Webnoviny 9:11 19
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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
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Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
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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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
Autor: Peter Gašparík
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
Autor: Peter Gašparík
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
Autor: Peter Gašparík
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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 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.
Kompromisné riešenia Hegera
Štefančík doplnil, že ak by sa Matovič nevedel „odlepiť zo stoličky predsedu vlády“, pravdepodobne by tento rok bol rokom predčasných
volieb. „Vláda to ale nakoniec ustála, 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).
Nedostatočná komunikácia s verejnosťou
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.
Neschopnosť a neochota rázne zakročiť
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 Matovič dlhodobo zdržiaval ďaleko od svetiel reflektorov, novinárskych mikrofónov a sociálnych sietí.
Viac k témam: Minister financií SR, Pandemické opatrenia, Paragraf 363 Trestného poriadku, Plán obnovy, Politológ, Premiér Slovenskej
republiky
Autor: Peter Gašparík
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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:
Vzácna zbierka kaktusov a sukulentov či subtropické a tropické rastliny, zimujú v Botanickej záhrade v Košiciach. Bohatú zbierku tam
dokážu uchovať vďaka veľkej rozlohe areálu, aj samotných skleníkov.
Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka RTVS:
Rastliny v zime chránia kvalitné skleníky zo sedemkomorového polykarbonátu. Tie tvoria prevažnú časť záhrady.
Viera KAČMÁROVÁ, pracovníčka v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach:
Najnáročnejšie, čo ľudia majú problémy sú orchidee.
Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka RTVS:
Práve tie musíme dobre poznať a zabezpečiť im dobré umiestnenie, dostatočnú cirkuláciu vzduchu, vlhkosť a primeranú izbovú teplotu,
ktorá je zhruba okolo 18 stupňov.
Viera KAČMÁROVÁ, pracovníčka v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach:
V zimnom období rastlinky potrebujú oveľa menšiu zálievku, používame dažďovú vodu, ktorá sa zachytáva. Je to mäkká voda a
pomocou už čerpadiel sa polievajú tie rastliny.
Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka RTVS:
Špecifickým rastlinám, ako kaktusy či citrusy, stačí zazimovanie v chladnejších skleníkoch, kde sa udržuje teplota tesne nad nulou a
nepotrebujú ani veľa svetla. V košickej Botanickej záhrade využívajú aj tradičný historický spôsob prezimovávania exotických rastlín.
Kedysi bol využívaný v starých, zámockých či kúpeľných záhradách. Zimu tu prežije napríklad granátové jablko, figovník či ušľachtilé
olivovníky.
Robert GREGOREK, botanik, zástupca riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ:
Odpočívajú v priestore, ktorý je zahĺbený pod povrchom pôdy a vlastne typické terénne izolačné vlastnosti dávajú možnosť udržať teplotu
nad bodom mrazu, pričom z hornej strany sú tieto rastliny prikryté jednoduchými pareniskovými oknami, tie sú tiež zaizolované. Rastliny,
mnohé z nich sú aj stálozelené, ale metabolizmus sa spomalí do takej miery, že ich nároky na svetlo sú minimálne.
Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka RTVS:
Tieto exotické rastliny tu prezimujú až do stabilného teplého jarného počasia. V podobnej kamennej pivnici, kde sa kedysi skladovali
zemiaky či zelenina, dokáže prezimovať napríklad aj oleander. Katarína Jarembinská, RTVS.
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