
Monitora s. r. o. | monitora.sk 1

Článkov: 30  5. Január 2022

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4Hoaxy aj nadávky. Niektorí poslanci sú na úrovni štamgastov štvrtej cenovej, hovorí politológ  

Online, startitup.sk, 4. 1. 2022, 19:21

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, webnoviny.sk, 4. 1. 2022, 15:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Vydržia vyše 600 000 km, porazili svetovú konkurenciu. Do batériovej veľmoci zo Slovenska naliali ďalšie desiatky
miliónov  

Online, fontech.startitup.sk, 4. 1. 2022, 16:40

 .  .  .  .  .  .  . 8Zo slovenského parlamentu sa stáva podľa Radoslava Štefančíka miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty  

Online, kosicednes.sk, 4. 1. 2022, 16:09

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, 24hod.sk, 4. 1. 2022, 15:35

 .  . 10Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník - - Agentúrne správy  

Online, bratislavaden.sk, 4. 1. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, sportx.sk, 4. 1. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, parlamentnelisty.sk, 4. 1. 2022, 15:30

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, tipyprezdravie.sk, 4. 1. 2022, 16:37

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, hlohovecko.sk, 4. 1. 2022, 16:50

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, finreport.sk, 4. 1. 2022, 0:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, topspravy.eu, 4. 1. 2022, 16:54

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, sionline.sk, 4. 1. 2022, 14:38

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, akcnezeny.sk, 4. 1. 2022, 16:30

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, euronovinky.eu, 4. 1. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, aktualizovane.sk, 4. 1. 2022, 17:06

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, economics.sk, 4. 1. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, slovak.press, 4. 1. 2022, 16:10

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, newsy.sk, 4. 1. 2022, 16:35

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 2

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, spravy.izaz.eu, 4. 1. 2022, 16:50

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, financnik.sk, 4. 1. 2022, 17:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, zilinaden.sk, 4. 1. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, nitrianskyhlas.sk, 4. 1. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, kosice.gratis, 4. 1. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, maxivyber.sk, 4. 1. 2022, 15:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, bossmedia.sk, 4. 1. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, bleskovespravy.sk, 4. 1. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, inforaj.sk, 4. 1. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, ekonomickydennik.sk, 4. 1. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  

Online, fotonovinky.sk, 4. 1. 2022, 16:35

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 3

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 4

Hoaxy aj nadávky. Niektorí poslanci sú na úrovni štamgastov štvrtej cenovej, hovorí politológ  
  4. 1. 2022, 19:21, Zdroj: startitup.sk , Vydavateľ: Startitup s.r.o., Autor: Alexandra Kubalová, SITA, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 217 566 GRP: 4,83 OTS: 0,05 AVE: 1805 Eur 

Politológ Radoslav Štefančík komentuje, že zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty

Politológ Gabriel Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy

Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z
Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave s tým, že ak to pôjde takto ďalej, poslanci stratia aj posledný náznak
úcty k verejnej funkcii.

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„ Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov, “ konštatoval Štefančík.

Sieň hoaxov

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„ Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov ,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach.

Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či schvaľovanie štátneho rozpočtu. „ V týchto zásadných hlasovaniach
môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie, “ dodal.

Ďakujeme, že čítaš Startitup. V prípade, že máš postreh alebo si našiel v článku chybu, napíš nám na [email protected] .

Zdroj: SITA

Autor: Alexandra Kubalová, SITA
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Foto: ilustračné, ITA/Kancelária Národnej rady SR

SITA

Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z
Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej, poslanci stratia aj posledný náznak
úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Autor: SITA
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V článku boli použité materiály SITA.

Slovenská spoločnosť InoBat získala v priebehu niekoľkých dní ďalšieho investora, americkú firmu Ideanomics Mobility. Po investíciách
od Rio Tinto a indického Amara Raja ide o ďalšiu svetovú spoločnosť.

„Cieľom spolupráce má byť podpora stabilnej výroby, no aj spoločný vývoj a komercializácia rôznych typov batériových článkov pre
americký trh,“ informovala spoločnosť InoBat Auto.

Investície, ktoré InoBat nedávno obdržal v desiatkach miliónov eur, budú podľa spoločnosti v prvom rade použité na rozvoj výskumu a
vývoja batérií, ktorý bude prebiehať v centre vo Voderadoch blízko Trnavy.

InoBat

Spoločné aktivity s Ideanomics chcú zamerať aj na navrhovanie, vývoj, výrobu a distribúciu batérií na americkom trhu. „Zámerom
spolupráce je urýchliť rast dcérskych spoločností Ideanomics a ponúknuť výrobnú alternatívu, najmä pre zákazníkov so sídlom v USA a
Európe,“ konštatovala firma.

Ideanomics je americká spoločnosť, ktorá sa v rámci svojej divízie Mobility zameriava na rozvoj elektromobility a jej adopciu v
komerčnom sektore. Investor je to ale tak významný, že o jeho spolupráci so slovenským startupom InoBat písali aj veľké svetové médiá,
napríklad Financial Times .

Investície sa len tak hrnú

Inobat začal s testovaním svojich akumulátorov len v marci tohto roka, no už získava jedného investora za druhým. Peniaze do fabriky vo
Voderadoch nedávno nalial napríklad svetový ťažiarenský gigant Rio Tinto .

Rio Tinto svojou investíciou do InoBat Auto podporí najmä vývoj ekosystému výroby batérií v Európe. Ťažba lítia v Európe, spolu s
výrobou batérií, majú potenciál skrátiť dodacie doby a znižovať uhlíkovú stopu. Obe spoločnosti tak môžu spolupracovať na výrobe a
recyklácii batérií priamo v európskom regióne.

NEPREHLIADNI

Neboja sa ani Tesly a chcú s ňou súperiť, na Slovensku začnú vyrábať revolučné batérie do elektromobilov

Strategickú investíciu do slovenskej firmy InoBat Auto oznámil aj popredný indický výrobca priemyselných a automobilových batérií
Amara Raja Batteries Limited (Amara Raja) . Spolupráca so Slovákmi má indickej firme umožniť vstup na rastúci európsky trh s
batériami, no tiež naopak, sprostredkovať expanziu InoBatu na zahraničné trhy, informoval v stredu InoBat. Výšku investície spoločnosť
nespresnila.

„Pre InoBat ide o strategicky významný krok, najmä vo vzťahu k plánovanej výstavbe gigafabrík na území Európy i globálne,“ uviedol
riaditeľ spoločnosti InoBat Auto Marián Boček pre tlačovú agentúru. Indický výrobca batérií, medzi ktorého zákazníkov patria aj
spoločnosti ako Ashok Leyland, Ford India, Honda, či Hyundai uvádza, že úvodná investícia poskytne Amara Raja kľúčovú oporu na
európskom trhu s elektromobilmi.

Batérie svetovej kvality

Batérie do elektromobilov od InoBat Auto sú podľa kórejského testovacieho centra NCT vysoko výkonné a bezpečné . Batérie slovenskej
spoločnosti boli porovnávané s batériami ako Samsung a LG Chem, ktoré využívajú najväčšie automobilky sveta.

Ako ďalej informuje InoBat , jeho batérie dosiahli lepšie výsledky v oblastiach energetickej kapacity, dojazdu aj životnosti. Testovanie
odštartovalo v marci tohto roku a bolo zamerané na viaceré parametre.

InoBat

„Výsledky potvrdzujú kvalitu našich batérií. Ukazujú dosiahnutie lepších výsledkov oproti porovnávanej batérií ázijského výrobcu,“ uviedol
člen predstavenstva InoBat Pavol Krokoš. Zároveň dodal, že už teraz vyvinuli a vyrobili aj ďalšiu sériu batérií a majú jasný plán výskumu
a vývoja ďalších generácií. „Aktuálne sme podpísali kontrakt s novým zákazníkom a sme v intenzívnych rokovaniach s ďalšími,“ potvrdil
Krokoš.
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Batéria NMC622 od InoBat Auto sa na 85 % svojej kapacity nabije za 30 minút a pri -20 °C stále poskytne 77 % zo svojej celkovej
kapacity. Lákavo znie aj fakt, že po 600 cykloch stratí len 9 % zo svojej pôvodnej kapacity a úplný koniec životnosti tak môžu zákazníci
očakávať až po dosiahnutí 1300 – 1350 cyklov, uviedla vedkyňa Andrea Straková Fedorková z Ústavu chemických vied na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ďakujeme, že čítaš Startitup. V prípade, že máš postreh alebo si našiel v článku chybu, napíš nám na [email protected] .

Pošli nám TIP na článok

Autor: Mário Šimovič
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Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z
Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave s tým, že ak to pôjde takto ďalej, poslanci stratia aj posledný náznak
úcty k verejnej funkcii. Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že
Národná rada SR sa stala bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných
politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť. „Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a
konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán. Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna
koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu. „V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu
vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“ dodal.

Zdroj: (SITA, kh;gko)

Autor: Simona Senčaková
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Zdieľať

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník

04. 01. 2022

Slovensko

SITA Slovenska tlacova agentura

4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Autor: SITA
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Autor: Peter Gašparík
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Podľa

Twitter

4.1.2022 Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav
Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej, poslanci stratia aj
posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Viac k témam: Dezinformácie, Hoaxy, politická kultúra, Poslanci, Rokovanie NR SR

Zdroj: Webnoviny.sk – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník © SITA Všetky práva
vyhradené.
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webnoviny

4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Autor: Autor: || Autor: | webnoviny || webnoviny || webnoviny
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Autor: www.hlohovecko.sk
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EN

Poslať

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Autor: admin || admin
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Politológ Gabriel Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy.

4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu .

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Viac k témam: Dezinformácie , Hoaxy , politická kultúra , Poslanci , Rokovanie NR SR

Zdroj: Webnoviny.sk – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník © SITA Všetky práva
vyhradené.
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Autor: Peter Gašparík
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu .

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Viac k témam: Dezinformácie , Hoaxy , politická kultúra , Poslanci , Rokovanie NR SR

Zdroj: Webnoviny.sk – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník © SITA Všetky práva
vyhradené.
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu .

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Viac k témam: Dezinformácie , Hoaxy , politická kultúra , Poslanci , Rokovanie NR SR

Zdroj: Webnoviny.sk – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník © SITA Všetky práva
vyhradené.
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.
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Slovensko, Správy

4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.
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Január 4, 2022

Správy

Foto: ilustračné, ITA/Kancelária Národnej rady SR

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov. „Je neskutočné,
ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných funkcií sa
vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť. „Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a
konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán. Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna
koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil politológ. Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to
nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady
spomenul časté odvolávanie členov vlády či schvaľovanie štátneho rozpočtu. „V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú
ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“ dodal.

Autor: Super User || Written | | Super User || Super User

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/663124085/bfc70f6a12578d025c0e?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDM5NTUwNTksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NjYzMTI0MDg1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.js6tliZ1bWoI_c424-KpGCiLwFcnkeM1he4Q0uG97_Y
http://www.financnik.sk/index.php/spravodajstvo/features/item/184994-Zo%20slovenskeho%20parlamentu%20sa%20stava%20miesto%20vulgarnosti%20a%20vzajomnej%20neucty,%20tvrdi%20odbornik


Monitora s. r. o. | monitora.sk 26

Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník  
  4. 1. 2022, 16:35, Zdroj: zilinaden.sk , Autor: Peter Gašparík, 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 

4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Autor: Peter Gašparík
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Autor: Peter Gašparík
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4.1.2022 (Webnoviny.sk) – Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol
politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej,
poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.

Ako na bojisku

Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala
bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.

„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných
funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.

Dezinformácie a hoaxy

Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých
informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.

„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán.
Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil
politológ.

Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne
koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či
schvaľovanie štátneho rozpočtu.

„V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“
dodal.

Autor: Peter Gašparík
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