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Košice prišli o tisíce obyvateľov  
  5. 2. 2022, 19:31, 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: 11209 Eur 

Ľubomír Bajaník, moderátor:

Košičanov za desať rokov ubudlo. Druhé najväčšie mesto Slovenska stratilo asi desaťtisíc obyvateľov. V meste podľa údajov zo sčítania
žije dokonca menej ľudí, než pred tridsiatimi rokmi. Podľa odborníka odchádzajú z mesta predovšetkým seniori, naopak pre mladších sú
Košice čoraz atraktívnejšie.

Lenka Bodóvá, redaktorka:

Anorganickú chémiu okrem Slovenska študovala aj vo Francúzsku. Mladá vedkyňa Eva Beňová však v zahraničí neostala. Po štúdiu sa
najmä kvôli rodine vrátila do Košíc. Na jednej z univerzít pôsobí ako výskumná pracovníčka.

Eva Beňová, výskumná pracovníčka:

Rozhodnutie neľutujem a mám tu dobrých kolegov a šikovných a bolo mi ponúknuté aj miesto, kde sa môžem realizovať, tak sa cítim
spokojná.

Lenka Bodóvá, redaktorka:

Košice sú pre mladých ľudí zaujímavé. Z mesta odchádzajú najmä starší ľudia. Takto možno podľa geografa interpretovať výsledky
sčítania. V Košiciach žije aktuálne 229 040 ľudí, čo je takmer o desaťtisíc menej než v roku 2011.

Ladislav Novotný, Ústav geografie, PF UPJŠ:

Košice strácajú najmä obyvateľstvo vyšších vekových kategóriách, obyvateľstvo s nižším stupňom vzdelania, získavajú migrantov s
vysokoškolským vzdelaním a migrantov vo vekových kategóriách od 20 zhruba do 35 rokov.

Lenka Bodóvá, redaktorka:

Podľa Ladislava Novotného to súvisí aj s faktom, že ľudia v dôchodkovom veku už nepotrebujú byť v meste denno-denne

Ladislav Novotný, Ústav geografie, PF UPJŠ:

A tým pádom je pre nich oveľa atraktívnejšie a finančne výhodnejšie presťahovať sa napríklad do domovov, ktorí majú po svojich
rodičoch alebo po svojich predkoch, ale len do takej vzdialenosti, aby tie Košice boli pre nich dostupné.

Alexander Onufrak, politológ Filozofická štúdia UPJŠ:

Povedzme okolitých okresov, napríklad Košice okolie, ten počet výrazne vzrástol. Oproti roku 1996 do roku 2021 tam je nárast myslím
okolo nejakých 35 tisíc ľudí.

Lenka Bodóvá, redaktorka:

Miestna a krajská samospráva chce viac mladých ľudí do Košíc prilákať vznikajúci inovačný centrom. Bude prepájať samosprávy,
univerzity a súkromný sektor. Cieľom je rozvoj high tech priemyslu.

Peter Bryel, riaditeľ Inovačného centra KSK:

Chceli by sme teda rozvíjať do takej miery, aby sme vlastne boli schopní inak sem prilákať nové inovatívne spoločnosti alebo v rámci
lokálneho inovačného ekosystému vytvoriť. My pevne veríme, že tieto spoločnosti k nám do regiónu prinesú lákavé pracovné ponuky.

Lenka Bodóvá, redaktorka:

Podľa odborníkov by však mesto ak chce prilákať ďalších mladých ľudí nemalo zabúdať ani na novú výstavbu domov a bytov. Lenka
Bodóvá, RTVS.
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Robert Fico (vľavo) a Peter Pellegrini.

Do strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD). Zároveň sa do strany
vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽaNO).

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za
tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie. Dôvodom je podľa politologičky to, že
líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa Roberta Fica, čo časť voličov vracia
späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné východiská ako Smer-SD, odlev voličov
môže byť pokojne masívnejší," mieni Dulinová Bzdilová.

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent. Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná
politická strana, tak je aktívna, jeho politici a političky majú rozdelenú agendu, ktorej sa venujú a komunikujú ju. „Nestavajú len na jednej
osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej komunikačnej stratégie," dodáva na
záver.

Autor: SITA
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Politologička Renáta Dulinová Bzdilová poukázala na to, že do strany Smer-SD prechádzajú voliči Hlasu-SD

Zároveň sa do strany vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 volili OĽaNO

Rétorika Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním

Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k súčasnému dianiu

Ku strane Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Zároveň sa do strany
vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽaNO).

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Hlas – SD je nevýrazný, Progresívne Slovensko aktívne

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie. Dôvodom je podľa politologičky to, že
líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny.

„Dostáva sa do tieňa Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a
hlasno ponúkať iné východiská ako Smer-SD, odlev voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, tak je aktívna, jeho politici a političky majú rozdelenú
agendu, ktorej sa venujú a komunikujú ju. „Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu
tém, marketingu a dobre zvolenej komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

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

Zdroj: SITA

Autor: SITA, Eva Niňajová
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Vizionári v zdravotníctve: Skleróza multiplex pripravuje ľudí o prácu a normálny život  
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Včasná diagnostika a liečba by ale mohli situáciu zmeniť.

Diskusia Vizionári v zdravotníctve o ochorení skelróza multiplex. Foto: Vizionári

Postihuje mladých a z roka na rok je jej viac. Strašiak menom skleróza multiplex pripravuje ľudí o prácu a normálny život. Včasná
diagnostika a liečba by ale mohli situáciu zmeniť.

V najnovšej diskusii Vizionári sa Zlatica Švajdová Puškárová so svojimi hosťami rozprávala o prognózach a liečbe tohto vážneho
ochorenia. O osem rokov sa môžu priame a nepriame náklady na ňu zdvojnásobiť. Čo s tým budeme robiť?

Postihuje aj dvadsaťročných

Skleróza multiplex je choroba mladých. Diagnózu si často vypočujú ľudia medzi 20-tym až 30-tym rokom života, ktorého kvalita potom
klesá. „Máme liečbu, ktorá pacientov dokáže udržať v dobrom stave ale tu je veľmi dôležité, aby začala čo najskôr,“ povedala už v úvode
diskusie profesorka Zuzana Gdovinová, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a
UNLP v Košiciach.

Podľa doktorky Marianny Vitkovej sú prvé príznaky ochorenia rôznorodé, môže to byť zápal zrakového nervu alebo tŕpnutie končatín. Je
teda dôležitá osveta ale aj to, aby lekár myslel na túto vážnu diagnózu

Podľa dopadovej analýzy, ktorej autorom je profesor a súčasný štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva Róbert Babeľa si len v
minulom roku toto ochorenie vyžiadalo celkové náklady zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne 57 miliónov eur. Do roku 2030 to
môže byť dvojnásobok.

„Pomohlo by ak by sa rozbehol nejaký pacientsky register, aby sme vedeli presne koľko pacientov sa nám lieči na Slovensku. Ak by sa
zaviedol, pomohol by precizovať údaje, aby aj poisťovne vedeli, koľko nákladov budú potrebovať,“ zdôraznil Babeľa.

Podľa profesorky Gdovinovej takýto register máme, avšak nie je kompletný najmä pre byrokraciu a komplikácie so zadaním údajov doň.
Kedy sa situácia zlepší zatiaľ jasné nie je.

Základom je skorá liečba

Odborníci sa v diskusii zhodli, že základom je včasná diagnostika a skorá liečba. Na Slovensku vraj máme dostupné moderné lieky,
problémy ale doktorka Vitková vidí v tom, že ich niekedy nevyužívame efektívne. Pomohlo by vraj nasadiť niektoré lieky skôr a mladému
človeku tak zabezpečiť kvalitný život v produktívnom veku, čím by sa ušetrili aj náklady sociálnej poisťovne.

„Každý liek má indikačné obmedzenie, vyselektuje určitú skupinu pacientov, pre ktorých je hradený.“ Beáta Havelková zo Všeobecnej
zdravotnej poisťovne vysvetlila, že lieky prechádzajú štandardným kategorizačným procesom a použiť sa dajú napríklad výnimky.

„Kategorizáciu treba vnímať ako nástroj na investíciu a je to dohoda medzi odborníkmi a platcami, aby liečba bola účinná a hradená,“
dodala. Čoskoro vraj bude dostupná nová molekula, ktorá by mala byť zaradená do prvej línie liečby.

Loptička je teraz na strane štátu. „Keď sme sa pozerali na to, čo sa s pacientmi deje, tak posledné tri mesiace 10 percent pacientov bolo
v nemocnici od štyroch do jedenástich dní, čo sú ďalšie náklady. Ak sa bavíme o inovatívnej terapii tak sa bavme aj o tom, čo sa stane s
ostatnými nákladmi, ktoré poisťovne musia platiť, či pacient musí ísť k lekárovi, alebo do nemocnice, či sa posunie tá terapia,“ doplnil
Babeľa.

Zamieša karty pandémia? Môžu mať pacientky deti?

Na otázku, čo v diagnostike spôsobí pandémia, počas ktorej veľa ľudí k lekárom nechodí štátny tajomník odpovedať nevedel. V diskusii
ste sa zas pýtali aj na covidové očkovanie. To je podľa odborníkov pri skleróze multiplex odporúčané. Mladé ženy sa zas nemusia báť
otehotnieť, pri správnej liečbe a načasovaní sa mnohé už stali matkami.

Celú diskusiu si môžete pozrieť v priloženom videu.

Pýtať ste sa mohli prostredníctvom aplikácie Slido.

Autor: zgalisova
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Riaditeľka školy Drgoňová: Rodičia na nás posielali právnikov pre rúška v triedach  
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Školy potrebujú jasnejšie inštrukcie a pomoc s digitalizáciou.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Šimona Tomková.

„Snažíme sa pracovať tak, aby sme sa po skončení pandémie dokázali opäť jeden druhému pozrieť do očí," hovorí riaditeľka Základnej
školy Ostredková v Bratislave ERIKA DRGOŇOVÁ.

Opisuje, že deti sú po dvoch rokoch pandémie v zlom psychickom stave a mnohí učitelia nevládzu, a to, ako s nepriaznivým stavom školy
bojujú a čo by im pomohlo.

Erika Drgoňová študovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súčasnosti je riaditeľkou Základnej školy Ostredková v
Bratislave, školu navštevuje viac ako 900 žiakov rozdelených do 35 tried.

Ako to u vás momentálne vyzerá? Koľko detí sa učí prezenčne?

Len v priebehu tohto týždňa sme niekoľko tried otvorili, iné zatvorili. Aktuálne je päť tried v karanténe. Na začiatku týždňa ich ešte bolo
trinásť.

Zatiaľ sa to teda zlepšuje, ale očakávate vlnu omikronu?

Podľa nových pravidiel karanténa netrvá desať dní, ale iba päť. Preto je aj návrat do tried rýchlejší a na papieri vyzerá situácia lepšie. V
realite je však nakazených oveľa viac žiakov.

Je päťdňová karanténa lepším riešením?

((piano))

Z pedagogického pohľadu áno, máme viac detí v škole ako doma. Po odbornej či medicínskej stránke to neviem posúdiť, môžem uviesť
len našu skúsenosť. Keď sme sa v septembri začali riadiť školským semaforom, v prvom mesiaci sme zavreli asi päť tried.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokNemocnice už stavajú stany, reťazce majú zásoby. Ako sa vzmáha ďalšia vlna? Čítajte

Počas októbra to už bolo trinásť. V novembri vyskočil počet tried, ktoré boli od začiatku roka zatvorené, na dvadsaťtri. Síce platilo, že
rodič môže ísť s dieťaťom po piatich dňoch na PCR test, išlo však o nereálne riešenie, lebo čakacia lehota bola dlhšia.

Od začiatku roka je situácii iná, len za január sme zatvorili a otvorili trinásť tried. Zväčša to boli žiaci druhého stupňa, no pridali sa už aj
nižšie ročníky. Vidíme, že omikron sa v škole šíri rýchlejšie ako delta.

Vyzerá vaše ráno tak, že ste na telefóne a operatívne riešite zatváranie tried?

Všetci učitelia a riaditelia škôl zažívajú ťažké nedele. Aby žiak mohol prísť do školy, musí mať rodičom potvrdené vyhlásenie o
bezpríznakovosti. Do domácností dostali samotesty a zodpovední rodičia ich aj používajú. Potom do školy posielajú vyhlásenia, ktoré
učitelia zbierajú, kontrolujú a triedia.

V nedeľu rozhodujeme, ktoré triedy zatvoríme alebo otvoríme. Stalo sa nám dokonca aj to, že sme sa na uzatvorení triedy dohodli v
pondelok ráno o pol šiestej. V ešte ťažšej situácii sú rodičia, ktorí na rozhodnutia musia okamžite reagovať a prispôsobiť sa.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) povedal, že zaočkovaných je viac ako 70 percent učiteľov, v Bratislave až 80 percent. Je to
vďaka tomu aspoň trochu jednoduchšie?

Určite áno. Veľmi si vážim rozhodnutia všetkých pedagógov, ktorí počúvajú odborníkov. O to som prosila svojich kolegov už v čase, keď
sme sa ako jedni z prvých ohrozených skupín prihlasovali na vakcínu od AstraZeneca. U nás máme 102 zamestnancov a len štyria
učitelia nie sú zaočkovaní.

Zaočkovaných detí máme na Slovensku len šestnásť percent. Zbierate údaje o tom, koľko je to na vašej škole?

“

Rodičia sú v ťažkej situácii, musia okamžite reagovať na zatváranie tried.
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„

To je jedna z ďalších úloh, ktoré nám pribudli a mnohí nás za to nemajú radi. Učiteľom som totiž musela dať pokyn, aby zistili, koľko je
zaočkovaných a koľko prekonavších žiakov.

Učitelia boli nahnevaní, že musia zisťovať ďalšie údaje. Inak ako od rodičov ich získať nevieme. Preto boli aj rodičia nahnevaní na nás, že
od nich požadujeme tieto informácie. Školský semafor je momentálne nastavený dobre. Ak však chceme udržať prezenčné vyučovanie
čo najdlhšie, musíme vedieť, koľko detí má výnimku z karantény.

V našej škole je to momentálne 40 percent žiakov, ide o relatívne pozitívnu informáciu. Dokonca je viac z nich zaočkovaných ako
prekonavších, pričom miera zaočkovanosti stúpa s vekom detí. Počty sa líšia aj medzi triedami. V niektorých rodičia navzájom
komunikujú a zaočkovaných je aj pätnásť žiakov, inde sú to dvaja z triedy.

Prečo sú rodičia nervózni zo zisťovania týchto údajov? Vakcinácia predsa nie je povinná, stačí povedať, že ich dieťa nie je zaočkované.

Neviem, kde sa v ľuďoch berie toľká agresivita. Na pozícii manažéra akejkoľvek inštitúcie je v súčasnosti veľmi ťažké obhajovať a
vysvetľovať nevyhnutnosť získavania týchto údajov.

Pred časom minister Gröhling dokonca pripravoval školy na to, čo robiť, ak sa stretnú s agresívnymi rodičmi, ktorí budú napríklad žiadať,
aby ich dieťa mohlo ísť na vyučovanie bez rúška. Máte podobné skúsenosti?

Samozrejme. Odporúčania pána ministra prišli, žiaľ, neskoro. V čase, keď sme už mali najsilnejšie útoky za sebou. Išlo o rodičov, ktorí
nám cez právnické kancelárie posielali listy s informáciou, že porušujeme zákon, ak chceme, aby deti nosili rúška.

Najnovšia kauza sa zas týkala návrhu zákona o tom, že škola môže zamestnať aj zdravotníckeho pracovníka. Zákon ešte nebol
schválený a nám už chodili listy od právnikov, v ktorých si rodičia neželali očkovanie ich detí. Išlo o úplný nezmysel, dnes bez
informovaného súhlasu rodiča totiž nemôžeme žiakovi ani skontrolovať školskú tašku.

Zdravotník v škole má pritom pomáhať deťom, ktoré majú cukrovkou, sú na vozíku alebo majú iný hendikep.

Časť spoločnosti je však nastavená na umelé vytváranie problémov tam, kde nie sú.

Aké percento rodičov sa takto správa? Ide o hlučnú menšinu?

Áno. Ale aj s tou sa snažíme komunikovať slušným spôsobom a rodičom vysvetliť, prečo postupujeme tak či onak. Niektorí si na konci
uvedomili, že toto nie je boj proti škole alebo riaditeľke, ale náš spoločný proti pandémii.

Analýza portálu edujobs.sk, ktorý patrí pod Profesiu, ukázala, že školy vlani hľadali o pätinu viac zamestnancov než v predchádzajúcom
roku. Zaznamenali cez šesťtisíc inzerátov, čo je rekord od roku 2013, keď vznikol portál. Aj v zdravotníctve vidíme vyčerpaný personál,
mnoho zamestnancov odchádza. Zažívate rovnakú situáciu?

“

Sociálny status učiteľov je veľmi nízky, aj keď ide o vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v danej oblasti.

„

Každý človek je unavený z opatrení a učitelia ešte viac. Vyvíjame na nich obrovský tlak, no ako spoločnosť im nijako nepomáhame. Sú to
ľudia, ktorí sa starajú o prezenčné vyučovanie detí, o to, aby boli zdravé a v bezpečí.

Sociálny status učiteľov je však veľmi nízky, aj keď ide o vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v danej oblasti. Školstvo je následne
personálne poddimenzované a sú predmety, ktoré nemá kto učiť.

Napríklad jazyky a informatika?

Jazyky sú na tom dnes lepšie, nastupuje generácia mladých ľudí, ktorí sa učili najmä angličtinu. Najväčší problém je v prírodovedných
predmetoch. Onedlho nebudeme mať matematikárov, fyzikárov ani učiteľov chémie či informatiky. Nedávno som dokonca musela prijať
učiteľku z Ukrajiny, ktorá sa postupne zdokonaľuje v jazyku.

Veľa sa diskutuje aj o známkovaní. Na deti by sa pre pandémiu nemalo tlačiť, ideálne by bolo po Vianociach neskúšať a dopriať im čas
na adaptáciu. Na druhej strane sa koncom januára uzatvárajú polročné známky a aj učitelia majú svoje deadliny.

Už v septembri vieme, v ktorý deň budeme odovzdávať polročné vysvedčenia a že 24. februára bude klasifikačná porada. Učitelia si teda
vedia vopred naplánovať priebeh polroka a priebežné skúšanie.

https://monitora.sk/
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Sťažilo to online testovanie, keďže v mnohých domácnostiach vypĺňali rodičia písomky svojich detí. V súčasnej situácii sa k
spravodlivému hodnoteniu naozaj nepristupuje jednoducho. Avšak učitelia boli veľmi zhovievaví, vidím, že polročné známky sú lepšie ako
v rokoch pred pandémiou.

Nie je celý náš systém známkovania zastaraný? Sme nastavení na hodnotenie konkrétnych písomiek či odpovedí pred tabuľou, nie na
komplexnú spätnú väzbu za celoročnú prácu žiaka.

Reforma je veľmi potrebná, systém hodnotenia je témou na samostatnú reláciu. Ten, kto tlačí dieťa do výkonu, totiž nie je učiteľ, ale
rodič. Niektorí deti trestajú, ak nedonesú jednotku, väčšia skupina však útočí na učiteľov, ktorí dieťaťu nechcú dať lepšiu známku.

Po prvej vlne pandémie sme poslúchli Štátny pedagogický ústav, ktorý odporúčal hodnotiť žiakov slovne. Vnímali sme to ako spravodlivé
riešenie. Vtedy sa však v praxi ukázalo, že kým nezmeníme princíp hodnotenia na jednotlivých stupňoch vzdelávania, nemôžeme
uplatňovať individuálne zmeny.

Nastal totiž problém so strednými školami. Tie potrebujú známky žiakov zo základných škôl, lebo sú zásadnou súčasťou prijímacieho
procesu.

Predpokladám, že nemáte pracovníkov, ktorí by učiteľom pomohli napríklad pri digitalizácii vzdelávania alebo by ich naučili nové
počítačové zručnosti. Asi by sa hodili aj asistenti v triedach. Čo by vám pomohlo najviac?

“

Matovič sľúbil každoročné zvyšovanie učiteľských platov o desať percent, ale zatiaľ sa nič nedeje.

„

Keď sme začali prvýkrát učiť dištančne, nikto nám nič nevysvetlil a neukázal. Sami sme hľadali vhodné platformy a učili sa s nimi
pracovať. Na slušnej úrovni sme to aj dokázali.

To, čo by sme naozaj potrebovali, je technika. Doteraz sme od ministerstva školstva mali balík programov MS Office zdarma. Od tohto
školského roka to už neplatí, nevieme prečo.

Pomohla by tiež prítomnosť digitálnych koordinátorov. Viem, že ministerstvo začalo s projektom, no v praxi je neuskutočniteľný. Chýbajú
učitelia matematiky či informatiky, na pozície digitálnych koordinátorov už vôbec nemáme personál.

Psychológovia varujú, že u detí výrazne stúpa výskyt úzkostí, depresií, apatie či problémov s príjmom potravy. Vidíte to na žiakoch?

Áno, ide dokonca aj o sebapoškodzovanie. Pre deti to bol šok najmä na začiatku. Niektoré rodiny sa ocitli v situácii, že sa štyria ľudia
museli deliť o jeden počítač.

Okrem toho mali mnohé z nich existenčné problémy a nervozita rodičov sa preniesla aj na deti. Preto je mojím základným odporúčaním,
aby sme si my dospelí aj napriek zložitému obdobiu dávali pozor na to, ako sa pred deťmi správame. Môže to totiž na nich zanechať
negatívne následky.

Pred pol rokom sa čakalo na termín hospitalizácie na detskej psychiatrii na Kramároch. Rapídne sa totiž zvýšil počet detí, ktoré
potrebovali túto starostlivosť. Preto musíme bojovať o prezenčné vyučovanie.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPsychologička z tímu v Miloslavove: Násilie nemusí byť plánované. Deti neskôr neveria, kam to až zašlo
Čítajte

Máte pocit, že politici rozumejú problému, ktorý ste opísali? Z viacerých strán sa totiž ozývajú hlasy, podľa ktorých je najjednoduchším
riešením zavrieť školy na štyri týždne. Akoby stále videli iba čísla a psychické zdravie v diskusii absentovalo.

Vláda by si mala stanoviť priority a veci jasne pomenovať. Nemôže to fungovať tak, že ako sa premiér alebo ministri vyspia, také
nariadenia vydajú. Potrebovali by sme oveľa presnejšie a zrozumiteľnejšie inštrukcie.

V tejto situácii totiž padá ťarcha na vedenia škôl, ktoré na jednej strane musia dodržiavať zákon a na strane druhej dať zamestnancom
pokyny v súlade so zdravým rozumom.

Ako sú na tom po dvoch rokoch učitelia?

Sme vyčerpaní. Učitelia sú navyše smutní z podceňovania ich práce spoločnosťou. Moje poďakovanie na poradách nebude stačiť
donekonečna. Som rada, že učitelia na konci roka dostali 350-eurové odmeny, no prísľub bol iný.

https://monitora.sk/
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Pán Igor Matovič (OĽaNO) ešte v predvolebnom období hovoril o desaťpercentnom zvyšovaní platov učiteľov každý rok. Plán bol
dokonca prerokovaný s odborovými zväzmi.

Ako sa potom máme naďalej snažiť vytvárať priaznivé prostredie v školách, keď na nás z obrazoviek kričia politici vo vzájomných
hádkach, no žiadna zmena neprichádza?

Nie ste zatiaľ demotivovaná natoľko, aby ste premýšľali, či má zmysel naďalej viesť základnú školu?

Keď som medzi deťmi, ktoré mi zaželajú pekný víkend alebo sa ma opýtajú, prečo som smutná, dodáva mi to energiu. Posilňujú ma aj
učitelia, ktorí to napriek prekážkam nevzdávajú, či rodičia, ktorí poďakujú za našu prácu.

Školu sa naďalej snažíme inovovať a pracovať tak, aby sme sa po skončení pandémie dokázali opäť jeden druhému pozrieť do očí.

Autor: Šimona Tomková, Zuzana Kovačic Hanzelová

https://monitora.sk/
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Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika

05. 02. 2022

Poslanec parlamentu za stranu Smer - sociálna demokracia Robert Fico (v popredí). Foto: Archívne, SITA/Branislav Bibel

SITA Slovenská tlačová agentúra

Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Zároveň sa k strane
vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Autor: SITA
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JANA TOMAŠKOVIČOVÁ, Dnes | 05:29

Na univerzitách platí režim OTP.

Žiaci základných a stredných škôl sa po polročných prázdninách opäť vrátili k výučbe, či už v prezenčnej, alebo dištančnej forme. Aj na
východoslovenských univerzitách v týchto dňoch začína letný semester akademického roka 2021/2022. Prvé dva týždne výučby od 14.
do 25. februára sa budú na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach realizovať online formou. Jej hovorca Tomáš Zavatčan pre
Košice Online povedal, že výnimku majú študenti Lekárskej fakulty:

„Vedenie univerzity v spolupráci s vedeniami fakúlt a univerzitných pracovísk pripravuje od 28.2.2022 bezpečný návrat študentov k
prezenčnej forme výučby podľa aktuálnych nariadení a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v režime OTP.“

Letný semester na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach začína už dnes, a to v režime OTP. Jej hovorkyňa
Zuzana Bobriková nám potvrdila, že študenti, ktorí nie sú očkovaní, testovaní alebo doposiaľ neprekonali koronavírus, sa nemôžu
zúčastniť výučby:

„Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie v súvislosti s nástupom koronavírusového variantu omikron a pre zabezpečenie ochrany
zdravia študentov a zamestnancov vedenie univerzity rozhodlo, že výučba v letnom semestri sa začne v prezenčnej forme iba pre
študentov 6. ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a hygiena potravín, ktorí
majú plánovanú blokovú výučbu.“

Študenti vo všetkých študijných programoch sa od 7. do 18. februára učia dištančne podľa stanoveného rozvrhu. V prípade zlepšenia
epidemiologickej situácie je UVLF pripravená okamžite prejsť na prezenčnú výučbu vo všetkých ročníkoch a študijných programoch.

Letný semester na UVLF začína v režime OTP / TASR

Forma a metódy výučby študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach je v
kompetencii dekanov jednotlivých fakúlt. Študenti Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa oddnes učia prezenčne v režime OTP.

„Nezávisí to celkom od nás, ale ak by vonkajšie prostredie ostalo také, aké je v súčasnosti, ak by sa nezhoršovala pandemická situácia,
tak letný semester bude prebiehať prezenčne,“ skonštatoval rektor PU Peter Kónya.

V priestoroch fakúlt platia prísne opatrenia vrátane obmedzenej kapacity miestností či prekrytia horných dýchacích ciest. Vedenie
univerzity zároveň dôrazne odporúča zamestnancom, ktorí sa doposiaľ nedali zaočkovať, aby tak urobili čo najskôr.

Komentáre
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Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika

05. 02. 2022

Slovensko

SITA Slovenska tlacova agentura

5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: SITA
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: Spisiakoviny
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prípadné abnormality, ktoré robíte počas spánku.

Zo získaných údajov vypracuje spánkové laboratórium podrobnú analýzu, ktorá odhalí váš konkrétny problém.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ceny vyšetrení

Vyšetrenie v spánkovom laboratóriu môže byť bezplatné, alebo si budete hradiť plnú sumu jednotlivých úkonov. Pokiaľ budete liečiť svoju
nespavosť cez všeobecného a odborného lekára, a oni sami vám odporučia vyšetrenie v nemocnici, vtedy celý proces prepláca
zdravotná poisťovňa.

Ak to však chcete urýchliť a vyberiete sa priamo do súkromného spánkového laboratória, musíte si jednotlivé vyšetrenia – od konzultácie
až po výsledky nočných testov – hradiť. V závislosti od poskytnutých služieb a samotného zariadenia, sa cena celkovej kúry pohybuje od
150 eur vyššie.

Kde nájdete akreditované spánkové laboratórium?

Prvé zariadenie tohto typu bolo u nás otvorené v roku 1994. Toto laboratórium sa nachádza v Košiciach a funguje dodnes. Jedným z
prvých lekárov, ktorý sa zaujímali o túto metódu skúmania spánkových porúch, bol MUDr. Viliam Donič.

Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny v súčasnosti eviduje 11 akreditovaných laboratórií. Okrem nich u nás funguje aj niekoľko
projektov, ktoré zatiaľ neprešli procesom registrácie. Medzi akreditované spánkové laboratóriá patria:

Spánkové laboratórium I. Neurologická klinika UNB a LFUK v Nemocnici Staré mesto, Bratislava.

Spánkové laboratórium pri KPaF I. UNB Ružinov, Bratislava.

Spánkové laboratórium SOMNOLAB, Ružinovská poliklinika, Bratislava.

Spánkové laboratórium Pneumo Alergo centrum, Bratislava.

Spánkové laboratórium, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Nitra.

Spánkové laboratórium Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM, Martin.

Detské spánkové laboratórium – Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin.

Spánkové laboratórium Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN, Košice.

Spánkové laboratórium LF UPJŠ, Košice.

Spánkové laboratórium pri Neurologickej klinike UN LP a LF UPJŠ, Košice.

Interná a pneumologická ambulancia ROSMED – Spánkové laboratórium, Košice.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Najčastejšie spánkové poruchy

Lekári väčšinou diagnostikujú u pacientov 6 typov spánkových porúch. Po nočnom vyšetrení v laboratóriu môžu u vás odhaliť niektorú z
nich, alebo aj viaceré z nich.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Chrápanie

Ide o pomerne častý problém, s ktorým mnoho ľudí ani nezájde za lekárom. Lenže ak chrápanie neriešime a trápi nás dlhodobo, môže to
viesť ku krátkodobým výpadkom dýchania, čím sa zvyšuje riziko infarktu.
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Chrápanie vzniká v dôsledku zapadnutia jazyka pri ochabnutí svalov v krku. Kvôli tomu sa do horných dýchacích ciest nedostáva
dostatok kyslíka. Vyriešiť sa to dá jednoduchým trikom – zmeňte polohu počas spánku.

K tomuto problému totiž najčastejšie dochádza vtedy, ak ležíte na chrbte. No chrápanie môže spôsobovať aj krivá nosová priehradka,
alebo polypy, ktoré sa už musia riešiť operačne.

Spánkové apnoe

Je úzko prepojené s chrápaním. V tomto prípade sa človeku na krátky čas zastaví dýchanie. Môže to byť na 10 alebo viac sekúnd, čo je
veľmi nebezpečné pre organizmus. Spánkové apnoe môže zvyšovať únavu a zhoršovať výkonnosť. Lieči sa liekmi, dýchacou maskou, v
prípade polypov v nose – operáciou.

Spánkové apnoe často poukazuje na závažnejšie ochorenia srdca, vysoký krvný tlak či cukrovkou.

Nespavosť

Nedostatok spánku trápi 30 % pacientov. Nespavosť môže byť dočasná, alebo sa objavuje iba v určitých obdobiach, alebo ide o
chronický stav.

Nespavosť spôsobuje psychické alebo zdravotné problémy, podľa čoho sa určuje liečba – buď pomocou liekov, alebo sedení u
odborníkov. Nedostatok spánku so sebou prináša permanentnú únavu, slabú výkonnosť, podráždenosť, náladovosť, prehnanú citlivosť,
depresie.

Narkolepsia

Títo ľudia sú neustále unavení a potrebujú spať aj počas dňa. Niekedy zaspávajú aj pri bežných sedavých činnostiach. Ich spánok
môžeme charakterizovať ako povrchné zdriemnutie. Narkolepsia trápi len malé percento ľudí. Lieči sa stimulačnými liekmi.

Syndróm nepokojných nôh

Ide o nekontrolované zášklby dolných končatín, čo spôsobuje nepríjemné napätie, bolesť, pálenie alebo svrbenie. Toto neurologické
ochorenie sa lieči pomocou liekov, alebo doplnením železa a vitamínov. Syndróm môže súvisieť s inými ochoreniami.

Námesačnosť

Prejavuje sa najmä u detí. Človek vykonáva nevedomé pohyby a činnosti v čase, keď už hlboko spí. Lieky sa využívajú len v ojedinelých
prípadoch, a nikdy nie u detí.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Zjavné príčiny nespavosti

Okrem odhalenia konkrétneho problému, musia lekári určiť aj „jednoduchšie“ príčiny spánkových ťažkostí. Len vtedy ich môžu obmedziť a
zlepšiť kvalitu vášho oddychu.

Tu sú niektoré z nich:

psychické problémy – najčastejšia príčina,

výrazný stres – spôsobuje prechodnú nespavosť,

iné ochorenie – môže zhoršovať kvalitu spánku,

užívané lieky, ktorých vedľajším účinkom je nespavosť,

zlozvyky – napríklad nesprávna spánková poloha,

nevhodné prostredie – keď máte v miestnosti vysokú teplotu, nepoužívate vhodnú posteľnú bielizeň alebo máte okolo seba veľa rušivých
podnetov,

nadmerné užívanie alkoholu alebo drogy,

prejedanie sa,

Prečítajte si tiež:

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 19

Liečba v spolupráci s odborníkmi

Pomoc pri spánkových problémoch musí často prísť od viacerých odborníkov. Ak sa za ťažkosťami skrývajú aj iné príčiny, odstraňujú sa
postupne, aby nedošlo k návratu týchto ťažkostí.

Najčastejšie sú konzultácie so psychológmi. Tí počas jednotlivých sedení konzultujú aktuálny stav pacienta a pracujú na odstránení
konkrétnych psychických problémov.

Ak máte ťažkosti s chrápaním a apnoe, musíte riešiť svoje ťažkosti s pneumológom. Pri spánkových poruchách a syndróme nepokojných
nôh navštívte neurológa.

Spánkové pobyty

Jedno spánkové laboratórium sa nachádza aj v prírodných liečebných kúpeľoch v Tatranskej Kotline. Tam ponúkajú pacientom
zaujímavé spojenie spánkovej analýzy a oddychu. Vopred si môžete rezervovať pobyt, ktorý je rozdelený na 3 fázy.

V prvej absolvujete potrebné konzultácie a nočné vyšetrenie. V druhej budete mať počas dňa voľný program, a odborníci vám zatiaľ
vypracujú analýzu a určia jednotlivé kroky liečby. V poslednej časti sa dozviete výsledky a odporúčania od lekárov.

Takéto pobyty sú vhodné pre zaneprázdnených ľudí, ktorí sa rýchlejšie dozvedia výsledky. No v tomto prípade ide o krátku analýzu, ktorá
môže byť problematická, ak potrebujete viacero nočných vyšetrení.

Zdroje:

Autor: Iveta Hricková

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 20

Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika  
  5. 2. 2022, 10:01, Zdroj: 24hod.sk , Vydavateľ: I.N.P. s.r.o., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 3 770 GRP: 0,08 OTS: 0,00 AVE: 382 Eur 

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas - sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší," mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie," dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika  
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: Redaktor || Redaktor
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Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika  
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Podľa

6.2.2022 Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Zároveň sa
k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,” mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,” dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Zdroj: Webnoviny.sk – Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika © SITA Všetky práva vyhradené.
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: Peter Gašparík
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas - sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší," mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie," dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Autor: www.hlohovecko.sk
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,” mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,” dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: tpz
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Dnes v kategórii: Slovensko pred 4 hod. 0

Politologička Renáta Dulinová Bzdilová poukázala na to, že do strany Smer-SD prechádzajú aj sklamaní voliči, ktorí v parlamentných
voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas - sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší," mieni Dulinová Bzdilová.

DOPORUČUJEME PREČÍTAŤ TIEŽ

Andrej Danko vyzýva Kollára, aby kvórum pri zmluve s USA bolo 90 poslancov

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie," dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas - sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší," mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie," dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Autor: FinReport.sk
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,” mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,” dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany , Prieskum , Voliči

Zdroj: Webnoviny.sk – Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika © SITA Všetky práva vyhradené.
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Politologička Renáta Dulinová Bzdilová poukázala na to, že do strany Smer-SD prechádzajú aj sklamaní voliči, ktorí v parlamentných
voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: SITA
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: admin || admin
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,” mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,” dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany , Prieskum , Voliči

Zdroj: Webnoviny.sk – Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika © SITA Všetky práva vyhradené.
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: Peter Gašparík
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Webnoviny Včera o 10:01 22

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas - sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší," mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie," dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany , Prieskum , Voliči

Zdroj: Webnoviny.sk – Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika © SITA Všetky práva vyhradené.
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: SITA
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas - sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za
tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie. Dôvodom je podľa politologičky to, že
líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa Roberta Fica, čo časť voličov vracia
späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné východiská ako Smer-SD, odliv voličov
môže byť pokojne masívnejší," mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent. Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná
politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu, ktorej sa venujú a komunikujú ju. „Nestavajú len na jednej
osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej komunikačnej stratégie," dodáva na
záver. Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.
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Február 5, 2022

Správy

Poslanec parlamentu za stranu Smer - sociálna demokracia Robert Fico (v popredí). Foto: Archívne, SITA/Branislav Bibel

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas - sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší," mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie," dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: Peter Gašparík
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,” mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,” dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas - sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší," mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie," dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany , Prieskum , Voliči

Zdroj: Webnoviny.sk - Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika © SITA Všetky práva vyhradené.

Autor: LUBAS solutions s.r.o.
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Odkiaľ pochádzam?

Narodila som sa v metropole východu, v Košiciach. Po ukončení vysokoškolského štúdia som sa presťahovala do Bratislavy, hlavného
mesta našej krásnej krajiny.

Aké mám vzdelanie?

Po stredoškolskom štúdiu na gymnáziu Šrobárova v Košiciach som v roku 2021 úspešne ukončila vysokoškolské štúdium masmediálnej
komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Aké sú moje záujmy?

Moje záujmy sú pestré. Mám rada ,,z každého rožku trošku“. Milujem šoférovanie, čítanie motivačnej literatúry, tanec, lyžovanie, turistiku,
spoločenské akcie a mnoho iného.

Prečo práve TV?

Tak ako by povedal Majk Spirit: ,,Bol to iba sen, v mladom veku, že keď budem dospelý, budem veľký, a že budú ma vysielať telky. A
povediem svet, do nového veku, v ktorom je párty namiesto vojny a všetci sú oveľa viac svojimi."

Aké je moje životné motto?

,,Človek prišiel na svet preto, aby tu bol, pracoval a žil. Len múdry človek sa snaží náš svet postrčiť ďalej, posunúť vyššie. A len vôl mu v
tom bráni.“ Jan Werich.

Autor: 18.1.2022 | 15:56
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Publikoval

5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,” mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,” dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: editor || editor
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Aj vďaka Vašej pomoci môžeme sa rozvíjať a zlepšovať v našej práci. Aj Vy nás môžete podporiť.

Ďakujeme, že ste s nami.

IBAN: SK0983300000002701781865

5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,” mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,” dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: admin || admin
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: Peter Gašparík
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: Peter Gašparík
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: Peter Gašparík
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5.2.2022 (Webnoviny.sk) – Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia
(Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre
agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k
súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.

Pellegrini stráca podporu

V spomínanom prieskume sa na druhom mieste umiestnili strany Hlas-SD a Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré získali zhodne po 13,5
percenta. Hlas-SD tak po dlhšom čase stratil v prieskumoch verejnej mienky vedúce postavenie.

Dôvodom je podľa politologičky to, že líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je v ostatnom období nevýrazný a neaktívny. „Dostáva sa do tieňa
Roberta Fica, čo časť voličov vracia späť do materskej strany. Ak sa nebude snažiť hľadať a nastoľovať témy a hlasno ponúkať iné
východiská ako Smer-SD, odliv voličov môže byť pokojne masívnejší,“ mieni Dulinová Bzdilová.

Progresívci presiahli hranicu 10 percent

Tretie miesto v prieskume obsadilo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas odovzdalo 10,6 percenta respondentov. Po
prvýkrát sa tak v ostatnom období dostalo cez hranicu desiatich percent.

Politologička zdôrazňuje, že aj keď je PS mimoparlamentná politická strana, je aktívna. Jeho politici a političky majú rozdelenú agendu,
ktorej sa venujú a komunikujú ju.

„Nestavajú len na jednej osobe, takže tento nárast je výsledkom ich spoločnej práce, výberu tém, marketingu a dobre zvolenej
komunikačnej stratégie,“ dodáva na záver.

Agentúra Median uskutočnila prieskum od 27. januára do 1. februára na vzorke 1 006 respondentov.

Viac k témam: Politické strany, Prieskum, Voliči

Autor: Peter Gašparík
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Ľubomír Bajaník, moderátor:

Košičanov za desať rokov ubudlo. Druhé najväčšie mesto Slovenska stratilo asi desaťtisíc obyvateľov. V meste podľa údajov zo sčítania
žije dokonca menej ľudí, než pred tridsiatimi rokmi. Podľa odborníka odchádzajú z mesta predovšetkým seniori, naopak pre mladších sú
Košice čoraz atraktívnejšie.

Lenka Bodóvá, redaktorka:

Anorganickú chémiu okrem Slovenska študovala aj vo Francúzsku. Mladá vedkyňa Eva Beňová však v zahraničí neostala. Po štúdiu sa
najmä kvôli rodine vrátila do Košíc. Na jednej z univerzít pôsobí ako výskumná pracovníčka.

Eva Beňová, výskumná pracovníčka:

Rozhodnutie neľutujem a mám tu dobrých kolegov a šikovných a bolo mi ponúknuté aj miesto, kde sa môžem realizovať, tak sa cítim
spokojná.

Lenka Bodóvá, redaktorka:

Košice sú pre mladých ľudí zaujímavé. Z mesta odchádzajú najmä starší ľudia. Takto možno podľa geografa interpretovať výsledky
sčítania. V Košiciach žije aktuálne 229 040 ľudí, čo je takmer o desaťtisíc menej než v roku 2011.

Ladislav Novotný, Ústav geografie, PF UPJŠ:

Košice strácajú najmä obyvateľstvo vyšších vekových kategóriách, obyvateľstvo s nižším stupňom vzdelania, získavajú migrantov s
vysokoškolským vzdelaním a migrantov vo vekových kategóriách od 20 zhruba do 35 rokov.

Lenka Bodóvá, redaktorka:

Podľa Ladislava Novotného to súvisí aj s faktom, že ľudia v dôchodkovom veku už nepotrebujú byť v meste denno-denne

Ladislav Novotný, Ústav geografie, PF UPJŠ:

A tým pádom je pre nich oveľa atraktívnejšie a finančne výhodnejšie presťahovať sa napríklad do domovov, ktorí majú po svojich
rodičoch alebo po svojich predkoch, ale len do takej vzdialenosti, aby tie Košice boli pre nich dostupné.

Alexander Onufrak, politológ Filozofická štúdia UPJŠ:

Povedzme okolitých okresov, napríklad Košice okolie, ten počet výrazne vzrástol. Oproti roku 1996 do roku 2021 tam je nárast myslím
okolo nejakých 35 tisíc ľudí.

Lenka Bodóvá, redaktorka:

Miestna a krajská samospráva chce viac mladých ľudí do Košíc prilákať vznikajúci inovačný centrom. Bude prepájať samosprávy,
univerzity a súkromný sektor. Cieľom je rozvoj high tech priemyslu.

Peter Bryel, riaditeľ Inovačného centra KSK:

Chceli by sme teda rozvíjať do takej miery, aby sme vlastne boli schopní inak sem prilákať nové inovatívne spoločnosti alebo v rámci
lokálneho inovačného ekosystému vytvoriť. My pevne veríme, že tieto spoločnosti k nám do regiónu prinesú lákavé pracovné ponuky.

Lenka Bodóvá, redaktorka:

Podľa odborníkov by však mesto ak chce prilákať ďalších mladých ľudí nemalo zabúdať ani na novú výstavbu domov a bytov. Lenka
Bodóvá, RTVS.
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Vizionári v zdravotníctve: Skleróza multiplex pripravuje ľudí o prácu a normálny život

Včasná diagnostika a liečba by ale mohli situáciu zmeniť.

Diskusia Vizionári v zdravotníctve o ochorení skelróza multiplex. Foto: Vizionári

Postihuje mladých a z roka na rok je jej viac. Strašiak menom skleróza multiplex pripravuje ľudí o prácu a normálny život. Včasná
diagnostika a liečba by ale mohli situáciu zmeniť.

V najnovšej diskusii Vizionári sa Zlatica Švajdová Puškárová so svojimi hosťami rozprávala o prognózach a liečbe tohto vážneho
ochorenia. O osem rokov sa môžu priame a nepriame náklady na ňu zdvojnásobiť. Čo s tým budeme robiť?

Postihuje aj dvadsaťročných

Skleróza multiplex je choroba mladých. Diagnózu si často vypočujú ľudia medzi 20-tym až 30-tym rokom života, ktorého kvalita potom
klesá. „Máme liečbu, ktorá pacientov dokáže udržať v dobrom stave ale tu je veľmi dôležité, aby začala čo najskôr,“ povedala už v úvode
diskusie profesorka Zuzana Gdovinová, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a
UNLP v Košiciach.

Podľa doktorky Marianny Vitkovej sú prvé príznaky ochorenia rôznorodé, môže to byť zápal zrakového nervu alebo tŕpnutie končatín. Je
teda dôležitá osveta ale aj to, aby lekár myslel na túto vážnu diagnózu

Podľa dopadovej analýzy, ktorej autorom je profesor a súčasný štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva Róbert Babeľa si len v
minulom roku toto ochorenie vyžiadalo celkové náklady zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne 57 miliónov eur. Do roku 2030 to
môže byť dvojnásobok.

„Pomohlo by ak by sa rozbehol nejaký pacientsky register, aby sme vedeli presne koľko pacientov sa nám lieči na Slovensku. Ak by sa
zaviedol, pomohol by precizovať údaje, aby aj poisťovne vedeli, koľko nákladov budú potrebovať,“ zdôraznil Babeľa.

Podľa profesorky Gdovinovej takýto register máme, avšak nie je kompletný najmä pre byrokraciu a komplikácie so zadaním údajov doň.
Kedy sa situácia zlepší zatiaľ jasné nie je.

Základom je skorá liečba

Odborníci sa v diskusii zhodli, že základom je včasná diagnostika a skorá liečba. Na Slovensku vraj máme dostupné moderné lieky,
problémy ale doktorka Vitková vidí v tom, že ich niekedy nevyužívame efektívne. Pomohlo by vraj nasadiť niektoré lieky skôr a mladému
človeku tak zabezpečiť kvalitný život v produktívnom veku, čím by sa ušetrili aj náklady sociálnej poisťovne.

„Každý liek má indikačné obmedzenie, vyselektuje určitú skupinu pacientov, pre ktorých je hradený.“ Beáta Havelková zo Všeobecnej
zdravotnej poisťovne vysvetlila, že lieky prechádzajú štandardným kategorizačným procesom a použiť sa dajú napríklad výnimky.

„Kategorizáciu treba vnímať ako nástroj na investíciu a je to dohoda medzi odborníkmi a platcami, aby liečba bola účinná a hradená,“
dodala. Čoskoro vraj bude dostupná nová molekula, ktorá by mala byť zaradená do prvej línie liečby.

Loptička je teraz na strane štátu. „Keď sme sa pozerali na to, čo sa s pacientmi deje, tak posledné tri mesiace 10 percent pacientov bolo
v nemocnici od štyroch do jedenástich dní, čo sú ďalšie náklady. Ak sa bavíme o inovatívnej terapii tak sa bavme aj o tom, čo sa stane s
ostatnými nákladmi, ktoré poisťovne musia platiť, či pacient musí ísť k lekárovi, alebo do nemocnice, či sa posunie tá terapia,“ doplnil
Babeľa.

Zamieša karty pandémia? Môžu mať pacientky deti?

Na otázku, čo v diagnostike spôsobí pandémia, počas ktorej veľa ľudí k lekárom nechodí štátny tajomník odpovedať nevedel. V diskusii
ste sa zas pýtali aj na covidové očkovanie. To je podľa odborníkov pri skleróze multiplex odporúčané. Mladé ženy sa zas nemusia báť
otehotnieť, pri správnej liečbe a načasovaní sa mnohé už stali matkami.

Celú diskusiu si môžete pozrieť v priloženom videu.

Pýtať ste sa mohli prostredníctvom aplikácie Slido.

Autor: zgalisova
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JANA TOMAŠKOVIČOVÁ, Dnes | 05:29

Na univerzitách platí režim OTP.

Žiaci základných a stredných škôl sa po polročných prázdninách opäť vrátili k výučbe, či už v prezenčnej, alebo dištančnej forme. Aj na
východoslovenských univerzitách v týchto dňoch začína letný semester akademického roka 2021/2022. Prvé dva týždne výučby od 14.
do 25. februára sa budú na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach realizovať online formou. Jej hovorca Tomáš Zavatčan pre
Košice Online povedal, že výnimku majú študenti Lekárskej fakulty:

„Vedenie univerzity v spolupráci s vedeniami fakúlt a univerzitných pracovísk pripravuje od 28.2.2022 bezpečný návrat študentov k
prezenčnej forme výučby podľa aktuálnych nariadení a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v režime OTP.“

Letný semester na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach začína už dnes, a to v režime OTP. Jej hovorkyňa
Zuzana Bobriková nám potvrdila, že študenti, ktorí nie sú očkovaní, testovaní alebo doposiaľ neprekonali koronavírus, sa nemôžu
zúčastniť výučby:

„Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie v súvislosti s nástupom koronavírusového variantu omikron a pre zabezpečenie ochrany
zdravia študentov a zamestnancov vedenie univerzity rozhodlo, že výučba v letnom semestri sa začne v prezenčnej forme iba pre
študentov 6. ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a hygiena potravín, ktorí
majú plánovanú blokovú výučbu.“

Študenti vo všetkých študijných programoch sa od 7. do 18. februára učia dištančne podľa stanoveného rozvrhu. V prípade zlepšenia
epidemiologickej situácie je UVLF pripravená okamžite prejsť na prezenčnú výučbu vo všetkých ročníkoch a študijných programoch.

Letný semester na UVLF začína v režime OTP / TASR

Forma a metódy výučby študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach je v
kompetencii dekanov jednotlivých fakúlt. Študenti Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa oddnes učia prezenčne v režime OTP.

„Nezávisí to celkom od nás, ale ak by vonkajšie prostredie ostalo také, aké je v súčasnosti, ak by sa nezhoršovala pandemická situácia,
tak letný semester bude prebiehať prezenčne,“ skonštatoval rektor PU Peter Kónya.

V priestoroch fakúlt platia prísne opatrenia vrátane obmedzenej kapacity miestností či prekrytia horných dýchacích ciest. Vedenie
univerzity zároveň dôrazne odporúča zamestnancom, ktorí sa doposiaľ nedali zaočkovať, aby tak urobili čo najskôr.

Komentáre

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/684420347/5e895d12d0ce46c15858?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDY4MDY0MjksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njg0NDIwMzQ3LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.WJZ8Dl9QfhJiZ3hSraJKdK-boH2Hjvp-aM1KyImfSf4
https://www.kosiceonline.sk/zaciatok-letneho-semestra-poznacil-omikron-niektori-studenti-sa-aj-napriek-tomu-ucia-prezencne


Monitora s. r. o. | monitora.sk 53

Problémy so spánkom vám pomôže vyriešiť spánkové laboratórium  
  6. 2. 2022, 7:00, Zdroj: slovenskypacient.sk , Autor: Iveta Hricková, Sentiment: Negatívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: LF UPJŠ

Dosah: 4 733 GRP: 0,11 OTS: 0,00 AVE: 503 Eur 

prípadné abnormality, ktoré robíte počas spánku.

Zo získaných údajov vypracuje spánkové laboratórium podrobnú analýzu, ktorá odhalí váš konkrétny problém.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ceny vyšetrení

Vyšetrenie v spánkovom laboratóriu môže byť bezplatné, alebo si budete hradiť plnú sumu jednotlivých úkonov. Pokiaľ budete liečiť svoju
nespavosť cez všeobecného a odborného lekára, a oni sami vám odporučia vyšetrenie v nemocnici, vtedy celý proces prepláca
zdravotná poisťovňa.

Ak to však chcete urýchliť a vyberiete sa priamo do súkromného spánkového laboratória, musíte si jednotlivé vyšetrenia – od konzultácie
až po výsledky nočných testov – hradiť. V závislosti od poskytnutých služieb a samotného zariadenia, sa cena celkovej kúry pohybuje od
150 eur vyššie.

Kde nájdete akreditované spánkové laboratórium?

Prvé zariadenie tohto typu bolo u nás otvorené v roku 1994. Toto laboratórium sa nachádza v Košiciach a funguje dodnes. Jedným z
prvých lekárov, ktorý sa zaujímali o túto metódu skúmania spánkových porúch, bol MUDr. Viliam Donič.

Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny v súčasnosti eviduje 11 akreditovaných laboratórií. Okrem nich u nás funguje aj niekoľko
projektov, ktoré zatiaľ neprešli procesom registrácie. Medzi akreditované spánkové laboratóriá patria:

Spánkové laboratórium I. Neurologická klinika UNB a LFUK v Nemocnici Staré mesto, Bratislava.

Spánkové laboratórium pri KPaF I. UNB Ružinov, Bratislava.

Spánkové laboratórium SOMNOLAB, Ružinovská poliklinika, Bratislava.

Spánkové laboratórium Pneumo Alergo centrum, Bratislava.

Spánkové laboratórium, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Nitra.

Spánkové laboratórium Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM, Martin.

Detské spánkové laboratórium – Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin.

Spánkové laboratórium Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN, Košice.

Spánkové laboratórium LF UPJŠ, Košice.

Spánkové laboratórium pri Neurologickej klinike UN LP a LF UPJŠ, Košice.

Interná a pneumologická ambulancia ROSMED – Spánkové laboratórium, Košice.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Najčastejšie spánkové poruchy

Lekári väčšinou diagnostikujú u pacientov 6 typov spánkových porúch. Po nočnom vyšetrení v laboratóriu môžu u vás odhaliť niektorú z
nich, alebo aj viaceré z nich.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Chrápanie

Ide o pomerne častý problém, s ktorým mnoho ľudí ani nezájde za lekárom. Lenže ak chrápanie neriešime a trápi nás dlhodobo, môže to
viesť ku krátkodobým výpadkom dýchania, čím sa zvyšuje riziko infarktu.

Chrápanie vzniká v dôsledku zapadnutia jazyka pri ochabnutí svalov v krku. Kvôli tomu sa do horných dýchacích ciest nedostáva
dostatok kyslíka. Vyriešiť sa to dá jednoduchým trikom – zmeňte polohu počas spánku.
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K tomuto problému totiž najčastejšie dochádza vtedy, ak ležíte na chrbte. No chrápanie môže spôsobovať aj krivá nosová priehradka,
alebo polypy, ktoré sa už musia riešiť operačne.

Spánkové apnoe

Je úzko prepojené s chrápaním. V tomto prípade sa človeku na krátky čas zastaví dýchanie. Môže to byť na 10 alebo viac sekúnd, čo je
veľmi nebezpečné pre organizmus. Spánkové apnoe môže zvyšovať únavu a zhoršovať výkonnosť. Lieči sa liekmi, dýchacou maskou, v
prípade polypov v nose – operáciou.

Spánkové apnoe často poukazuje na závažnejšie ochorenia srdca, vysoký krvný tlak či cukrovkou.

Nespavosť

Nedostatok spánku trápi 30 % pacientov. Nespavosť môže byť dočasná, alebo sa objavuje iba v určitých obdobiach, alebo ide o
chronický stav.

Nespavosť spôsobuje psychické alebo zdravotné problémy, podľa čoho sa určuje liečba – buď pomocou liekov, alebo sedení u
odborníkov. Nedostatok spánku so sebou prináša permanentnú únavu, slabú výkonnosť, podráždenosť, náladovosť, prehnanú citlivosť,
depresie.

Narkolepsia

Títo ľudia sú neustále unavení a potrebujú spať aj počas dňa. Niekedy zaspávajú aj pri bežných sedavých činnostiach. Ich spánok
môžeme charakterizovať ako povrchné zdriemnutie. Narkolepsia trápi len malé percento ľudí. Lieči sa stimulačnými liekmi.

Syndróm nepokojných nôh

Ide o nekontrolované zášklby dolných končatín, čo spôsobuje nepríjemné napätie, bolesť, pálenie alebo svrbenie. Toto neurologické
ochorenie sa lieči pomocou liekov, alebo doplnením železa a vitamínov. Syndróm môže súvisieť s inými ochoreniami.

Námesačnosť

Prejavuje sa najmä u detí. Človek vykonáva nevedomé pohyby a činnosti v čase, keď už hlboko spí. Lieky sa využívajú len v ojedinelých
prípadoch, a nikdy nie u detí.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Zjavné príčiny nespavosti

Okrem odhalenia konkrétneho problému, musia lekári určiť aj „jednoduchšie“ príčiny spánkových ťažkostí. Len vtedy ich môžu obmedziť a
zlepšiť kvalitu vášho oddychu.

Tu sú niektoré z nich:

psychické problémy – najčastejšia príčina,

výrazný stres – spôsobuje prechodnú nespavosť,

iné ochorenie – môže zhoršovať kvalitu spánku,

užívané lieky, ktorých vedľajším účinkom je nespavosť,

zlozvyky – napríklad nesprávna spánková poloha,

nevhodné prostredie – keď máte v miestnosti vysokú teplotu, nepoužívate vhodnú posteľnú bielizeň alebo máte okolo seba veľa rušivých
podnetov,

nadmerné užívanie alkoholu alebo drogy,

prejedanie sa,

Prečítajte si tiež:

Liečba v spolupráci s odborníkmi

https://monitora.sk/
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Pomoc pri spánkových problémoch musí často prísť od viacerých odborníkov. Ak sa za ťažkosťami skrývajú aj iné príčiny, odstraňujú sa
postupne, aby nedošlo k návratu týchto ťažkostí.

Najčastejšie sú konzultácie so psychológmi. Tí počas jednotlivých sedení konzultujú aktuálny stav pacienta a pracujú na odstránení
konkrétnych psychických problémov.

Ak máte ťažkosti s chrápaním a apnoe, musíte riešiť svoje ťažkosti s pneumológom. Pri spánkových poruchách a syndróme nepokojných
nôh navštívte neurológa.

Spánkové pobyty

Jedno spánkové laboratórium sa nachádza aj v prírodných liečebných kúpeľoch v Tatranskej Kotline. Tam ponúkajú pacientom
zaujímavé spojenie spánkovej analýzy a oddychu. Vopred si môžete rezervovať pobyt, ktorý je rozdelený na 3 fázy.

V prvej absolvujete potrebné konzultácie a nočné vyšetrenie. V druhej budete mať počas dňa voľný program, a odborníci vám zatiaľ
vypracujú analýzu a určia jednotlivé kroky liečby. V poslednej časti sa dozviete výsledky a odporúčania od lekárov.

Takéto pobyty sú vhodné pre zaneprázdnených ľudí, ktorí sa rýchlejšie dozvedia výsledky. No v tomto prípade ide o krátku analýzu, ktorá
môže byť problematická, ak potrebujete viacero nočných vyšetrení.

Zdroje:

Autor: Iveta Hricková
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Odkiaľ pochádzam?

Narodila som sa v metropole východu, v Košiciach. Po ukončení vysokoškolského štúdia som sa presťahovala do Bratislavy, hlavného
mesta našej krásnej krajiny.

Aké mám vzdelanie?

Po stredoškolskom štúdiu na gymnáziu Šrobárova v Košiciach som v roku 2021 úspešne ukončila vysokoškolské štúdium
masmediálnej komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Aké sú moje záujmy?

Moje záujmy sú pestré. Mám rada ,,z každého rožku trošku“. Milujem šoférovanie, čítanie motivačnej literatúry, tanec, lyžovanie, turistiku,
spoločenské akcie a mnoho iného.

Prečo práve TV?

Tak ako by povedal Majk Spirit: ,,Bol to iba sen, v mladom veku, že keď budem dospelý, budem veľký, a že budú ma vysielať telky. A
povediem svet, do nového veku, v ktorom je párty namiesto vojny a všetci sú oveľa viac svojimi."

Aké je moje životné motto?

,,Človek prišiel na svet preto, aby tu bol, pracoval a žil. Len múdry človek sa snaží náš svet postrčiť ďalej, posunúť vyššie. A len vôl mu v
tom bráni.“ Jan Werich.

Autor: 18.1.2022 | 15:56
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