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Strana Jednotné Rusko mala podľa portálu Meduza.io vydať súbor odporúčaní pre svojich kandidátov v komunálnych voľbách.
Odporúčania udávajú, ako majú kandidáti hovoriť o vojne na Ukrajine – od spochybňovania legitimity ukrajinskej štátnosti cez
obviňovanie Západu až po chválenie ruských vojakov.

Michaela Ružičková

14. júla 2022

Moskovská pobočka politickej strany Jednotné Rusko, z ktorej pochádza aj aktuálny prezident Vladimir Putin, vydala súbor odporúčaní.
Adresovaný je kandidátom, ktorí plánujú ísť do septembrových komunálnych volieb na kandidátke strany. Odporúčania sa venujú hlavne
tomu, akú rétoriku by mali kandidáti zvoliť pri pokrývaní témy vojny na Ukrajine.

Príručka zahŕňa štyri základné usmernenia

Príručku s odporúčaniami pre potenciálnych kandidátov sa podarilo získať nezávislému médiu Meduza.io. Šéf moskovskej pobočky
strany Pyotr Tolstoy poprel, že by takýto súbor usmernení existoval. Jej pravosť však mali potvrdiť dva dôveryhodné zdroje.

Medzi usmerneniami, ktorými sa majú kandidáti Jednotného Ruska riadiť, sa nachádzajú štyri základné body. Dotýkajú sa histórie Ruska
a Ukrajiny, obnovenia mieru v ľudových republikách, konfliktnej povahy vzťahov medzi Ruskom a západným svetom, ale aj tzv. „hrdinov
Z“, teda vojakov, ktorí bojujú na Ukrajine.

Ciele takéhoto výberu odporúčaní a ich formulácie je možné rýchlo identifikovať. Dlhodobé a systematické šírenie klamlivých naratívov
smeruje najmä k živeniu mýtov o Ukrajine a vytváraniu pochybností o jej nezávislosti a suverenite u domáceho obyvateľstva.

Hanobenie Ukrajincov a ich vykresľovanie v negatívnom svetle následne pripravuje pôdu pre nenávisť až dehumanizáciu obyvateľov,
ktorí majú podporovať nacistov a dopúšťať sa zločinov proti civilistom. Šírené naratívy tiež slúžia na prebudenie ruskej národnej hrdosti.
Všetky spomínané aspekty napokon slúžia na ospravedlnenie ruskej agresie voči Ukrajine.

Staronová taktika: živenie mýtov o Ukrajine

Jedna z častí príručky pre kandidátov Jednotného Ruska sa zameriava na živenie mýtov a popisovanie histórie Ruska a Ukrajiny
prekresľujúce reálne udalosti.

Kandidáti strany majú podľa odporúčaní z príručky preberať rétoriku prezidenta Putina. Ten sa dlhodobo snaží vytvárať obraz Ukrajiny,
ktorá je politicky nestabilná, slabá, nemá vlastnú autonómiu a predstavuje len akési ruské „pohraničné územia“.

Tento naratív má potvrdzovať idea, že veľká časť ukrajinského územia bola vždy ruská, resp. že išlo o súčasť tzv. „ ruského sveta “.
Ukrajinský národ nemá podľa príručky dlhú históriu, jeho myšlienka mala totiž vzniknúť až v 19. storočí. Cieľom takýchto naratívov je
spochybnenie legitimity ukrajinskej štátnosti a národnosti.

Okrem toho ale príručka preberá celý rad ďalších mýtov a nepravdivých tvrdení s cieľom vytvárať obraz slabej Ukrajiny, ktorá sa môže
rozvíjať iba v ruskom područí. Kandidátov nabáda, aby chválili Josifa Vissarionoviča Stalina za udrženie integrity Sovietskeho zväzu.

Naopak, kritiku majú prejaviť voči Vladimirovi Iľjičovi Leninovi, ktorý je vnímaný ako otec ukrajinskej štátnosti či „architekt“ Ukrajiny. Aj táto
kritika ale má slúžiť k delegitimizácii Ukrajiny, keďže hovorí o externom aktérovi (Lenin, resp. boľševici), ktorý mal napriek absencii
predošlej štátnosti vytvoriť Ukrajinu ako umelý štát.

Kritizovaný má byť podľa príručky aj Nikita Chruščov za to, že údajne budoval vlastnú kariéru na Ukrajine, ktorej neskôr odovzdal Krym.
Rovnako mal mať na svedomí posilňovanie ukrajinského nacionalizmu udelením amnestie členom Ukrajinskej povstaleckej armády
(UPA) a Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN).

Preberanie rétoriky, ktorá usiluje o prepísanie histórie a je živená najvyššími politickými predstaviteľmi, slúži na posilňovanie propagandy
a legitimizáciu ruskej agresie voči Ukrajine.

Rusko Ukrajine „pomáha“

Druhá z oblastí, ktorej sa príručka venuje, sa zameriava na samozvanú Doneckú a Luhanskú ľudovú republiku. Tie prezentuje ako časti,
ktoré budú po skončení bojov pričlenené k Ruskej federácii. Kandidáti majú tiež rozširovať informácie o referende, ktoré Rusko plánuje
uskutočniť s cieľom pričleniť k vlastnému územiu obe republiky, ako aj okupované častí Chersonskej a Záporožskej oblasti.
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Wikipédia vs. Rusko: boj za slobodu informácií￼

25. júna 2022

Popri tom príručka prezentuje prítomnosť Ruska na Ukrajine ako humanitárnu misiu. Kandidáti Jednotného Ruska teda majú v rámci
kampane hovoriť o snahe Ruska zlepšiť životnú úroveň obyvateľov v spomínaných oblastiach a oslobodiť ich od údajného útlaku
nacionalistickej vlády.

Aj samotná strana Jednotné Rusko je pomocou príručky vykresľovaná ako poskytovateľ humanitárnej pomoci ľudovým republikám. Na
ich územie mala zabezpečiť prevoz 8-tisíc ton nákladu a ďalších sto ton zdravotníckeho materiálu.

Na vine je Západ

Ruské propagandistické naratívy o Ukrajine sa nesú v znamení rozprávkového boja dobra proti zlu. Zatiaľ čo Rusko bolo v príručke
označené za poskytovateľa humanitárnej pomoci, Západ je jednoznačne identifikovaný ako nepriateľ.

Kremeľ tak pokračuje v rétorike, ktorá hovorí, že nie Rusko, ale Západ začal konflikt na Ukrajine s cieľom eliminácie svojho hlavného
geopolitického rivala – Ruskej federácie. Rusko sa malo podľa týchto naratívov iba brániť rozpínavým tendenciám NATO. Západ je tiež
podľa tejto rétoriky zodpovedný za potravinovú a energetickú krízu, ktoré mali vyvolať sankcie proti Rusku.

Podľa príručky mali konflikt s Ruskom podnietiť USA, a to hneď po skončení Studenej vojny. USA podľa tohto tvrdenia vnímali moderné
Rusko ako hrozbu. Preto sa mali usilovať o vytvorenie protiruských nálad v postsovietskych štátoch. Obeťou tohto trendu sa mala stať
práve Ukrajina.

USA údajne do diania na Ukrajine zasahujú aj naďalej, pričom majú mať na svedomí vojnu na Donbase. Ich cieľom malo byť uvalenie
sankcií na Rusko, čo malo Rusko oslabiť.

Naproti tomu, ako uvádza príručka, Rusko „ urobilo všetko, čo bolo v jeho silách, aby sa vyhlo ozbrojenému konfliktu. Teraz je zrejmé, že
Západ bol porazený v sankčnej, informačnej a humanitárnej vojne. K tomuto záveru postupne prichádzajú aj európske krajiny – a čím
viac pociťujú účinky sankcií, tým viac budú žiadať normalizáciu vzťahov s Ruskom. Je zrejmé, že jedinou stranou, ktorá má záujem na
eskalácii konfliktu, sú USA. “

Ruskí „hrdinovia“

Napokon, súbor odporúčaní pre kandidátov Jednotného Ruska sa venuje aj zvyšovaniu morálky domáceho obyvateľstva pomocou
pozitívneho vykreslenia ruských vojakov pôsobiacich na Ukrajine.

Tí sú v príručke opisovaní ako „ hrdinovia “, ktorí majú skoncovať s „ ukrajinským neonacistickým režimom “. Odporúčania sa pritom
odvolávajú nielen na falošné tvrdenia o nacistoch, ktorí majú na Ukrajine vládnuť, ale aj na propagandistické poukazovanie na porážku
nacistického Nemecka Sovietskym zväzom v druhej svetovej vojne.

Príručka nezabúda ani na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý má nacistický režim živiť. Okrem toho poukazuje aj na
nutnosť prezentovať tvrdenia o zverstvách ruskej armády ako techniky vojenskej propagandy Západu.

Text sa aj v tejto časti vracia k téme vinníkov, keď uvádza: „ V skutočnosti hlavným nepriateľom občanov Ukrajiny nie je Rusko a ruský
ľud, ale USA a ich bábkový režim v Kyjeve, ktorý zatiahol Ukrajinu do krvavej vojny kvôli vlastným politickým cieľom. “

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3

Michaela Ružičková

Interná doktorandka na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta
Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci newsletteru o dezinformáciách Digital
Infospace Security Initiative. Publikuje ako stážistka v think-tanku Stratpol. Venuje sa témam ako je environmentálna geopolitika,
geopolitika Arktídy a dôsledky klimatickej zmeny. Kontakt: michaela.ruzickova@infosecurity.sk

Ruská agresia na Ukrajine nie je v súlade s Chartou OSN

16. júla 2022
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Na Facebooku sa šíri príspevok, podľa ktorého je ruská vojna na Ukrajine v súlade s Chartou OSN. Rusko má údajne na agresiu...

Autor: Michaela Ružičková
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Ešte vlani platili študenti necelých 77 eur mesačne. Za rovnakú dvojlôžkovú izbu od septembra dajú o 17 eur viac. Univerzite
Komenského totiž stúpli výdavky na energie o viac ako 40 percent. „Nemáme iné zdroje, z ktorých by sa tieto dodatočné náklady mohli
pokryť,“ hovorí Simona Šintalová z oddelenia pre vonkajšie vzťahy. Preto zdvihli ceny o 20 percent.

Hlbšie do peňaženiek budú musieť načrieť aj ubytovaní v iných študentských domovoch. K úprave cenníkov pristúpila väčšina vysokých
škôl. Účelom internátov pritom nie je generovať zárobok, ale poskytovať sociálnu službu. Preto cenu zvýšili len o nárast výdavkov. Nemali
na výber. Už druhý rok musia hospodáriť s okresaným rozpočtom .

Vysoké školy zrušili vyše tisíc programov. Študenti musia prestúpiť na iné univerzity

Drahšie izby u susedov

Ohľadne zvýšenia rozpočtu verejných univerzít rezort školstva rokuje s ministerstvom financií. „Formou rozpočtového opatrenia požiadal
o zvýšenie rozpočtu v objeme 14 miliónov eur,“ odkázal odbor komunikácie. Vo fáze prípravy je aj rozpočet na budúci rok. Podľa rezortu
je jednou z priorít zvýšiť prostriedky a vykompenzovať infláciu a zvýšené ceny energií.

Napriek okresanému rozpočtu vysoké školy priebežne investujú aj do rekonštrukcie študentských domovov. Napríklad Slovenská
technická univerzita vlani do opráv investovala takmer dva milióny z vlastných zdrojov a tento rok takmer milión.

Podľa predsedu Slovenskej rady vysokých škôl Filipa Šurana vynovené obydlia oceňujú aj študenti. Myslí si však, že na Slovensku je
obrovský investičný dlh. „Podľa našich odhadov je potrebných okolo 200 miliónov eur na zabezpečenie štandardu bývania,“ vyčíslil. Vo
všetkých kútoch Slovenska si budú musieť poslucháči priplatiť za izbu o 10 až 20 percent viac. Poplatok bude závisieť od štandardu.
Spravidla sa však ceny pohybujú od 51 do 134 eur.

Kvôli zvýšeným nákladom na plyn a elektrinu museli k zdražovaniu pristúpiť aj internáty v neďalekom Brne, v ktorom sa o titul uchádzajú
tisícky Slovákov . Ubytovanie ich tam pritom aj tak vyjde viac ako v rodnej krajine. Na Vysokom učení technickom zaň zaplatia od 120 do
300 eur mesačne. „To je stále pomerne hlboko pod komerčným nájmom v Brne,“ poznamenala špecialistka komunikácie Tereza
Kadrnožková.

Do podnájmov idú opatrne

Faktom je, že študentské domovy nemajú za sebou ideálne dva roky. Záujem o ne stagnoval. Keď väčšina odborov prešla na dištančné
vzdelávanie, študenti sa presťahovali späť do svojich detských izieb . Podľa vedúceho oddelenia Centra komunikácie a vzťahov s
verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave Miroslava Horňáka boli študentské domovy takmer dva roky kapacitne vyťažené len
minimálne. „Výpadok príjmov za toto obdobie je približne dva milióny eur,“ reagoval.

Boj proti zdražovaniu. To očakávajú študenti od staronového rektora najväčšej univerzity

Študentské mestečká však nie sú jediným možným útočiskom. Niektorých poslucháčov nelákajú viaclôžkové izby v bunkách a bujarý
nočný život, no skôr uprednostňujú ticho a súkromie. Preto sa ubytujú v podnájmoch. Podľa Šurana je však ich počet omnoho menší. „V
Bratislave sa ceny internátov hýbu od 70 až 120 eur, no cena za jednu izbu v zdieľanom byte pod 200 eur nejde,“ vysvetlil.

Podľa analytika Realitnej únie Vladimíra Kubrického boli mladí ľudia opatrenejší aj pri hľadaní podnájmov. „Pokiaľ sa učili dištančne a
nemohli si v meste univerzity privyrobiť, strácalo pre nich zmysel platiť si bývanie,“ zdôvodnil.

Štát pomôže talentovaným

Napriek tomu, že jesenná vlna pandémie by nemala byť taká silná ako tie predchádzajúce, hľadanie študentského podnájmu môže byť
ešte ťažšie. „Počet voľných bytov sa totiž výrazne znížil a ceny išli hore,“ dopĺňa Kubrický. Podľa jeho slov sa pri vysokej inflácii budú
musieť študenti oveľa viac snažiť, aby štúdium finančne zvládli.

Jedna izba v prenajatom byte stojí približne 250 až 300 eur mesačne. Podľa Kubrického zdražovanie internátov nebude také markantné,
aby prinútilo študentov ísť do podnájmov. „Tí, ktorí si to môžu finančne dovoliť, už teraz dávajú prednosť podnájmu,“ pripomenul.

Mesiace sa učili z domu a teraz maturujú. Výsledky sú porovnateľné, hovoria učitelia

Okrem toho sa mladým zvýšili náklady aj na dopravu, stravu a iné tovary. Šuran pripomína, že pre niektorých je aj pár eur rozhodujúcich.
„Celkovo tak nárast cien pre študentov môže byť na úrovni 50 a viac eur mesačne,“ vyčíslil. Podľa jeho slov by mal štát pomôcť tým, ktorí
to najviac potrebujú, a následne vytvoriť priaznivé podmienky pre všetkých.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/828169106/60bc47e4bdc6722486cb?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjA3MjA1NjAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODI4MTY5MTA2LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.R7RbPBp4-DEA1Vg9h2FdRvYzE8kgELSew5WCWSlvisU
https://hnonline.sk/finweb/ekonomika/96030426-lacnemu-ubytovaniu-odzvonilo-zivot-nas-bude-stat-aj-o-50-eur-viac-hovoria-studenti


Monitora s. r. o. | monitora.sk 11

Vďaka plánu obnovy rezort školstva od septembra finančne podporí 1 400 talentovaných a nadpriemerných študentov , ktorí sa prihlásia
na domáce univerzity. Mohli sa uchádzať o štipendium na celé štúdium v celkovej výške deväťtisíc eur. Keďže prostriedky nie sú pevne
viazané, môžu ich využiť napríklad na ubytovanie.

Koľko bude stáť ubytovanie v študentských mestečkách:

Bratislava

Univerzita Komenského

Mlyny: 58,50 – 134 eur/mesiac

Dvojlôžková izba vo výškovom bloku B: 87,50 eura/mesiac

Družba: 88,68 – 119 eur/mesiac

Dvojlôžková izba v bloku D1 alebo D2: 93,96 eura/mesiac

Slovenská technická univerzita

Mladá garda, Dobrovičova, Mladosť: v priemere 94 eur/mesiac

Ekonomická univerzita v Bratislave

Študentské domovy EU: 60 – 125 eur/mesiac

Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: 51 – 57 eur/mesiac

Trnava

Študentský domov Miloša Uhra STU: 70 – 80 eur/mesiac

Trnavská univerzita v Trnave: 90 eur/mesiac

Univerzita sv. Cyrila a Metoda: 66 – 80 eur/mesiac

Prešov

Prešovská univerzita v Prešove: 75 eur/mesiac

Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela: 61 – 64 eur/mesiac

Brno

Vysoké učení technické: 123 – 164 eur/mesiac

Masarykova univerzita: 102 – 298 eur/mesiac

Autor: Mária Dvoráčková
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