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

Článkov: 43  28. Február 2022

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5Regina  

Televízia, Regina, 25. 2. 2022, 16:30

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Správy  

Rozhlas, Rádio Košice, 25. 2. 2022, 7:00

 .  .  .  .  .  .  .  . 7ONLINE Ruské tajné služby môžu online ÚTOČIŤ na Slovensko: ZNÁMY portál hlási útok HACKEROV!  

Online, pluska.sk, 26. 2. 2022, 7:00

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Keď časť mojej rodiny verí, že agresorom je Amerika, chápem, že sú takí ľudia aj na Slovensku, vraví ukrajinská
hudobníčka žijúca v Košiciach  

Online, dennikn.sk, 26. 2. 2022, 14:42

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko by to bol zničujúci krok  

Online, webnoviny.sk, 26. 2. 2022, 14:45

19Štáty NATO a EÚ nie sú Ruskou agresivotou ohrozené, myslí si odborník. Ak by k tomu došlo, šlo by o svetový konflikt  

Online, startitup.sk, 26. 2. 2022, 15:33

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21Politológ Gabriel Eštok o aktuálnej situácii na Ukrajine  

Online, rtvs.sk, 25. 2. 2022, 18:44

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci - -
Agentúrne správy  

Online, bratislavaden.sk, 26. 2. 2022, 16:35

 .  .  .  .  . 24Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, spisiakoviny.eu, 26. 2. 2022, 17:15

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26Internáty na východe sú pre Ukrajincov pripravené  

Online, kosiceonline.sk, 28. 2. 2022, 5:44

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28ONLINE: Vojna na Ukrajine: Deň tretí  

Online, 24hod.sk, 26. 2. 2022, 10:07

 .  .  .  .  . 35Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, 24hod.sk, 26. 2. 2022, 17:10

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36V Košiciach študuje vyše dvetisíc Ukrajincov. Univerzity im ponúkajú pomoc  

Online, kosice.dnes24.sk, 25. 2. 2022, 8:58

 .  .  .  .  . 37Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, aktuality24.sk, 26. 2. 2022, 16:35

 .  .  .  .  . 39Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, parlamentnelisty.sk, 26. 2. 2022, 15:31

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41Iné cesty vás zavedú na tajuplné miesta planéty  

Online, k13.sk, 20. 2. 2022, 8:46

 .  .  .  .  . 42Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, sportx.sk, 26. 2. 2022, 16:35

 .  .  .  .  . 44Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, sportdnes.sk, 24. 2. 2022, 15:24

 .  .  .  .  . 46Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, tipyprezdravie.sk, 26. 2. 2022, 16:35

https://monitora.sk/


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

 .  .  .  .  . 48Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, hlohovecko.sk, 26. 2. 2022, 19:00

 .  .  .  .  . 49Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, slovenskoaktualne.sk, 26. 2. 2022, 16:35

 .  .  .  .  . 51Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, finreport.sk, 26. 2. 2022, 0:00

 .  .  .  .  . 53Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, euronovinky.eu, 26. 2. 2022, 16:35

 .  .  .  .  . 55Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, akcnezeny.sk, 26. 2. 2022, 16:30

 .  .  .  .  . 57Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, aktualizovane.sk, 26. 2. 2022, 16:46

 .  .  .  .  . 59Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, topspravy.eu, 26. 2. 2022, 16:54

 .  .  .  .  . 61Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, maxivyber.sk, 26. 2. 2022, 15:45

 .  .  .  .  . 62Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, economics.sk, 26. 2. 2022, 16:35

 .  .  .  .  . 64Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, bleskovespravy.sk, 26. 2. 2022, 16:35

 .  .  .  .  . 66Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, newsy.sk, 26. 2. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok  

Online, spravy.izaz.eu, 26. 2. 2022, 16:41

 .  .  .  .  . 69Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, financnik.sk, 26. 2. 2022, 17:10

 .  .  .  .  . 70Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, zilinaden.sk, 26. 2. 2022, 16:35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72Vláda schválila milión eur na pomoc Ukrajine  

Online, slovenskyreporter.sk, 25. 2. 2022, 10:59

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73Aktuálna situácia vo Vyšnom Nemeckom  

Online, slovenskyreporter.sk, 26. 2. 2022, 14:26

 .  .  .  .  . 74Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, nitrianskyhlas.sk, 26. 2. 2022, 15:35

 .  .  .  .  . 76Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, kosice.gratis, 26. 2. 2022, 16:35

 .  .  .  .  . 78Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, freebets.sk, 26. 2. 2022, 19:00

 .  .  .  .  . 80Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, slovak.press, 26. 2. 2022, 16:16

 .  .  .  .  . 82Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, bossmedia.sk, 26. 2. 2022, 16:35

 .  .  .  .  . 84Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, ekonomickydennik.sk, 26. 2. 2022, 16:35

https://monitora.sk/


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

 .  .  .  .  . 86Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, inforaj.sk, 26. 2. 2022, 15:35

 .  .  .  .  . 88Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  

Online, fotonovinky.sk, 26. 2. 2022, 16:35

https://monitora.sk/


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

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 5

Regina  
  25. 2. 2022, 16:30, Relácia: Regina, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 65 454 GRP: 1,45 OTS: 0,01 AVE: 97552 Eur 

[strojový prepis] … domovom množstva študentov, ktorí študujú na univerzitách a vysokých školách po celom Slovensku. Len na
Prešovskej univerzite v Prešove v tomto akademickom roku študuje 904 100 študentov z Ukrajiny a univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach 350. Včera podvečer vyšli do ulíc ukrajinských študenti aj Ukrajinci žijúci na Slovensku. Podporiť svojich krajanov aj…

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/697725109/af78f6b6d0bc32705946?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDg2MjA5NTIsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njk3NzI1MTA5LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.zK35dP_3vLCVNcI1yE9ZEhole8ogI-cSo8AMDcvGGJo
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  25. 2. 2022, 7:00, Zdroj: Rádio Košice, Stanica: Slovenské stanice, Vydavateľ: MARK MEDIA s. r. o., Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

[strojový prepis] … zabezpečiť pre týchto ľudí základné životné potreby. Mesto Prešov zároveň sleduje dianie v našom partnerskom
meste Mukačevo, ktorému sme pripravení taktiež podať pomocnú ruku. Situácia na Ukrajine zasiahla vo veľkej miere tých, ktorí tam majú
príbuzných. Jednou z nich je tiež študentka univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ceny a júnová, ktorej rodina žije v…
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ONLINE Ruské tajné služby môžu online ÚTOČIŤ na Slovensko: ZNÁMY portál hlási útok HACKEROV!  
  26. 2. 2022, 7:00, Zdroj: www1.pluska.sk , Vydavateľ: News and Media Holding a.s., Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 983 884 GRP: 21,86 OTS: 0,22 AVE: 2310 Eur 

Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armády majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od II. svetovej vojny. Ruská federácia
podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok o 2:30 v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupol. Krátko na to šéf
Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom, ktorý sa teraz
Putin snaží zvrhnúť. Ruské vojská napadli Ukrajinu z troch strán; zo severu z Bieloruska, z juhu z Krymu a z východu. Krviprelievanie sa
počas štvrtka rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho
východného suseda sme sledovali ONLINE. Upozorňujeme však, že FOTO a VIDEO v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda
nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhal, a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ukrajinci sa ruským vojakom NEBOJA KLÁSŤ ODPOR. Pozrite si VIDEO>>>

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií voči Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" voči Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie.

Ľudia sa pozerajú na zničenú bytovku po raketovom útoku ruskej armády v ukrajinskej metropole Kyjev v piatok 25. februára 2022.

Zdroj: Emilio Morenatti/ TASR/AP

Sledovali sme ONLINE (záznam z piatka): <PUTIN, dobre sa pozeraj! Zronená dcéra ukazuje na mŕtvolu matky, bomby zabíjali v škôlke
>

Sledovali sme ONLINE (záznam zo štvrtka): <Rusko sa zmocnilo jadrovej elektrárne, v noci ostreľovali Kyjev!>

Rusi zasiahli aj ukrajinskú škôlku, medzi obeťami aj deti:

škôlka v Stanytsi Luhanskej

Zdroj: The Guardian

Ukrajinského vodiča prešlo ruské obrnené vozidlo:

Prezident Volodymyr Zelenskyj je stále v Kyjeve:

Slnko vyšlo nad Kyjevom. Niečo mi hovorí, že táto noc bola dôležitá a že si ju zapamätá aj náš nepriateľ. Olexander Scherba

Olacender Scherba, dlhoročný diplomat sa po dnešnej noci na Ukrajine vyjadril na svojej sociálnej sieti, že táto noc bola dôležitá.

Zdroj: https://twitter.com/olex_scherba/status/1497436862985682946?cxt=HHwWhICyvZS5-8cpAAAA

V kyjevskom metre sa v noci z piatka na sobotu narodilo počas útokov Rusov dievčatko menom Mia:

Ruská strela dnes zasiahla obytnú budovu v Kyjeve:

KK63 Kyjev - Na snímke poškodená bytovka po raketovom útoku 26. februára 2022 v Kyjeve. Rusko vo štvrtok v skorých ranných
hodinách začalo pozemnú, vzdušnú a námornú inváziu na Ukrajinu, ktorá je najväčším útokom na európsky štát od druhej svetovej vojny.
FOTO TASR/AP An apartment building damaged following a rocket attack on the city of Kyiv, Ukraine, Saturday, Feb. 26, 2022. Russian
troops stormed toward Ukraine's capital Saturday, and street fighting broke out as city officials urged resid

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/698567918/3f1473e723def8ddbbb7?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDg2MjA5NTIsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njk4NTY3OTE4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.KMaw8MHPS6yqXd-V_I0dGvsXTVReXZf_2_3toHL5A9Y
https://www1.pluska.sk/spravy/online-vojna-ukrajine-agresiu-vladimira-putina-ruska-sledujeme
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Zdroj: Efrem Lukatsky

Sledujeme ONLINE:

---------------------------------------------------------------------------------

Ďakujeme, že ste s nami sledovali ONLINE. Nové informácie vám prinesieme opäť ráno.

0:25 Nad ukrajinskou metropolou Kyjev sa okolo polnoci miestneho času rozozvučali sirény varujúce pred raketovými útokmi a náletmi,
informovala britská spravodajská stanica BBC. V meste platí do pondelka 08.00 h miestneho času prísny zákaz vychádzania. (tasr)

00:00 Charkov je aktuálne pod silnými leteckými útokmi.

Kharkiv is under heavy air strikes now.

Video: Pravda Gerashchenko/ Telegram pic.twitter.com/UNTVrmyCFS

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

23:50 Európska únia spolu so Spojenými štátmi a ďalšími západnými partnermi oznámila v sobotu večer nové sankcie voči Rusku za
jeho inváziu na Ukrajinu. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT. Informovala
o tom britská spravodajská stanica BBC.

23:47 Pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny je od soboty prístupný špeciálny informačný web ua.gov.sk. Nájdu tam najdôležitejšie
informácie. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

23:39 Ukrajinu prostredníctvom sociálnej sieti podporili aj princ Wiliam a Kate Middleton.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s
future.

Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future �� W & C

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022

23:28 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu naliehal na Západom neuznaného prezidenta Alexandra Lukašenka, aby
"požadoval čo najrýchlejšie stiahnutie ruských jednotiek" z územia Bieloruska. (tasr)

23:25 Ukrajinská poslankyňa Lesia Vasylenko uviedla, že Rusi plánujú zaútočiť "so všetkým, čo majú".

In 30-60 mins #Kyiv will be under attack never seen before. #Russia will hit us with all they have. Main Bessarabka market is a target. All
parliamentary chats are exploding

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) February 26, 2022

23:19 Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) sľúbil počas telefonického rozhovoru s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, že
Slovensko podporí vstup Ukrajiny do Európskej únie. Predseda vlády to uviedol na sociálnej sieti.

23:15 Objavili sa informácie, že hackeri z hnutia Anonymous napadli ruské štátne televízne kanály a na všetkých vysielajú skutočné
zábery z Ukrajiny.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine .
#OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc

— Anonymous TV �� (@YourAnonTV) February 26, 2022

23:10 V ukrajinskej dedine Zelenovka dnes zastrelili novinára informačného týždenníka „Around You“ Shakirova Dilerbeka. Informovala o
tom generálna prokurátorka Ukrajiny Irina Venediktová. Na Facebooku tiež uviedla, že strely zasiahli aj sanitku pri prevoze zranených,
zomreli traja ľudia.

23:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu privítal kroky Západu smerujúce k vylúčeniu Ruska z medzinárodného
platobného systému SWIFT. Ide o krok, ktorý Ukrajina očakáva v rámci reakcie Západu na vpád ruských jednotiek na Ukrajinu. (tasr)

22:50 Ruské vládne webstránky naďalej nefungujú. Jasné dôvody výpadkov podľa spravodajskej televízie CNN nie sú známe, no
medzinárodná hackerská skupina Anonymous vyhlásila, že webstránky napáda ona.
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22:32 Kyjev naďalej čelí ruskému útoku. Podľa svedkov, na ktorých sa odvolávajú ukrajinské médiá, je mesto pod paľbou raketometov.
Informuje o tom ČT24.

22:23 Čečenský vodca a spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina - Ramzan Kadyrov - v sobotu informoval, že čečenskí bojovníci
sa už zapojili do tzv. ruskej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. (tasr)

22:00 Ruské strely zasiahli detskú onkologickú nemocnicu v Kyjeve. Zabili pri tom jedno dieťa a ďalšie dve zranili.

⚡️Russian artillery fire has struck Kyiv's children's cancer hospital Okhmadyt, killing one child and wounding two, along with two adults,
TSN reported.

Eyewitnesses reported that the city is under fire from multiple-launch rocket systems.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

21:40 Z Ostravy vypravili v sobotu večer humanitárny vlak, ktorý do mesta Čop na západnej Ukrajine odváža zdravotnícke a hygienické
potreby, spacie vaky, deky a ďalší materiál. Z Čopu môže do Česka odviezť niekoľko stoviek vojnových utečencov z Ukrajiny. (tasr)

21:35 Aktuálne boje v Charkove.

NOW: Heavy fighting is taking place in Kharkiv. #Kharkiv #UkraineUnderAttack #Ukraine pic.twitter.com/BoROAhBoN2

— Yahya Aliyar (@yahyaaliyar_) February 26, 2022

21:30 Ukrzaliznycja rozhodla o zastavení dodávok elektriny na kyjevskú hlavnú železničnú stanicu z dôvodu ostreľovania v blízkosti
budovy. Cestujúci a personál boli evakuovaní do úkrytu.

⚡️Kyiv central railway station goes dark.

Ukrzaliznytsya decided on halting electricity supplies to Kyiv’s Central Railway Station due to shelling close to the building. Passengers
and personnel were evacuated to a shelter.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

21:25 Generálny tajomník OSN António Guterres povedal v sobotu v telefonáte ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že
bude pracovať na zvýšení humanitárnej pomoci Ukrajine, ktorú napadlo Rusko. (tasr)

21:20 V Kyjeve sa spustil letecký poplach. Informuje o tom the Kyiv Independent. Ľudia sa musia urýchlene skryť do najbližšieho úkrytu.

⚡️Air raid alert in Kyiv.

People must urgently go to the nearest shelter.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

21:16 " Agresia ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie (EÚ) alebo Organizácie
Severoatlantickej zmluvy (NATO). Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už
malo charakteristiky svetového konfliktu." Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.
Informuje o tom portál www.startitup.sk.

21:10 Prvé tzv. hotspoty budú zriadené v priebehu nedele (27. 2.) v štyroch obciach na východe Slovenska, a to v Uliči, Ubli, Vyšnom
Nemeckom a Veľkých Slemenciach. Pre vojnových utečencov z Ukrajiny zabezpečia prvú pomoc. (tasr)

21:00 Z ukrajinského Čopu v nedeľu (27. 2.) skoro ráno vypraví česká Arriva s podporou Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK)
evakuačný vlak. ZSSK o tom informuje na sociálnej sieti. Nástup do vlaku by mal byť o 5.00 h, vypravený bude zhruba do 9.00 h. (tasr)

20:50 Charitatívnu zbierku na pomoc Ukrajine spustila v sobotu mestská časť (MČ) Košice - Staré Mesto. V prvý deň ju prišli podporiť
stovky ľudí. Centrum SOS pre Ukrajinu je zriadené v sobášnej sieni na staromestskej radnici, informovala hovorkyňa MČ Renáta
Némethová. (tasr)

20:39 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal sobotňajšie rozhodnutie Nemecka poslať Ukrajine zbrane na boj proti ruskej
invázii. Toto rozhodnutie je zásadným zvratom v politike Berlína, ktorá zakazuje dodávať zbrane do konfliktných oblastí. (tasr)
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20:20 Ruská invázia na Ukrajinu predstavuje zlomový bod v histórii, vyhlásil v sobotu nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz. (tasr)

Olaf Scholz

Zdroj: Alex Brandon

20:05 Na Slovensku platná legislatíva neumožňuje okamžitý zákaz šírenia ruských televíznych staníc. Upozorňuje na to Rada pre
vysielanie a retransmisiu (RVR), ktorá však rozhodnutie o ich vyradení z programovej ponuky podporuje a operátorom ponúka
konzultácie. Všetky limity by podľa nej však stratili opodstatnenie vo chvíli, ak by štát označil obsah dotknutých programových služieb za
bezpečnostnú hrozbu. (tasr)

19:55 Pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny je od soboty prístupný špeciálny informačný web ua.gov.sk. Nájdu tam najdôležitejšie
informácie. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. (tasr)

Čítajte viac

Ruskí vojaci vyhodili do vzduchu priehradu: Ľudia musia obmedziť používanie VODY!

19:50 Zodpovednosť za vojnu na Ukrajine pripisuje Rusku viac ako 62 percent Slovákov. Dvadsaťpäť percent ľudí zastáva názor, že za
konflikt sú zodpovedné USA. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Hospodárske noviny. Realizoval sa na vzorke 1000
respondentov v piatok (25. 2.). (tasr)

19:42 Slovenské hranice sú pripravené zvládať nápor ľudí utekajúcich z Ukrajiny pred vojnou. Na sociálnej sieti to uviedol premiér SR
Eduard Heger (OĽANO). Pripomenul, že vládny kabinet v sobotu pre situáciu na Ukrajine a očakávaný prílev ľudí vyhlásil na Slovensku
mimoriadnu situáciu. (tasr)

Čítajte viac

Heger na rovinu: Sú hranice pripravené zvládať nápor utekajúcich ľudí pred KRVAVOU vojnou?

19:37 Ruskí vojaci vyhodili do vzduchu priehradu, ktorú postavila Ukrajina na juhu v Chersonskej oblasti a ktorá v roku 2014 odrezala
Ruskom anektovaný Krymský polostrov od zásob vody. V sobotu o tom informovala televízna stanica ruskej armády Zvezda, na ktorú sa
odvolala nemecká tlačová agentúra DPA. (tasr)

19:23 Slovenskí hotelieri združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) sa pridali k iniciatíve Kto pomôže Ukrajine? a
utečencom ponúkajú pomoc vo forme ubytovania, prepravy či teplého jedla. (tasr)

19:10 Nemecko v sobotu oznámilo, že pracuje na vylúčení Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT "cieleným a funkčným
spôsobom", ktorý by obmedzil akékoľvek kolaterálne škody. (tasr)

19:00 Niekoľko tisíc ľudí protestovalo v sobotu v rakúskej metropole Viedeň proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a jeho invázii
na Ukrajinu. (tasr)

18:50 Ruské tajné služby môžu online útočiť na Slovensko, napríklad na individuálne účty, ale aj účty rôznych štátnych inštitúcií, médií či
iných organizácií. Portál Startitup.sk aktuálne informoval o tom, že hackeri zaútočili na ich web a ďalšie významné slovenské médiá .

18:36 Nemecko schválilo dodávky 400 protitankových raketometov na Ukrajinu, informoval v sobotu vládny zdroj. Je to zásadný obrat v
dlhodobej politike Nemecka, ktorá zakazuje vývoz zbraní do konfliktných oblastí. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry AFP.

Čítajte viac

VIDEO Nebudete veriť vlastným očiam! Živý vstup reportéra CNN z Ukrajiny trhá REKORDY

18:30 Postup Ruska na Ukrajine je pomalší, než pôvodne očakávalo, a to z dôvodu neočakávane pevného odporu. Oznámil to v sobotu
vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany. (tasr)

18:22 Viac než 10.000 ľudí demonštrovalo v sobotu proti ruskej invázii na Ukrajine na niekoľkých protestných zhromaždeniach vo fínskej
metropole Helsinki. (tasr)

Čítajte viac

V Bratislave sa konalo masové Zhromaždenie na podporu Ukrajiny! Jasný odkaz Putinovi do Ruska
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18:15 Stovky ľudí sa zhromaždili v sobotu pred ruskou ambasádou v Bratislave a na bratislavskom Hlavnom námestí, aby vyjadrili odpor
proti ruskej vojenskej agresii na Ukrajine. Podujatia na podporu Ukrajiny boli v sobotu večer aj v Poprade či Považskej Bystrici. (tasr)

18:07 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v sobotu Rusom v ich jazyku odkázal, že si nezaslúžia "nezmyselnú vojnu"
proti svojim ukrajinským susedom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP a Blinkenovho odkazu na sociálnej sieti Twitter.

18:00 Vyše 500 ľudí protestovalo v sobotu podvečer v Budapešti pred ruským veľvyslanectvom proti vojne na Ukrajine, informuje
spravodajca TASR s odvolaním sa na spravodajský server telex.hu.

17:43 Maďarsko je pre prichádzajúcich z Ukrajiny priateľským miestom, kde ich čakajú priatelia, vyhlásil v sobotu predseda maďarskej
vlády Viktor Orbán po preverení situácie na maďarsko-ukrajinských hraniciach v Beregsurányi v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe.
(tasr)

17:30 Taliansky premiér Mario Draghi podporuje vylúčenie Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT za to, že napadlo
Ukrajinu. V sobotu to na Twitteri napísal líder talianskej stredoľavej Demokratickej strany (PD) Enrico Letta, ktorého citovala tlačová
agentúra DPA. (tasr)

17:05 Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa v sobotu konal protest proti ruskému vpádu na Ukrajinu. Demonštranti sa tam stretli s
priaznivcami ruského režimu. Situácia sa vystupňovala a skončila potýčkou. Zasahujúci policajti zadržali dvoch proruských účastníkov
pre podozrenie z trestných činov proti ľudskosti a mieru, informoval spravodajský server Novinky.cz.

17:00 Stovky ľudí v sobotu pred budovou ruského veľvyslanectva i pred sídlom britského premiéra na Downing Street v Londýne žiadali
stiahnutie Ruska z Ukrajiny. Protesty sa konali aj v ďalších britských mestách. (tasr)

16:56 Výzvy pre ruského prezidenta Vladimira Putina na zastavenie vojenskej operácie proti Ukrajine silnejú aj v Rusku. (tasr)

16:50 Ukrajinci žijúci v zahraničí a obyvatelia viacerých krajín sveta vyšli v sobotu do ulíc, aby sa pripojili k zhromaždeniam namiereným
proti vojne. (tasr)

16:45 Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu svojho ruského rezortného kolegu Sergeja Lavrova v sobotu počas
telefonického rozhovoru požiadal o ukončenie ruského útoku na Ukrajinu. (tasr)

16:43 Poľský premiér Mateusz Morawiecki kritizoval v sobotu západné krajiny, ako napríklad Nemecko, za prejavy "neústupčivého
egoizmu" tvárou v tvár vojny, ktoré Rusko vedie na Ukrajine. Podľa Morawieckeho sú potrebné skutočne "zdrvujúce sankcie",
informovala agentúra AFP. (tasr)

16:40 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča Slovákom necestovať do Moldavska. Súvisí to s
rozhodnutím moldavskej vlády o vyhlásení výnimočného stavu v krajine a dočasnom uzavretí vzdušného priestoru Moldavska pre
eskaláciu napätia na území susednej Ukrajiny. (tasr)

Čítajte viac

Na očakávaný VEĽKÝ útok ruskej armády sa poriadne vyzbrojili: Kyjev sa ubráni, tvrdí minister!

16:29 Viac ako 70 dobrovoľníkov sa prihlásilo do tzv. hotspotov pri hraniciach s Ukrajinou. TASR o tom informovala hovorkyňa
Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

16:17 Primátori hlavných miest krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a zakladajúci členovia Paktu slobodných miest vyjadrili spolupatričnosť s
občanmi ukrajinských miest a obcí. Zároveň odsúdili ruskú agresiu a spoločne vyzvali na čo najprísnejšie sankcie. (tasr)

16:09 Mestská časť Košice - Staré Mesto podáva pomocnú ruku. Prvá dodávka humanitárnej pomoci už vyrazila k ukrajinskej hranici.
Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

16:00 Litovský prezident Gitanas Nauséda adresoval v sobotu Rusku naliehavú výzvu na zastavenie bojov na území Ukrajiny, "aj keď sa
už napáchalo toľko zla". Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.

15:50 Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ponúka utečencom z Ukrajiny svoje ubytovacie kapacity. Je pripravený prijať viac ako
200 detí a žien a zároveň zabezpečiť ich prevoz z hraníc. (tasr)

15:42 Česká republika, Poľsko a Bulharsko v piatok v reakcii na ruskú inváziu Ukrajiny oznámili, že od polnoci nevpustia do svojho
vzdušného priestoru žiadne lietadlo ruských aerolínií. (tasr)

15:37 Ruské tajné služby môžu online útočiť na Slovensko, napríklad na individuálne účty, ale aj účty rôznych štátnych inštitúcií, médií či 
iných organizácií. Varuje pred tým slovenská polícia a vysvetľuje, že pre vojnu na Ukrajine prebieha naďalej i dezinformačná vojna.
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Prostredníctvom nej sa podľa polície pokúša Rusko ovplyvniť vnímanie reality u Slovákov. (tasr)

15:29 Prešovský samosprávny kraj (PSK) od soboty až do odvolania zabezpečí bezplatnú prepravu ukrajinských občanov smerujúcich
na Slovensko. Týka sa to všetkých spojov zmluvných dopravcov kraja - SAD Humenné, SAD Prešov, BUS Karpaty a SAD Poprad,
pričom jedinou podmienkou je preukázanie sa ukrajinským štátnym občianstvom. (tasr)

15:23 Ruské tajné služby môžu online útočiť na Slovensko, napríklad na individuálne účty, ale aj účty rôznych štátnych inštitúcií, médií či
iných organizácií. Varuje pred tým slovenská polícia a vysvetľuje, že pre vojnu na Ukrajine prebieha naďalej i dezinformačná vojna.
Prostredníctvom nej sa podľa polície pokúša Rusko ovplyvniť vnímanie reality u Slovákov.

15:20 Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu svojho ruského rezortného kolegu Sergeja Lavrova v sobotu počas
telefonického rozhovoru požiadal o ukončenie ruského útoku na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

15:11 Prebiehajúce boje na Ukrajine podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR, generála Daniela Zmeka, zjavne
nepostupujú podľa plánov Ruskej federácie.

15:07 Primátori hlavných miest krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a zakladajúci členovia Paktu slobodných miest vyjadrili spolupatričnosť s
občanmi ukrajinských miest a obcí. Zároveň odsúdili ruskú agresiu a spoločne vyzvali na čo najprísnejšie sankcie.

15:00 Ozbrojené sily SR na základe rozhodnutia vlády nasadili 580 vojakov na pomoc Policajnému zboru, colnej a finančnej správe v
štyroch sektoroch našej východnej hranice. TASR o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič.

14:54 Rezort zahraničia odporúča necestovať slovenským občanom do určitých oblastí Bieloruska. Informuje o tom na svojom webe.

"Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu na Ukrajine odporúča občanom SR necestovať do Gomelskej a Brestskej pohraničnej oblasti a
obmedziť cestovanie na územie Bieloruska len na nevyhnutné cesty," priblížilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
(MZVEZ) SR.

14:49 Maďarsko neblokuje vylúčenie Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT, cituje spravodajca TASR zo statusu šéfa
maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa zverejneného v sobotu na sociálnej sieti Facebook.

"Nie je to pravda! Maďarsko sa nikdy neozvalo voči žiadnemu návrhu sankcií, nič sme neblokovali a ani neblokujeme. Hanba tým, ktorí
šíria falošné správy, nech sú akejkoľvek národnosti!!!" napísal Szijjártó.

Čítajte viac

Neverte FALOŠNÝM SPRÁVAM: Jaroslav Naď odmieta tvrdenia o MOBILIZÁCII slovenských občanov!

14:43 Estónsko sa pridá k Poľsku a Českej republike a uzatvorí svoj vzdušný priestor pre Rusko v súvislosti s jeho útokom na Ukrajinu,
oznámila v sobotu vláda v Tallinne. Informovala o tom agentúra DPA.

14:39 Británia v sobotu prisľúbila, že bude pokračovať v dodávkach zbraní ukrajinskej armáde v čase, keď sa ruské jednotky snažia
preniknúť do metropoly Kyjev. Informovali o tom britská tlačová agentúra PA Media a následne agentúra DPA. Námestník britského
ministra obrany pre ozbrojené sily James Heappey uviedol, že vďaka silnému odporu ukrajinských síl ruskí vojaci zrejme nedosiahli
pokrok, v aký dúfali.

14:33 V sobotu ráno ukrajinskí policajti zadržali reportéra aj kameramana CNN Prima News. Miestni ich nahlásili pre podozrenie z ruskej
špionáže. Štáb Primy potom donutili opustiť ukrajinské územnie, Upozornil na to portál iDNES.cz

14:24 Ukrajinskí záchranári a dobrovoľníci prehľadávajú trosky na Kyjevskom predmestí Brovary, ktoré zasiahli ruské rakety.

14:15 "Myslím, že dost jasne vidíme, že Rusko je rozhodnuté urobiť to, čo chce na Ukrajine spraviť a to vyhrať,“ povedal podľa portálu
Spacenews.com riaditeľ NRO Christopher Scolese už pred začiatkom invázie Ruska na Ukrajine. V tejto súvislosti upozornil, že je
potreba predpokladať, že Moskva môže svoje vojenské akcie rozšíriť aj do vesmíru.

14:13 Rusko v sobotu oznámilo, že uzatvára svoj vzdušný priestor pre lety z Bulharska, Českej republiky a Poľska. Rusko reaguje na
rovnaké opatrenia, ktoré voči nemu v piatok zaviedli tieto krajiny. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

14:09 Košický samosprávny kraj (KSK) začína v sobotu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké s poskytovaním humanitárnej pomoci,
a to prostredníctvom dobrovoľníkov z Dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

KK52 Przemyšl - Ľudia, ktorí utiekli pred vojnovým konfliktom zo susednej Ukrajiny, odpočívajú v školskom zariadení v poľskom meste 
Przemyšl v sobotu 26. februára 2022. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu 
vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území. FOTO TASR/AP Refugees who
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fled the conflict from neighboring Ukraine rest in a school building in Przemysl, Poland, Saturday,

Zdroj: Petr David Josek

14:05 Slovensko sa zaoberá otázkou vyhostenia ruských diplomatov. Po sobotnom rokovaní vlády to potvrdil premiér SR Eduard Heger
(OĽANO) s tým, že na európskej úrovni koordinujú, aby sa takýto krok správne načasoval.

"Nebudeme váhať. Je to len o zladení, aby sa vyslal jasný a silný signál na zastavenie tejto agresie," vyhlásil. Premiér deklaruje, že bude
verejnosť informovať.

Čítajte viac

Slovensko rieši otázku VYHOSTENIA ruských diplomatov: V hre je aj odpojenie Ruska od SWIFT!

!14:00 Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) by mal odstrániť mŕtve telá "tisícok" Rusov zabitých počas invázie na Ukrajinu a
vrátiť ich do Ruska, uviedla v sobotu ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Informovala o tom britská spravodajská stanica BBC.

Vereščuková počas televízneho brífingu povedala, že ide o telá "tisícok okupantov" a "humanitárnu potrebu".

KK47 Kramatorsk - Ukrajinskí vojaci jazdia na obrnených transportéroch v meste Kramatorsk v Doneckej oblasti na Ukrajine vo štvrtok
24. februára 2022 v Kyjeve. Ruské jednotky spustili očakávaný útok na Ukrajinu. Vo štvrtok pred úsvitom bolo počuť výbuchy v
ukrajinských mestách - Kyjev, Charkov a Odesa. Svetoví lídri kritizovali začiatok ruskej invázie, ktorá by mohla spôsobiť obrovské straty
na životoch a zvrhnúť demokraticky zvolenú ukrajinskú vládu. FOTO TASR/AP Ukrainian servicemen sit at

Zdroj: Vadim Ghirda

!13:51 Úrady v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev v sobotu sprísnili nariadenia v oblasti zákazu vychádzania s cieľom posilniť obranu
mesta. TASR tieto informácie získala z agentúry AFP.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že zákaz vychádzania bude v platnosti od 17.00 h do 8.00 h v období od soboty do pondelka rána.
Cieľom je podľa jeho slov posilnenie obrany hlavného mesta a zaistenie bezpečnosti obyvateľov.

"Všetci civilisti, ktorí sa počas zákazu vychádzania budú nachádzať na ulici, budú považovaní sa členov nepriateľských sabotérskych a
prieskumných skupín," napísal Kličko na sociálnej sieti Telegram.

13:43 "Budem tu, kým neprehráme. Kým je ešte Ukrajina, kým máme nejaké hranice, budeme ich brániť," vyhlásila pre Denník N
Ukrajinka, ktorá je učiteľkou slovenského jazyka. Iryna Romanchuk má 28 rokov a žije v Ľvove.

13:38 Ukrajinská spravodajská služba SBU poprela v sobotu správy o pristátí ruských vrtuľníkov v Ľvovskej oblasti na západe krajiny.
Informovala o tom agentúra DPA. Starosta mesta Ľvov Andrij Sadovyj predtým uviedol, že v blízkosti mesta Brody na severe Ľvovskej
oblasti pristáli tri ruské vrtuľníky, ukrajinské jednotky však útok vzápätí odrazili.

13:34 Holandsko presúva svoje veľvyslanectvo na Ukrajine do susedného Poľska a rozšíri vojenskú pomoc Kyjevu o 200
protilietadlových rakiet Stinger. Oznámila to v sobotu holandská vláda, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr DPA a AFP i
holandských médií. Ministerstvo zahraničných vecí v Haagu pripomenulo, že holandskú ambasádu už pred týždňom presunuli z Kyjeva
do západoukrajinského Ľvova, kde sa však tiež "zhoršuje bezpečnostná situácia".

13:29 Francúzske námorné sily v noci na sobotu v Lamanšskom prielive zadržali nákladnú loď nesúcu automobily, ktorá smerovala do
ruského mesta Petrohrad. Loď zadržali na základe možného porušenia sankcií, ktoré Európska únia zaviedla voči Rusku. TASR tom
informuje na základe správ prevzatých od agentúry AFP a stanice BBC.

13:26 Krízový štáb mesta Košice, ktorý zasadal v noci na sobotu, sa zaoberal postupom pri prijímaní ukrajinských utečencov do
zariadení núdzového ubytovania v meste.

"Musíme koordinovať všetky naše kroky na viacerých stupňoch, preto som požiadal aj starostov mestských častí, aby v spolupráci s
mestom pomohli vytypovať vhodné lokality na umiestnenie dočasného stanového mestečka pre ľudí utekajúcich pred vojnou, z ktorých
drvivá väčšina sú matky s malými deťmi," uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.

!13:13 O odpojení Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT sa rokuje. Potvrdil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Robí sa
to podľa neho preto, aby Rusko zastavilo svoju agresiu na Ukrajine.

13:01 "Novinári, korešpondeti, moderátori, nenechávajte svojich kolegov točiť a zverejňovať ukrajinské jednotky. Zviditeľňuje to našich
statočných mužov kremeľským jednotkám. Šírte túto správu!" upozorňuje ukrajinské veľvyslanectvo v Českej republike na svojom
Twitteri.
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Netočte a nezverejňujte ukrajinské jednotky. Upozorňuje ukrajinské veľvyslanectvo v ČR.

Zdroj: https://twitter.com/UKRinCZE/status/1497534971136942080

12:57 Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v sobotu vyhlásil, že Moskva nepotrebuje diplomatické vzťahy so Západom. Reagoval na
sériu sankcií voči Rusku oznámených západnými krajinami, ktoré označil za známku "politickej bezmocnosti". Informácie priniesli stanice
BBC a Sky News, ako aj agentúry DPA a AP.

12:43 Bratislavské Staré Mesto zbiera spacie vaky a karimatky pre ukrajinské mesto Ivano-Frankivsk. O pomoc mestskú časť požiadali z
radnice toho ukrajinského mesta nachádzajúceho sa 150 kilometrov od Slovenska. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.

12:39 Slovensko poskytne Ukrajine pomoc za vyše desať miliónov eur.

Na snímke minister obrany SR Jaroslav Naď počas tlačovej konferencie po skončení mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR
24. februára 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Pavol Zachar

12:34 Pri zvládaní migračnej vlny na slovensko-ukrajinskej hranici pomáha vojnovým utečencom aj Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.
TASR o tom v sobotu informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.

12:27 Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) v sobotu
médiám nariadila, aby odstránili správy, ktoré vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine označujú za "napadnutie, inváziu alebo vyhlásenie
vojny".

12:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že ukrajinské sily úspešne odrážajú snahy Kremľa o dobytie Kyjeva a
jeho zosadenie. Vyzval tiež Rusov, aby vyvíjali na svojho lídra Vladimira Putina tlak na zastavenie invázie. Informujú o tom agentúry AFP
a AP.

Čítajte viac

Rusko ODSTRAŇUJE správy o VOJNE: Ukrajinský prezident ĎAKUJE protestujúcim RUSOM!

12:16 Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH) a Maltézskou pomocou Slovensko
spustila registráciu, prostredníctvom ktorej budú charitatívni pracovníci koordinovať ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny.

"Registrácia je k dispozícii na https://www.tkkbs.sk/registraciaubytovania," píše sa na webe tlačovej kancelárie KBS. Katolícka cirkev na
Slovensku deklaruje ochotu pomôcť Ukrajincom utekajúcim pred vojnou.

Čítajte viac

Chcete pomôcť Ukrajincom, ale neviete ako? Rezort vnútra vytvoril TÚTO pomôcku!

12:04 V sobotu 26. februára o 17:00 sa na Hlavnom námestí v Bratislave uskutoční podujatie s názvom Biela vlajka. Vystúpia na ňom
rečníci známi zo spoločenského a verejného diania, ktorí svojimi príspevkami podporia Ukrajinu a odsúdia inváziu, ktorú voči Ukrajine
začala Ruská federácia.

Vystúpia :

Veronika Cifrová Ostrihoňová

Michal Vašečka

Nikita Slovák

Jakub Pohle (Nie v našom meste)

Patrik Lenghart (Dobre.)

Zuzana Suchová (Kto pomôže Ukrajine?)

Braňo Dobšinský

Tono S. (Hudobný hosť)
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Jarmila Ferková (Hudobný hosť)

!11:54 Slovensko rokuje o ukončení prevádzky ruských stíhačiek Mig-29 na Sliači a poslaní ruských technikov späť do vlasti. Vyhlásil to v
sobotu minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní vlády s tým, že vzdušný priestor SR by mohol byť chránený geograficky
blízkym spojencom.

!11:49 Obranu východnej hranice posilnia vojaci NATO z Nemecka a Holandska. Po sobotnom rokovaní to vyhlásil minister obrany
Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že táto nemecko-holandská jednotka prinesie aj systém protivzdušnej obrany Patriot.

!11:43 Ministrovi obrany SR Jaroslavovi Naďovi (OĽANO) sa podarilo vyrokovať prítomnosť vojakov NATO a zabezpečenie
najmodernejšej vojenskej techniky na území Slovenska. Po sobotnom rokovaní vlády to oznámil premiér SR Eduard Heger (OĽANO).

Čítajte viac

Slovensko POSILNIA stovky vojakov: Nemecko dodá systém Patriot na PROTIVZDUŠNÚ obranu!

11:31 Pri výbuchu výškovej budove v Kyjeve, ktorú zasiahla ruská raketa utrpelo zranenia najmenej šesť civilistov, informovali podľa
tlačovej agentúry AP miestni hasiči.

!11:16 Pri bojoch po invázii ruských jednotiek na Ukrajinu zahynulo v krajine dosiaľ najmenej 198 civilistov vrátane troch detí. Oznámil to
v sobotu ukrajinský minister zdravotníctva Viktor Ľaško. V celej krajine evidujú tiež 1115 zranených, medzi nimi 33 detí, uviedol minister
podľa agentúry DPA. Tá doplnila, že tieto údaje nemohla nezávisle overiť.

!11:05 Na Slovensku nastane od soboty 12.00 h mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred
vojnou na Ukrajine.

ONLINE POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE>>>
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Keď časť mojej rodiny verí, že agresorom je Amerika, chápem, že sú takí ľudia aj na Slovensku, vraví ukrajinská
hudobníčka žijúca v Košiciach  
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Na Koncerte pre Ukrajinu v nedeľu v Bratislave zahrá aj mladá hudobníčka Miklei.

Na bratislavskom Hlavnom námestí sa v nedeľu 27. februára bude konať Koncert pre Ukrajinu, ktorý organizuje Pohoda. Tento festival
hostil mnohých ukrajinských umelcov a bude to tak aj teraz. Na akcii, ktorá sa začína od 15.00 h, vystúpi mladá ukrajinská dídžejka
Miklei, ktorá žije na Slovensku.

Z toho, čo sa deje na Ukrajine, mi zviera srdce. Len ťažko si človek môže predstaviť, čo cítia Ukrajinci na Slovensku, keď sledujú správy z
domova. Ako prežívate posledné dni?

Veľmi zle. Nespím, nejem poriadne, lebo moja rodina je v blízkosti frontovej línie, keďže som z Dnepra. Momentálne sa odtiaľ snažia
dostať von, ale nie je to také jednoduché. Je to veľmi dlhá cesta. Dnes ráno mali vyraziť, ale nakoniec zostali doma. Na cestách sú
obrovské zápchy a nevedia, či budú mať dostatok benzínu. Boja sa, že keď budú stáť na ceste, napríklad keď zostanú bez benzínu
niekde v poli, že Rusi na nich budú strieľať. Rozhodli sa, že radšej zostanú doma, kde je bezpečnejšie. Ale ako to bude pokračovať,
neviem.

Čo ďalej?

Uvažujú, že pôjdu vlakom. Z Dnepra do Užhorodu ide priamy spoj. Je to oveľa bezpečnejšia cesta a odtiaľ by sme ich išli zobrať.
Najbližšie vlaky však idú až ôsmeho marca, dovtedy budú musieť vydržať. V meste je zatiaľ ticho. Uvidíme.

Ako sa vašej rodiny dotýka mobilizácia mužov?

Áno, to je ďalší problém. Môj otec a otčim. Vraj už nepúšťajú mužov cez hranice, takže by mali ísť na front. Zatiaľ nedostali povolávací
rozkaz.

Ako ste prežívali obdobie pred inváziou?

Ja som vnútorne cítila, že sa to stane. Každý deň som vypisovala mame a zvyšku rodiny, nech prídu sem, kým sa ešte dá. Lenže
presvedčiť ľudí, ktorí žijú osem rokov s konfliktom na východe krajiny, že [lock]nastane skutočná vojna, je veľmi náročné. Mysleli si, že to
tak aj zostane. Nedokázala som ich presvedčiť a dávam to sama sebe za vinu. No stalo sa a teraz vidíme následky.

Zavážilo aj to, že keď sa človek pozerá na situáciu z odstupu, vidí niekedy viac ako niekto, kto je priamo uprostred náročnej situácie?

Určite. Čítam vo viacerých jazykoch, aj z rôznych zdrojov. Dostávam viac informácií ako moja rodina, no aj tak sa mi ich nepodarilo
presvedčiť a zostali tam.

Ako vidíte nasledujúce dni?

Aj o tom vediem neustály boj so svojou rodinou. Oni veria, že vojna sa skončí v Kyjeve. Podľa nich Ukrajina zvíťazí a Rusi sa vrátia
naspäť. Ja si myslím, keď niekto začne vojnu v takej veľkosti, tak sa to neskončí len pri Kyjeve. Zatiaľ sa nám darí odolávať. Dúfam, že to
ďalej nepôjde.

Posledné roky žijete na Slovensku. Ako ste vnímali početné hlasy Slovákov, ktorí považovali za agresora skôr USA ako Rusov?

Polovica mojej rodiny si stále myslí to, čo ukázal prieskum na Slovensku. Veľmi ma mrzí, že ich neviem nijako ovplyvniť. Som mladšia a
nikto ma nepočúva, no presne viem, z čoho to pramení. Oni sledujú rôznych videoblogerov, ktorí mali správne názory, no keď prišla
hrozba invázie, tak zmenili názor a začali byť voči Rusku otvorenejší a tvrdili, že za to nemôže Rusko, ale Amerika. Niektorí členovia
mojej rodiny sa prispôsobili a začali im veriť. Keď sú v mojej rodine ľudia, ktorí veria, že agresorom nie je Rusko, ale Amerika, chápem,
že sa to deje aj na Slovensku. Samozrejme, že som ten prieskum vnímala a veľmi ma to mrzelo, no vždy sa nájdu ľudia, ktorí si budú
myslieť úplný opak. Neviem, či naschvál alebo len preto, že nie sú dobre informovaní.

Prečo ste sa rozhodli prísť na Slovensko?

Mala som osemnásť a potrebovala som v živote nejakú zmenu. Začala som hľadať a nakoniec som prišla sem, lebo sa mi veľmi páčila
vaša príroda. Prišla som na vysokú školu a aj som tu zostala. Študujem Európsku verejnú správu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach. Je to veľmi fajn. Študujem už štvrtý rok.

Ako ste sa dostali k dídžejingu?
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Odmalička som hrala na rôznych nástrojoch. V rodine máme niekoľko hudobníkov. Dídžejing ma zaujal až tu na Slovensku. Mám
známych dídžejov a veľmi sa mi zapáčilo, ako vedia narábať s hudbou a ako dokážu roztancovať celý klub. Veľmi ma to zaujalo a začala
som sa tomu venovať postupne tiež.

Ako sa z človeka stane dobrý dídžej?

Musí mať hudobný sluch, bez neho sa nikam neposunie. A veľa hrať, čím viac hrá, tým je lepším dídžejom. Mojím snom je robiť vlastnú
produkciu. Tomu sa chcem venovať. Ale začínam s tým veľmi pomaličky. V Košiciach je málo elektronickej hudby. Mojím snom je vytvoriť
komunitu v tomto žánri, aby svet vedel, že aj na Slovensku je skupina ľudí, ktorá má vlastný label a robí akcie.

Ako ste prijali pozvanie na Koncert pre Ukrajinu v Bratislave?

Veľmi som sa potešila, lebo to je presne to, čo môžem teraz spraviť. Techno bolo vždy spojené so slobodou, cez túto hudbu sa ľudia
potrebovali prejaviť a prísť na akcie, kde mohli zabudnúť na problémy vonkajšieho sveta.

Ako môžu ľudia na Slovensku pomôcť Ukrajine?

Je veľa možností. Môžete robiť zbierky, pomôcť finančne armáde alebo ľuďom, ktorí spávajú v metre a nemajú teplé oblečenie. Sú tu
petície proti Swiftu a ďalším politickým veciam.

Autor: Peter Bálik
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Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko by to bol zničujúci krok  
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Komix

viac k téme Koronavírus

Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci

26. 02. 2022

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: archívne, SITA/AP

SITA Slovenská tlačová agentúra

Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie (EÚ) alebo Organizácie
Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Autor: SITA
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Štáty NATO a EÚ nie sú Ruskou agresivotou ohrozené, myslí si odborník. Ak by k tomu došlo, šlo by o svetový
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Útok na členský štát NATO by z konfliktu na Ukrajine urobil svetový konflikt

Odborník to pokladá za málo pravdepodobné

Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie (EÚ) alebo Organizácie
Severoatlantickej zmluvy (NATO). Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už
malo charakteristiky svetového konfliktu.

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Boje v Kyjeve si vyžiadali život šesťročného chlapca

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená. „Ochota
Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na neochotu
Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou obetoval
svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

zdroj: TASR/AP Photo/Rick Rycroft - Austrália

„Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „príťažlivé“. „Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť,“ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

zdroj: TASR/AP

„Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj ,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

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

Zdroj: SITA

Vladimir Putin
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Autor: SITA, Zuzana Janíková
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Politológ Gabriel Eštok o aktuálnej situácii na Ukrajine  
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A ktuálnu situáciu analyzuje politológ docent Gabriel Eštok z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

politolog Gabriel Estok_1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

politolog Gabriel Eštok_2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.
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Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci - -
Agentúrne správy  
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Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci

26. 02. 2022

Slovensko

SITA Slovenska tlacova agentura

26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na 
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a 
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
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politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt

Autor: SITA
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Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  
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Publikované 26. februára 2022

Share

26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť 
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
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vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt

Autor: Spisiakoviny
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Študenti musia dodržiavať režim OTP.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine sa aj kraje na východe pripravujú na prílev tých, ktorí utekajú pred vojnou. Košický samosprávny kraj
(KSK) má k dispozícii vyše 400 miest v 6 zariadeniach, ktoré vie poskytnúť hneď. Predseda KSK Rastislav Trnka potvrdil, že kapacity
môžu ešte navýšiť:

„Taktiež máme takmer okamžite prichystaných ďalších približne 400 miest na našich internátoch, ktoré nie sú obsadené. V priebehu
ďalších dvoch, troch, štyroch dní vieme pripraviť aj ďalších približne 1600 miest na internátoch, ktoré vieme prichystať, keď nejakým
spôsobom zabezpečíme výučbu a návštevnosť stredných škôl.“

Stredné školy, na rozdiel od vysokých, vyučovali aj doposiaľ primárne prezenčne. Pre internáty, ktorých zriaďovateľom je KSK, sa tak v
tejto chvíli v súvislosti s koronavírusom nič nemení. Naďalej fungujú v režime OTP. Hovorkyňa KSK Anna Terezková skonštatovala, že
aktuálne platí školský semafor, podľa ktorého sa skupiny žiakov nemôžu miešať:

„Na školských internátoch sa priebežne vyskytujú aj pozitívni žiaci. Internáty majú preto stále vyhradené karanténne miestnosti pre
izoláciu pozitívnych, a to na nevyhnutne potrebný čas, teda do doby vyzdvihnutia žiaka rodičom. Pred príchodom na školský internát sa
žiaci podobne ako pred nástupom do školy doma testujú antigénovými samotestami a preukazujú sa potvrdením o vykonaní
antigénového samotestu s negatívnym výsledkom. Testovanie je možné aj priamo na internáte pod dozorom poverenej osoby.“

V prípade pozitívneho výsledku samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predložiť internátu čestné vyhlásenie
o pozitivite a o absolvovaní izolácie. Na jeho základe má žiak výnimku z karantény v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s pozitívnou
osobou. Pri návrate po izolácii rodič predloží iba písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ilustračná fotografia / TASR

Aj vysokoškoláci začali letný semester prevažne prezenčnou výučbou. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v súčasnosti
na svojich internátoch eviduje jednu osobu, ktorá je v karanténe. Hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan pre Rádio Košice uviedol, že na vlnu
omikron pripravení:

„V rámci ubytovacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti UPJŠ v Košiciach máme vyčlenených 60 karanténnych miest pre pozitívne
testovaných študentov. Ubytovaní študenti sa riadia režimom OTP a nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pričom je do 28.02.2022 predĺžená možnosť dočasného odubytovania sa so znížením
mesačného poplatku na 30 percent.“

Vyčlenené izby v prípade pozitivity ubytovaných študentov majú aj internáty, ktoré spadajú pod Technickú univerzitu v Košiciach.
Aktuálne však neevidujú žiadne pozitívneho, ktorého by museli umiestniť do karantény. Košické univerzity už vyjadrili podporu aj
Ukrajincom a v prípade potreby avizovali pomoc študentom či ich rodinám.

Prešovský kraj

V súvislosti s možným návalom žiadateľov o ubytovanie na Slovensku sa aj prešovská župa rozhodla v prípade potreby vyčleniť
ubytovacie miesta v internátnych zariadeniach. Podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského by ich
nasmerovali do Prešova, Humenného, Vranova nad Topľou, Medzilaboriec či Svidníka a k dispozícii je aj priestor školy v prírode vo
Vysokých Tatrách:

„PSK je už teraz pripravený poskytnúť pomocnú ruku. Máme vytvorených zhruba 2200 lôžok, ktoré vieme dať k dispozícii prípadným
utečencom, z toho zhruba 10 percent sú lôžka a ubytovacie kapacity, ktoré neohrozia vyučovací proces na našich školách.“

Prešovská univerzita, ktorá už vyčlenila na pomoc Ukrajincom aj zamestnancov, v súvislosti s ochorením COVID-19 momentálne
zaznamenáva priaznivú situáciu.

„Aktuálne nie je v karanténnej miestnosti na internáte umiestnený žiaden študent. V každom ubytovacom objekte máme vyčlenené
priestory slúžiace na karanténu pre osoby s príznakmi akútneho ochorenia, samozrejme, s vydanými jasnými inštrukciami. V objekte
Študentského domova a jedálne na Ulici 17. novembra č. 11 a č. 13 máme na tieto účely vyčlenené tri bunky vzhľadom na to, že ide o
internáty, kde je najviac ubytovaných študentov. V ďalších dvoch internátoch ide o jednu bunku. V prípade potreby, samozrejme, vieme
zabezpečiť ďalšie miestnosti, no situácia si to aktuálne nevyžaduje,“ skonštatovala hovorkyňa Prešovskej univerzity Anna Polačková s
tým, že na internátoch naďalej platí zákaz návštev.
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Zdieľať

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny
utekajúcim pred vojnou.

Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho
čísla +4212/48 59 33 12.

Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či
na ponuky ubytovania.

Rusko začalo vo štvrtok 24.2. masívny vojenský útok na Ukrajinu. Zničilo desiatky cieľov, vrátane niektorých letísk. O život prišli aj
civilisti.

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

20:14 Francúzske úrady zastavili v Lamanšskom prielive nákladnú loď plaviacu sa pod ruskou vlajkou a eskortovali ju do prístavu
Boulogne-Sur-Mer, kde ju budú vyšetrovať. Loď prevážajúcu autá v sobotu ráno zastavili v dôsledku finančných sankcií uvalených na
Rusko pre jeho inváziu na Ukrajinu. Hovorkyňa námorného prefekta Véronique Magnin uviedla, že je to pravdepodobne prvý takýto
zákrok v Lamanšskom prielive.

Zhruba 130 metrov dlhá loď smerovala z Rouenu do Petrohradu a zastavili ju pri meste Honfleur, povedala Magnin. Colní úradníci
vykonávajúci vyšetrovanie overujú, či je plavidlo skutočne spojené s ruskými finančnými záujmami, pričom tento proces môže trvať až 48
hodín, vysvetlila. Ako dodala, francúzska vláda dala námorným úradom právomoc zastaviť plavidlá podozrivé z porušovania sankcií.

19:50 Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) rozhodnutie o vyradení ruských televíznych staníc z programovej ponuky podporuje a
operátorom ponúka konzultácie. Uviedla to v tlačovej správe hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková s tým, že platná legislatíva neumožňuje
okamžitý zákaz šírenia ruských televíznych staníc. Návrh zákona o mediálnych službách, ktorý je v parlamente, by mal v takýchto
prípadoch umožniť regulátorovi reagovať pružnejšie.

19:38 Nemecko upustilo od blokovania dodávok tam vyrobených smrtiacich zbraní na Ukrajinu cez tretie krajiny. Informuje o tom
spravodajský portál BBC. Krok umožní Holandsku poslať Ukrajine 400 nemeckých ručných protitankových granátometov.

Nemecká vláda neskôr potvrdila, že pošle na Ukrajinu tisíc protitankových zbraní a 500 striel zem-vzduch Stinger. „V tejto situácii je
našou povinnosťou podporovať Ukrajinu v rámci svojich možností pri obrane proti inváznej armáde Vladimira Putina,“ vyjadril sa kancelár
Olaf Scholz.

Kroky predstavujú jasný odklon od doterajšej nemeckej politiky, ktorá zakazovala exporty zbraní do konfliktných zón.

19:35 Podporu Ukrajine a „nie vojne“ vyjadrili ľudia aj v uliciach Bruselu.

19:28 Nemecko podporilo uvalenie „cielených a funkčných“ obmedzení na členstvo Ruska v medzinárodnom platobnom systéme SWIFT.

19:18 Občania Ukrajiny môžu v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) cestovať prímestskou autobusovou dopravou bezplatne. Platí to
na linkách všetkých troch zmluvných dopravcov župy, teda spoločností Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica. Podľa
župana Jozefa Viskupiča ide o rozhodnutie, ktoré vzniklo v koordinácii s rezortom dopravy.

19:11 Košickú záchrannú službu posilnia záchranári z Brna. Pre českú spravodajskú televíziu ČT24 to uviedla hovorkyňa Zdravotníckej
záchrannej služby Juhomoravského kraja Michaela Bothová, podľa ktorej dve lekárske posádky z Brna, teda dvaja lekári a dvaja
záchranári, vyrazili ako výpomoc na Slovensko už v sobotu. Dôvodom má byť personálny výpadok po tom, čo až desať členov košickej
záchranky z Ukrajiny povolali do služieb ukrajinskej armády, uviedla Bothová.

19:02 Vysokopostavený predstaviteľ rezortu obrany USA uviedol, že podľa amerických odhadov vstúpilo na Ukrajinu viac ako 50 percent
ruských bojových síl, ktoré krajina presunula k ukrajinským hraniciam.

V piatok USA odhadovali, že do bojov na Ukrajine sa zapojila len tretina ruských vojakov zhromaždených pri hraniciach. Predstaviteľ, 
ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, neuviedol konkrétny odhadovaný počet ruských vojakov na Ukrajine, ale USA
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predpokladali, že celkovo prišlo k hraniciam viac ako 150-tisíc príslušníkov ruských ozbrojených síl.

Podľa predstaviteľa amerického ministerstva obrany postupujúce ruské sily boli v sobotu približne 30 kilometrov od Kyjeva a
nešpecifikovaný počet ruských vojenských „prieskumných“ jednotiek vstúpil do ukrajinského hlavného mesta. Zároveň v sobotu britské
ministerstvo obrany konštatovalo, že „rýchlosť ruského postupu sa spomalila, pravdepodobne v dôsledku akútnych logistických ťažkostí a
silného ukrajinského odporu“.

18:53 V súvislosti s mimoriadnou situáciou na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, vyvolanej vojenským konfliktom na Ukrajine,
zabezpečí Prešovský samosprávny kraj (PSK) od soboty 26. februára až do odvolania bezplatnú prepravu ukrajinských občanov
smerujúcich na územie Slovenska.

18:42 Ruské vládne webstránky, medzi nimi Kremľa či ministerstva obrany, naďalej nefungujú. Jasné dôvody výpadkov podľa
spravodajskej televízie CNN nie sú známe, no medzinárodná hackerská skupina Anonymous vyhlásila, že webstránky napáda ona.

18:34 Slovensko pomôže ukrajinským utečencom príspevkom na ubytovanie a dočasným útočiskom. Minister financií Igor Matovič
(OĽaNO) o tom informoval na sobotňajšej tlačovej konferencii zo slovensko-ukrajinskej hranice.

18:23 Maďarsko prijíma všetkých utečencov, ktorí sú obyvateľmi Ukrajiny alebo majú v krajine legálny pobyt bez ohľadu na to, či boli
povolaní do ukrajinských ozbrojených síl.

Povedal to na tlačovej konferencii v maďarskom pohraničnom meste Beregsurány premiér krajiny Viktor Orbán. „Povoľujeme vstup
všetkým,“ uviedol Orbán. „Videl som ľudí, ktorí nemajú cestovné doklady, ale poskytujeme im aj cestovné dokumenty. Po riadnom
preverení umožňujeme vstup aj tým, ktorí prišli z tretích krajín,“ dodal.

V posledných dňoch do Maďarska z Ukrajiny utieklo niekoľko tisíc ľudí. Do krajiny vstupujú cez päť hraničných priechodov na
137-kilometrových hraniciach s Ukrajinou. Maďarsko za Orbánovej vlády v posledných rokoch rozhodne odmieta všetky formy imigrácie.

Orbán, ktorý je považovaný za najbližšieho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina v Európskej únii, s Kremľom udržiava úzke
ekonomické a diplomatické vzťahy. Povedal však, že ruská invázia na Ukrajinu pravdepodobne spôsobí zmeny v jeho vzťahoch s
Putinom a Maďarsko podporuje všetky sankcie proti Moskve navrhnuté Európskou úniou.

18:02 V kritickej situácii je nutné premeniť politický boj a zabrať spoločne, tvrdí predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a
predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Ako príklad uvádza, že v otázke Ukrajiny sa dokázali názorovo
zjednotiť aj politici v Českej republike. Majerský to vyhlásil vo svojom profile na sociálnej sieti.

17:46 Líder Čečenskej republiky v Rusku Ramzan Kadyrov oznámil, že nasadil jeho bojovníkov k ruským vojakom do bojov na Ukrajine.

Vo videu na internete vyhlásil, že čečenské sily dosiaľ úspešne obsadili ukrajinské vojenské zariadenie bez toho, aby utrpeli straty.
Čečenskí bojovníci lojálni Kadyrovovi sú neslávne známi a obvinení z porušovania ľudských práv, pripomína spravodajský portál BBC.

Ruská invázia na Ukrajinu podľa Kadyrova zabráni nepriateľom Moskvy využiť krajinu na útok na Rusko. Kadyrov je kľúčový spojenec
ruského prezidenta Vladimira Putina

17:14 Polícia upozorňuje občanov, podľa §417 Trestného zákona, kto za krízovej situácie v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom
podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na desať až dvadsaťpäť
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17:08 Aj Cyprus a Francúzsko súhlasia s „odstrihnutím“ Ruska od medzinárodného platobného systému SWIFT, ktorý sa používa na
presun peňazí po celom svete.

17:02 Fínsko a Švédsko odbili varovania susedného Ruska, že ich prípadné pripojenie sa k Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO)
by vyvolalo „vážne vojensko-politické následky“ zo strany Moskvy.

16:38 Medzinárodná ratingová agentúra S&P Global Ratings zhoršila Rusku rating záväzkov v zahraničnej mene na BB+/B z úrovne
BBB-/A-3 a rating záväzkov v domácej mene na BBB-/A-3 z úrovne BBB/A-2.

Zhoršenie ratingu nasleduje po náhlej eskalácii ruskej vojenskej intervencie na Ukrajine, ktorá vyvolala sériu ostrých ekonomických a
finančných sankcií zo strany USA, Európskej únie, Veľkej Británie a ďalších štátov. „Podľa nášho názoru sankcie, ktoré boli zatiaľ
ohlásené, môžu mať významné negatívne následky pre schopnosť ruského bankového sektora konať ako sprostredkovateľ
medzinárodného obchodu,“ uviedla S&P.
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Agentúra S&P Global Ratings a agentúra Fitch zároveň zhoršili ratingy ukrajinských záväzkov. S&P v dôsledku ruského útoku znížila
rating dlhodobých záväzkov krajiny v zahraničnej aj domácej mene na B- zo stupňa B. Potvrdila jej však rating krátkodobých záväzkov v
zahraničnej a domácej mene na úrovni B.

Fitch zredukoval Ukrajine dlhodobý emisný rating (IDR) v zahraničnej mene na CCC zo stupňa B. Podľa agentúry ruská invázia vedie k
vyšším rizikám pre verejné financie krajiny, makro-finančnú stabilitu a politickú stabilitu. „Panuje vysoká neistota v otázke rozsahu
konečných cieľov Ruska, trvania, šírky a intenzity konfliktu a jeho následkov,“ konštatovala agentúra.

16:23 Ozbrojené sily SR (OS SR) nasadili 580 vojakov na pomoc policajnému zboru. Pomáhať budú aj finančnej správe v štyroch
sektoroch na východnej hranici. V tlačovej správe o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič.

„Priamo na deviatich vytypovaných miestach na hranici a na existujúcich hraničných priechodoch plnia vojaci úlohy podľa potreby
policajného zboru. Zároveň na mieste držíme zásahové tímy pre prípad potreby navýšenia počtov na konkrétnom úseku štátnej hranice.
Súčasťou nasadených síl je aj päť taktických tímov civilno-vojenskej spolupráce, špecialisti ktorých vytvárajú potrebný komunikačný most
medzi vojenskými a civilnými zložkami,“ uvádza Zemanovič.

Doplnil, že náčelník Generálneho štábu OS SR spolu s vybranými funkcionármi vykoná v nedeľu 27. februára inšpekciu vybraných
nasadených jednotiek.

16.15

Autobusový dopravca Arriva Michalovce začal v piatok (25. 2.) večer zabezpečovať bezplatný odvoz ukrajinských utečencov z
hraničného priechodu Vyšné Nemecké. Spravil tak po dohode s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) a v
koordinácii s predstaviteľmi ukrajinskej ambasády. TASR o tom informoval prezident združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia
Pavol Piešťanský, ktorého je Arriva členom.

Demonštranti sa v sobotu 26. februára 2022 zúčastňujú na demonštrácii proti vojenskej intervencii Ruska na Ukrajine vo švajčiarskom
Berne.

Foto: TASR/AP

16:11 Do dnešného dňa sa na pomoc ukrajinským utečencom prihlásilo viac ako 70 dobrovoľníkov. Tí budú zapojení do zdravotníckych
tímov v Hot-Spotoch na hraničných priechodoch v prípade, že hraničné priechody nebudú zvládať nápor Ukrajincov utekajúcich pred
vojnou. V tlačovej správe o tom informuje hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) Zuzana Eliášová.

„Ministerstvo zdravotníctva je v úzkom kontakte s rezortom vnútra, ktorý koordinuje aktivity na našej východnej hranici. V prípade potreby
môžu byť takého zdravotnícke tímy zapojené do práce v Hot-Spotoch, ale aj v núdzových zariadeniach pre vojnových utečencov,“ uvádza
Eliášová.

MZ SR v piatok 25. februára zriadilo emailovú adresu pre dobrovoľníkov dobrovolnici.ukrajina@health.gov.sk. Záujemcom, ktorí sa chcú
prihlásiť do zoznamu dobrovoľníkov rezort odporúča, aby sa prihlásili na danej e-mailovej adrese a uviedli meno a priezvisko, bydlisko,
telefonický kontakt, e-mail a kvalifikáciu alebo špecializáciu.Okrem vzdelania môžu uviesť aj rôzne kurzy, napr. kurz prvej pomoci. V
prípade, že bude potrebné využiť služby dobrovoľníkov v zdravotníckych tímoch, rezort zdravotníctva bude záujemcov kontaktovať a v
spolupráci s ministerstvom vnútra zabezpečí ich zapojenie do humanitárnych aktivít.

15:55 Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie (EÚ) alebo Organizácie
Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu. Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre
agentúru SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

15:41 Ruský úrad pre civilné letectvo zakázal nad ruským územím lety strojov registrovaných v Bulharsku, Poľsku a Českej republike.

„Toto rozhodnutie bolo prijaté v súlade s normami medzinárodného práva v reakcii na zákaz všetkých civilných letov lietadiel
prevádzkovaných ruskými leteckými firmami a lietadiel registrovaných v Rusku nad územím týchto štátov,“ uviedol v sobotu vo vyhlásení
Ruský úrad pre civilné letectvo. Informuje o tom televízia CNN.

V piatok ruská federálna agentúra pre leteckú dopravu Rosaviacia vydala zákaz letov nad ruským územím pre lietadlá registrované vo
Veľkej Británii a pre lietadlá, ktoré vlastnia, prenajímajú alebo prevádzkujú osoby zo Spojeného kráľovstva. Tento zákaz bol odpoveďou
na to, že Veľká Británia zakázala ruským lietadlám vstup do svojho vzdušného priestoru.
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Ukrajinský vzdušný priestor je od začiatku ruskej invázie uzavretý. Susedné Moldavsko tiež uzavrelo svoj vzdušný priestor a čiastočne aj
Bielorusko. Okrem toho americký Federálny letecký úrad (FAA) požiadal pilotov z USA, aby sa vyhýbali „celej Ukrajine, celému
Bielorusku a západnej časti Ruska.“

15:17 Popradské letisko je pripravené na vybavenie takzvaných handlingových služieb (pozemné odbavenie,pozn. SITA) na
zabezpečenie repatriačných a humanitárnych letov. Rovnako je k dispozícii na účely doplnenia leteckých pohonných hmôt a tiež je
pripravené zapojiť sa do humanitárnej pomoci pre občanov Ukrajiny. Agentúru SITA o tom informoval výkonný riaditeľ letiska Peter
Dujava.

14:58 Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa poďakoval nemeckej a holandskej vláde za prísľub vojenskej pomoci.

14:48 Taliansky premiér Mario Draghi zatelefonoval ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému prezidentovi a povedal mu, že
jeho krajina podporuje odpojenie Ruska od systému SWIFT.

14:36 Ozbrojený konflikt na Ukrajine podľa Amnesty International najviac postihuje ohrozené skupiny obyvateľstva.

14:25 Rada prokurátorov SR podporila svojich kolegov na Ukrajine. Prezidentovi Ukrajinskej asociácie prokurátorov poslali list, v ktorom
vyjadrujú silnú podporu ukrajinským prokurátorom v ich úsilí čeliť porušeniu zásad medzinárodného práva a zaistiť uchovanie územnej
celistvosti, zvrchovanosti a slobody Ukrajiny. Tlačovú správu poskytol hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan. „Rovnakú
podporu a solidaritu vyjadruje rada prokurátorov všetkým obyvateľom Ukrajiny,“ povedal predseda rady prokurátorov Stanislav Jakubčík.

14:16 Vojenský postup Ruska na všetkých smeroch zatiaľ nedosahuje vytýčené operačno-taktické ciele.

14:07 Starosta ukrajinského Kyjeva predĺžil zákaz vychádzania v čase ruských útokov na mesto.

Vitalij Kličko na komunikačnej platforme Telegram oznámil, že zákaz vychádzania bude platiť od 17:00 do 8:00. „Všetci civilisti na ulici
počas zákazu vychádzania budú považovaní za členov nepriateľských sabotážnych a prieskumných skupín,“ napísal. Prvý zákaz
vychádzania v Kyjeve vyhlásili pred dvomi dňami a platil do 22:00 do 7:00.

13:57 Dmitrij Medvedev varoval, že Moskva by mohla odstúpiť od dohody o jadrových zbraniach. Podpredseda Bezpečnostnej rady
Ruska naznačil aj možnosť zrušenia diplomatických kontaktov so západnými krajinami.

13:26 Americká spoločnosť Meta Platforms, ktorá je majiteľom sociálnej siete Facebook a aplikácií Instagram a WhatsApp, oznámila, že
zakázala ruským štátnym médiám zverejňovať reklamu na svojich platformách po celom svete. Informuje o tom portál bbc.com.

„Okrem toho pokračujeme v označovaní dodatočných ruských štátnych médií,“ napísal na mikroblogovacej sieti Twitter Nathaniel
Gleicher, šéf politiky Facebooku v oblasti bezpečnosti. Dodal, že tieto nové opatrenia firma Meta Platforms už zaviedla a bude ich
uplatňovať aj počas víkendu.

13:02 Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. V piatok 25.
februára ho schválila Národná rada SR. V tlačovej správe o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

12:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v súvislosti s ruským útokom vyjadril, že je čas rozhodnúť o členstve Ukrajiny v
Európskej únii (EÚ).

Uviedol to na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Tam napísal, že s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom hovoril o
ďalšej efektívnej pomoci a boji Ukrajincov za ich slobodu.

Efektívnu pomoc prediskutoval podľa svojich slov aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Výzvu na prijatie do
EÚ zdôraznil Zelenskyj aj v tweete o jeho telefonáte s talianskym premiérom Mariom Draghim, s ktorým sa zhováral o odstrihnutí Ruska
od medzinárodného platobného systému SWIFT a poskytnutí vojenskej pomoci.

12:41 Slovenská armáda chce v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine predčasne ukončiť prevádzku ruských stíhačiek Mig-29 a poslať
ruských mechanikov späť do Ruska.

12:32 Nemecko bude robustne participovať na prítomnosti jednotiek Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na Slovensku.
Zároveň budú na Slovensko dodané vojenské systémy Patriot.

Po sobotňajšom mimoriadnom rokovaní vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Podľa šéfa rezortu obrany sa tak na
Slovensku objavia moderné a účinné systémy protivzdušnej obrany. Nemecko spoločne s Holandskom k nim vyšle aj personál, ktorý
bude súčasťou vytvorenej predsunutej jednotky IFP na území Slovenskej republiky.
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12:17 Z Ukrajiny od začiatku ruského útoku už utieklo viac ako 120-tisíc ľudí. Uviedla to agentúra Organizácie Spojených národov pre
utečencov (UNHCR). V čase, keď ruskí vojaci bojujú s ukrajinskými silami v Kyjeve, zástupkyňa Vysokého komisára OSN pre utečencov
Kelly Clementsová v rozhovore pre americkú televíznu stanicu CNN uviedla, že sa predpokladá zhoršenie situácie.

„Teraz pozorujeme, že do susedných krajín odišlo viac ako 120-tisíc ľudí,“ konštatovala Clementsová. „Prijatie zo strany miestnych
komunít, miestnych úradov, je úžasné. Situácia je však dynamická a samozrejme robí nám naozaj veľké starosti to, čo ešte má prísť,“
dodala. Väčšina utečencov smeruje do Poľska a Moldavska ale aj do Rumunska, na Slovensko a do Maďarska.

12:01 Slovensko pošle na Ukrajinu desať miliónov litrov nafty, po sobotňajšom rokovaní vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď
(OĽaNO). SR dodá aj 2,4 milióna litrov leteckého benzínu.

„V prvom rade je to desať miliónov litrov nafty, ktorú posielame na Ukrajinu. Zároveň je to 2,4 milióna litrov leteckého benzínu, ktorý
posielame na Ukrajinu. Toto je v hodnote vyššej ako osem miliónov eur. Zároveň posielame presne to, čo Ukrajina teraz veľmi potrebuje.
Konkrétne 12-tisíc kusov 120 milimetrovej munície. To je v hodnote približne 2,6 milióna eur. Verte mi, že my presne vieme, čo Ukrajina
potrebuje a robíme presne také opatrenia, ktoré im pomôžu,“ uviedol Naď.

Včera prebehla donorská konferencia, o ktorej informovali niektoré zahraničné médiá. Tá na základe slov ministra uviedla, že 27 krajín
NATO z 30 pomáha s vojenským materiálom Ukrajine. „Celková pomoc ktorú v sobotu vláda schválila je viac ako desať miliónov eur,“
uzavrel Naď.

11:52 Od začiatku invázie Rusko podľa hovorcu ruského rezortu obrany Igora Konašenkova zasiahlo 821 ukrajinských vojenských
zariadení, vrátane 14 leteckých základní a 19 veliacich stredísk, a zničili 24 raketových systémov protivzdušnej obrany, 48 radarov,
sedem vojenských lietadiel, sedem vrtuľníkov, deväť dronov, 87 tankov a osem vojnových lodí. Počty zabitých ukrajinských vojakov ani
obete na ruskej strane neuviedol. Jeho tvrdenia ani vyhlásenia Ukrajiny o tom, že jej sily zabili tisícky ruských vojakov sa nedali nezávisle
overiť.

11:41 Slovenský diplomatický konvoj vypravený v piatok 25. februára z Kyjeva je v bezpečí na území Rumunska a smeruje na
Slovensko. Veľvyslanectvo SR v Kyjeve podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka (nom. SaS) naďalej
zostáva funkčné v minimalistickom zložení pod vedením veľvyslanca Marka Šafína. Informoval o tom hovorca Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) Juraj Tomaga.

„Som hrdý na našich diplomatov a kolegu z Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorí zostávajú v Kyjeve, lebo sami požiadali o to,
aby tam vo veľmi zložitých podmienkach pomohli našim občanom, ktorí hľadajú útočisko na našom veľvyslanectve. Aj teraz sa tam
nachádzajú a spolu s nimi aj občania iných krajín Európskej únie (EÚ) a aj mimo EÚ. Pomôžeme v rámci kapacít na veľvyslanectve
komukoľvek,“ uviedol Korčok s tým, že situácia v Kyjeve permanentne vyhodnocujú. „Naši diplomati si zaslúžia podporu celého
Slovenska,“ uzavrel minister.

11:32 Vláda SR vyhlásila na území Slovenska mimoriadnu situáciu. Rozhodla tak z dôvodu situácie spojenej s prílevom utečencov z
Ukrajiny.

11:29 Najmenej šesť civilistov utrpelo zranenia, keď raketa zasiahla výškový bytový dom na predmestí ukrajinského Kyjeva.

Hasič Petro Prokopov, ktorý sa zúčastnil na záchrannej operácii, uviedol, že dom v juhozápadnom cípe mesta pri letisku Žuljany zasiahla
strela medzi 16 a 21 poschodím.

Byty na dvoch poschodiach zničil požiar a 80 ľudí evakuovali. Na záberoch je vidieť masívnu dieru na jednej strane budovy. Rusko
opakovane tvrdí, že útočí len na vojenské ciele na Ukrajine.

Zničený obytný dom v Kyjeve po zásahu ruskou raketou. Kyjev, 25. február 2022. Foto: SITA/AP.

11:11 Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál v hodnote 2,6 milióna eur. Zo štátnych hmotných rezerv Slovensko pomôže Ukrajine
materiálom za 8,405 milióna eur. Vláda SR o tom rozhodla na svojom sobotňajšom rokovaní.

„Ukrajina požiadala Slovenskú republiku o darovanie materiálu. Ministerstvo obrany SR Ukrajine darovať vojenský materiál v hodnote 2,6
milióna eur a materiál vo vlastníctve Štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v hodnote 8,405 milióna eur,“ píše sa v uznesení.

11:01 České ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že Ukrajine pošle zbrane a muníciu v hodnote 188 miliónov českých korún.

Česko pošle guľomety, samopaly, ostreľovacie pušky, pištole a muníciu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz, ktorý cituje
oznámenie českého rezortu obrany na mikroblogovacej sieti Twitter. „Vláda v sobotu schválila ďalšiu pomoc Ukrajine, ktorá čelí ruskému
útoku. Zabezpečíme aj dopravu na miesto, ktoré určí ukrajinská strana. Naša pomoc sa nekončí,“ napísalo ministerstvo na Twitteri.
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Česko ešte pred začatím invázie darovalo Ukrajine delostrelecké granáty. Tie sú však stále v českých skladoch. Česká ministerka obrany
Jana Černochová v piatok na Twitteri uviedla, že si ich podľa dohody mali odviesť Ukrajinci sami, ale nestalo sa to.

V piatok na Ukrajinu dorazil konvoj z Poľska. „Kolóna s muníciou, ktorú odovzdávame Ukrajine, už dorazila k našim susedom.
Podporujeme Ukrajincov, sme solidárni a rozhodne sme proti ruskej agresii,“ uviedol na Twitteri poľský minister obrany Mariusz
Blaszczak.

(1 EUR = 24,660 CZK)

10:55 Ruské ozbrojené sily tvrdia, že na ukrajinské vojenské objekty spustili salvu riadených striel.

Hovorca ruského rezortu obrany Igor Konašenkov uviedol, že armáda zasiahla rad ukrajinských vojenských zariadení riadenými strelami
dlhého doletu Kalibr. Tiež povedal, že ruské ozbrojené sily prevzali úplnú kontrolu nad juhoukrajinským mestom Melitopoľ zhruba 35
kilometrov od pobrežia Azovského mora a proruskí separatisti dosiahli značné zisky v Donbase.

10:43 Za posledný deň vybavila Polícia SR 10 526 vstupov na východnej hranici Slovenska. Len za sobotu od 6:00 hodiny ich bolo 4 907.
Pred konfliktom na východnej hranici zaznamenali denne zhruba 1 444 vstupov. Čakacie doby sa predĺžili na osem až desať hodín.
Informuje o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka.

„Po vyhlásení mobilizácie v Ukrajine klesol počet prichádzajúcich osôb. Ukrajinské orgány neumožňujú výstup z krajiny mužom od 18 do
60 rokov. Ukrajinská strana púšťa priebežne v malých skupinách iba ženy, deti a staršie osoby. Na slovenskej strane po vybavení osôb
na hraničnom priechode nevznikajú žiadne kritické situácie spojené s ich zhromažďovaním. Osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska
uvádzajú, že majú obavy o svoj život z dôvodu situácie na Ukrajine a cestujú k rodine do Európy. Zatiaľ sme zvýšenú mieru nelegálneho
prekračovania hraníc nezaznamenali,“ uvádza Slivka.

Na hraničnom priechode Ubľa pred konfliktom denne vybavili príslušníci policajného zboru v priemere 450 prichádzajúcich osôb. Za
posledných 24 hodín, konkrétne od 6:00 hodiny v piatok 25.februára do 6:00 hodiny dnešného dňa vybavili 4 345 osôb. V priebehu
dneška do 6:00 hodiny vybavili 1 772 ľudí. Na ukrajinskej strane čaká približne 400 vozidiel a 500 osôb. Čakacia doba je osem hodín.
Doposiaľ príslušníci zaznamenali intenzívny prechod peších, najmä deti s rodičmi a mladí ľudia. Peší cestujúci v súčasnosti znemožňujú
prejazd vozidiel k hraničnému priechodu.

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké pred konfliktom polícia denne vybavila v priemere 944 prichádzajúcich osôb. Za posledných 24
hodín od 6:00 hodiny 25.februára do 6:00 hodiny dnešného dňa vybavili 4 983 osôb. Z toho za dnešný deň do 6:00 hodiny dnešného dňa
2 617 osôb. Na ukrajinskej strane čaká približne 300 vozidiel a 200 osôb. Čakacia doba je tam desať hodín. Vybavovací proces
spomaľujú colné kontroly na ukrajinskej strane.

Na hraničnom priechode Veľké Slemence pred konfliktom denne vybavili v priemere 50 prichádzajúcich osôb. Za posledných 24 hodín od
6:00 hodiny 25.februrára do 6:00 hodiny dnešného dňa vybavili 1 198 osôb. Z toho za dnešný deň do 6:00 hodiny 513 osôb. Na
ukrajinskej strane čaká približne 500 osôb. Čakacia doba je osem hodín. Polícia zaznamenáva nárast počtu cestujúcich oproti dennému
priemeru. Vybavovací proces taktiež spomaľujú colné kontroly na strane Ukrajiny.

10:28 Maďarský minister zahraničia navrhol Budapešť ako možné dejisko rokovaní medzi lídrami Ruska a Ukrajiny. V piatok v noci to
Péter Szijjártó uviedol vo videu na sociálnej sieti Facebook s tým, že to navrhol vládam oboch krajín a ani jedna to neodmietla. „Úprimne
dúfam, že sa podarí v priebehu niekoľkých hodín alebo dní dosiahnuť dohodu a začať diskusie. Čím skôr sa začnú rokovania, tým skôr
bude mier a tým menej ľudí bude musieť zomrieť vo vojne,“ vyjadril sa šéf maďarskej diplomacie.

10:19 Vzdušný priestor pre ruské lietadlá už uzatvorili štyri krajiny – Poľsko, Česko, Veľká Británia aj Bulharsko.

9:35 Úrady v Kyjeve varujú obyvateľov pred pouličnými bojmi s ruskými silami, ktoré sa usilujú dobyť hlavné mesto, a vyzvali ich, aby sa
skryli.

Sobotňajšia výstraha varuje obyvateľov, aby zostali v úkrytoch, vyhýbali sa oknám alebo balkónom a prijali preventívne opatrenia proti
zásahu troskami alebo guľkami. Ukrajinskí vojaci sa snažia odraziť ruské útoky. Vojenská jednotka v Kyjeve údajne odrazila ruské sily od
hlavnej ulice v meste, informuje spravodajský portál BBC s odvolaním sa na príspevok ukrajinskej armády na sociálnej sieti Facebook.

V ďalšom príspevku ozbrojené sily uviedli, že v jednej časti mesta sa odohrávajú ťažké bitky a v niektorých uliciach sú aktívne boje.
Podľa spravodajského portálu Kyiv Independent z hlavného mesta hlásia viac ako 50 výbuchov a paľbu z guľometov. Kyjevský starosta
Vitalij Kličko uviedol, že nové výbuchy otriasli oblasťou pri elektrárni, ktorú sa Rusi snažia napadnúť.

9:22 Rusko vetovalo rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) požadujúcu od Moskvy, aby ukončila útok na
Ukrajinu a stiahla svojich vojakov.
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Za rezolúciu hlasovalo 11 členov. Čína, India a Spojené arabské emiráty sa zdržali hlasovania. Spojené štáty a ďalší podporovatelia
vedeli, že rezolúcia neprejde, ale tvrdili, že zdôrazní medzinárodnú izoláciu Ruska.

Neúspech rezolúcie otvára cestu pre podporovateľov, aby vyzvali na rýchle hlasovanie o podobnom opatrení na Valnom zhromaždení
OSN, kde neexistuje právo veta.

9.47

Ukrajinské ozbrojené sily spôsobili podľa vlastného vyjadrenia ruským jednotkám od začiatku invázie ťažké straty. Zabitých bolo 3500
ruských vojakov a zajatých ďalších 200, oznámila ráno ukrajinská armáda.

Bytový dom poškodený po raketovom útoku na mesto Kyjev na Ukrajine v sobotu 26. februára 2022.

Foto: TASR/AP

9.39

Rada prokurátorov SR vyjadrila podporu ukrajinským prokurátorom v ich úsilí čeliť porušeniu zásad medzinárodného práva a zaistiť
uchovanie územnej celistvosti, zvrchovanosti a slobody Ukrajiny. Prezidentovi Ukrajinskej asociácie prokurátorov Oleksandrovi
Shinalskyemu zaslala list. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.

Ukrajinskí vojaci prechádzajú okolo trosiek horiaceho vojenského nákladného auta na ulici v Kyjeve na Ukrajine, v sobotu 26. februára
2022.

Foto: TASR/AP
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26.2.2022 - Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie (EÚ) alebo
Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,"
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech," myslí si Eštok.

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,"
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé ". „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, " povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil," uzavrel odborník.

Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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Technická univerzita v Košiciach má najviac ukrajinských študentov v rámci celého Slovenska. Ukrajinci ale študujú aj na ďalších
košických vysokých školách.

Zdroj: TASR/AP

Košické univerzity sú pripravené pomôcť ukrajinským študentom. Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva (UVLF) v Košiciach zároveň odsudzujú vojenský útok na Ukrajinu.

Začína výuka

Na UPJŠ momentálne študuje 337 ukrajinských študentiek a študentov. Ich, ako aj všetkých akademikov na Ukrajine ubezpečuje, že im
budú nápomocní. Vedenie univerzity aj jednotlivé fakulty aktuálne diskutujú o konkrétnych formách pomoci. „ UPJŠ vytvára pohostinné
prostredie pre všetkých svojich študentov a budeme podporovať všetky formy vedúce k vzájomnej súdržnosti, a to bez rozdielu
národnosti či štátnej príslušnosti,“ povedal hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

Ako povedal kancelár TUKE Pavol Kaleja, na tejto univerzite študuje 1 850 študentov z Ukrajiny, čo je najviac zo všetkých slovenských
vysokých škôl. TUKE rovnako deklarovala, že je pripravená im pomôcť.

UVLF má 32 ukrajinských študentov, jeden z nich je doktorand. Hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková pripomenula, že tu študuje aj
sedem študentov z Ruskej federácie, ktorí takisto môžu byť dotknutí konfliktom.

Ubytovanie aj štipendium

V študentských domovoch UVLF je aktuálne osem študentov z Ukrajiny. Niekoľko ďalších, ktorí žijú v západnej časti Ukrajiny, je už na
hraniciach. Ako vysvetlila Bobriková, snažia sa dostať na Slovensko, pretože od pondelka (28. 2.) sa v UVLF začína s úplnou prezenčnou
výučbou. „Máme však aj informácie o študentoch z Charkova či Kyjeva, ktorí majú kvôli opatreniam prijatým na ukrajinskej strane nateraz
problém dostať sa na Slovensko,“ povedala.

UVLF podľa jej slov v najbližších dňoch príjme opatrenia, aby pomohla ukrajinským, ale aj ruským študentom, ktorí sa do zložitej situácie
dostali vplyvom konfliktu. Univerzita napríklad umožní študentom aj naďalej využívať online formu výučby. Ďalšou možnosťou je prerušiť
štúdium na nevyhnutnú dobu s tým, že týmto študentom nebude vyrubený poplatok za vzniknutú nadštandardnú dĺžku štúdia.

„Ak sa študentom podarí prísť na Slovensko, univerzita im umožní náhradu chýbajúcich cvičení nad rámec študijného poriadku. V
prípade hmotnej núdze vie poskytnúť študentom a vedeckým pracovníkom ubytovanie zdarma, respektíve priznať štipendium z vlastných
zdrojov na pokrytie nevyhnutých nákladov na živobytie,“ doplnila.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Autor: Global24 s.r.o.
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,”
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,” myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,”
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé “. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, ” povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,” uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/698492571/de1f5abdcffb4df6415a?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDg2MjA5NTMsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njk4NDkyNTcxLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.2gNRpCAm_cGTuYpkMwoJ1wp2ZQ1f-QUAfKlmx8O5uWE
https://www.aktuality24.sk/ak-by-sa-do-konfliktu-na-ukrajine-zapojilo-nato-pre-rusko-aj-pre-celu-europu-by-bol-takyto-krok-znicujuci/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 38

Autor: pavelmu

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 39

Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  
  26. 2. 2022, 15:31, Zdroj: parlamentnelisty.sk , Autor: SITA, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 2 000 GRP: 0,04 OTS: 0,00 AVE: 377 Eur 

Podľa

27.2.2022 Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie (EÚ) alebo
Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,”
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,” myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,”
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé “. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, ” povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,” uzavrel odborník.
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Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt

Zdroj: Webnoviny.sk – Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci © SITA
Všetky práva vyhradené.
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20. februára 2022 | Filed under: Aktuality, Prednášky a diskusie | Posted by: Kvetoslava Podhorská

Program 14. ročníka festivalu Iné cesty, ktorý je o „inom” cestovaní, bude namiešaný z výberu cestovateľov, ktorí nekomerčným
spôsobom navštívili úžasné miesta tejto planéty. Prírodovedci, novinári, spisovatelia a dobrovoľníci v prednáškach predstavia svoj pohľad
na svet, prírodu, krajinu a jej obyvateľov. Zaujímavé podujatia sa uskutoční 1. a 2. apríla 2022 v Kasárňach/Kulturparku a vybrať si
budete môcť z programov, ktoré budú paralelne bežať v dvoch sálach, v piatok od 16:00 a v sobotu od 14:00.

Počas dvoch dní si vypočujete autentické svedectvá o úžasných miestach, dych berúcich pamiatkach, pôvodných kultúrach, prírode a
kultúre ďalekých krajín, o našej Zemi, ktorú musíme chrániť. Čakajú vás zaujímaví ľudia, silné príbehy, vysnívané krajiny, úžasné
fotografie a koncerty na záver každého večera, výstavy fotografií, neformálna atmosféra, predaj kníh prednášateľov spojený s
autogramiádami a mnoho ďalšieho. Prvý deň uzavrie koncert Michala Smetanku a záverečný bude patriť Longitalu. Sprievodným
programom bude výstava fotografií Karola Kaliského a Erika Baláža Lesy tatranské.

Večerné rozhovory s fotografom a reportérom Andrejom Bánom a dobrovoľníkom Milanom Votypkom budú na tému S utečencami na
balkánskej trase a O projektoch návratov zvierat do divočiny porozprávajú Miroslav Bobek, riaditeľ ZOO Praha a Přemysl Rabas, riaditeľ
ZOO Dvůr Králové nad Labem. Moderovať bude Ladislav Miko.

Dvojdňový program je nabitý zaujímavými cestovateľskými témami. Ponúkame malú ochutnávku toho, čo návštevníkov počas festivalu
čaká. Medzinárodne oceňovaný dokumentárny fotograf Marcel Rebro porozpráva o živote „ruských Eskimákov“ – NENCOV, žijúcich na
nehostinnom severe Ruska. Lektor a mentor vzdelávacích projektov CEO STAGEMAN Slovensko Slavomír Pačuta nás prevedie
nefalšovanou divočinou Kamčatky, obývanej 22 000 medveďmi. Reportérka a fotografka Jana Čavojská prinesie príbehy ľudí, ktorých
spája Dunaj pretekajúci desiatimi krajinami Európy.

S Martinom Mykískom sa vydáme do Afganistanu, krajiny prachu a ruží a vypočujeme si svedectvá o hlbokej ľudskosti a hrdosti jeho
obyvateľov medzi ruinami tejto zničenej krajiny. So zážitkami z dobrovoľníckej práce v tropických dažďových pralesoch na Sumatre príde
na festival Tomáš Šmátrala, člen Organizácie Prales deťom, ktorá vybudovala rezerváciu Green Life. Reportérka Iva Mrvová porozpráva
o Iraku, krajine histórie, vojny a piknikov.

S entomológom Ladislavom Mikom absolvujeme cestu do Francúzskej Guyany za najväčšími chrobákmi sveta opradenými tajomstvami a
bájami a ocitneme sa v Amazonskom pralese. Tomáš Derka si pre účastníkov festivalu pripravil rozprávanie o vodnom hmyze v povodí
Orinoka. Spisovateľka Ina Píšová popíše cestu transsibírskou magistrálou po stopách svojho pradeda, príslušníka čs. légií.

Rovnako bohatá bude aj sobotňajšia ponuka. S Ľubomírom Kováčom budeme cestovať stopom okolo Alžírska, Viliam Pichler nás
prevedie sibírskymi lesmi a Jakub Sakala sa podelí o zážitky zo zimného prechodu po jazere Bajkal. Jozef Šibík priblíži život na Aljaške,
Ján a Nikola Hurtukovci zoberú na prehliadku posvätných hôr a kláštorov Číny a Daniel Liška porozpráva o svojej ceste k posvätnému
prameňu Brahmaputry.

Erik Baláž a Karol Kaliský priblížia život v divých Karpatoch – európskej Amazonii. Viktória a Igor Majláthovci sa podelia o to, čo zistili pri
dokumentovaní plazov na juhovýchode USA. Jozef Grego predstaví Myanmar z podzemnej perspektívy. Jan Dungel pozve na expedíciu
na dno Strateného sveta, s Viktorkou Hlaváčovou prejdeme pešo európskou divočinou cez karpatský oblúk do Banátu a Ondrej Kameniar
predstaví Kaukazské pralesy nadivoko a pridá aj bonbónik z Černobyľu.

Podujatie organizuje o. z. Sosna v spolupráci s PF UPJŠ v Košiciach s podporou Islandu, Nórska a Lichtenštajnska prostredníctvom
programu Granty EEA a Nórska a Európskou komisiou.

Súvisiace

Autor: Kvetoslava Podhorská
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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Podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo pri anexii Krymu.

26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,"
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech," myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,"
ozrejmil politológ.

DOPORUČUJEME PREČÍTAŤ TIEŽ

Na Slovensko by mohlo prísť 1200 vojakov NATO a od USA chceme systémy Sentinel

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé ". „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, " povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.
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„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil," uzavrel odborník.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,”
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,” myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,”
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé “. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, ” povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,” uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,"
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech," myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,"
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé ". „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, " povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil," uzavrel odborník.
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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EN

Poslať

26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,"
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech," myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku: Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,"
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „príťažlivé". „Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť," povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil," uzavrel odborník.
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) .

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov ,”
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech ,” myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti ,”
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé “. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, ” povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj ,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil ,” uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ , rusko-ukrajinský konflikt
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) .

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov ,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech ,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti ,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj ,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil ,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ , rusko-ukrajinský konflikt
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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Webnoviny Včera o 15:45 21

26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,"
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech," myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,"
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé ". „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, " povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil," uzavrel odborník.
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) .

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov ,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech ,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti ,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj ,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil ,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ , rusko-ukrajinský konflikt
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci

Február 26, 2022

Správy

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: archívne, SITA/AP

26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,"
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech," myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,"
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé ". „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, " povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.
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„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil," uzavrel odborník.

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 69

Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  
  26. 2. 2022, 17:10, Zdroj: financnik.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 219 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 32 Eur 

5

(0 votes)

26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem. „ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a
pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na
Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie
sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5 Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou
zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov," vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená. „ Ochota
Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na neochotu
Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou obetoval
svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech," myslí si Eštok. Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie) Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže
Putin predložil USA a NATO ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj
o návrate mocenského usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.
„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,"
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ. Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a
ekonomicky „ príťažlivé ". „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná
úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej
federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, " povedal politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v
ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí. „ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so
šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj,
ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil," uzavrel odborník.
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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Horúca správa: Vláda schválila milión eur na pomoc Ukrajine
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25.02.2022

1 Minút čítania

Slovensko poskytne Ukrajine na humanitárnu pomoc jeden milión eur. Rozhodla o tom vláda SR na piatkovom mimoriadnom rokovaní.

Správu aktualizujeme

25.02.2022

1 Minút čítania

Michalovce 25. februára (TASR) – Mesto Michalovce je pripravené poskytnúť orgánom civilnej obrany plnú súčinnosť pri riešení pomoci
utečencom a splní všetky…

25.02.2022

1 Minút čítania

25.2.2022, Bratislava Posledný z konvojov amerických ozbrojených síl je už na Slovensku. Približne 2000 amerických vojakov spolu s
takmer 600 kusmi bojovej…

24.02.2022

2 Minút čítania

Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva
(UVLF) v Košiciach zároveň odsudzujú vojenský…

Sme najväčšia sieť online reportérov na Slovensku. Máme vyše 100 spravodajských stránok s dosahom na celé územie Slovenska.
Denne aktualizujme a pridávame nové zaujímavosti nie len z domova, ale aj zo zahraničia. Po celom Slovensku už máme desiatky tisíc
sledovateľov!
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Vyšné Nemecké teraz:

Zdroj: BM, Košice Aktuálne
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24.02.2022

2 Minút čítania

Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva
(UVLF) v Košiciach zároveň odsudzujú vojenský…

11.02.2022

1 Minút čítania

Fanúšikovia športu a hlavne hokeja, ktorý sa tu len tak nevidí si zajtra môžu vychutnať druhý ročník rybníkového hokejového turnaja,
ktorý sa uskutoční…

29.01.2022

2 Minút čítania

Dnes máme krásny, slnečný deň, čo tak si spraviť výlet na Kojšovku? Doprava na toto obľúbené výletné miesto Košičanov je zas o…

Sme najväčšia sieť online reportérov na Slovensku. Máme vyše 100 spravodajských stránok s dosahom na celé územie Slovenska.
Denne aktualizujme a pridávame nové zaujímavosti nie len z domova, ale aj zo zahraničia. Po celom Slovensku už máme desiatky tisíc
sledovateľov!
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,”
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,” myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,”
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé “. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, ” povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,” uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) .

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov ,"
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech ," myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti ,"
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé ". „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, " povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj ,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil ," uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ , rusko-ukrajinský konflikt
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,”
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,” myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,”
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé “. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, ” povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,” uzavrel odborník.
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,”
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,” myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,”
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé “. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, ” povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.
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„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,” uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt

Autor: admin

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 84

Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci  
  26. 2. 2022, 16:35, Zdroj: ekonomickydennik.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 94 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 28 Eur 

26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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26.2.2022 (Webnoviny.sk) – Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie
(EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového
konfliktu.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru
SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„ NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z
rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude
do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5
Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“
vysvetlil Eštok.

Západ požiadavky Putina nemôže akceptovať

Konštatoval tiež, že Ukrajina je v nezávideniahodnej situácii, keďže ostala v boji s omnoho silnejším súperom osamotená.

„ Ochota Ukrajincov rokovať o mieri je pri takomto vývoji prirodzená. Na druhej strane, chuť víťazstva pravdepodobne bude vplývať na
neochotu Kremľa k takýmto rokovaniam pristúpiť. Propagande a vojenskej príprave Putin obetoval veľa času a prostriedkov, inváziou
obetoval svoju reputáciu v svetovom spoločenstve, a preto sa totálne vojenské víťazstvo na Ukrajine zdá byť jediným výsledkom, ktoré by
považoval za úspech,“ myslí si Eštok.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Splnenie požiadavky o neutralite Ukrajiny navyše podľa jeho slov nie je pre ruský režim postačujúce, keďže Putin predložil USA a NATO
ešte pred samotnou inváziou svoje požiadavky, kde okrem Ukrajiny bez euroatlantickej budúcnosti hovoril aj o návrate mocenského
usporiadania v Európe do roku 1997, čo znamená stiahnutie vojsk NATO aj zo štátov bývalého sovietskeho bloku.

„ Po úspechoch v invázii na Ukrajine nemá ruský prezident dôvod zo svojich požiadaviek ustupovať a Západ tieto požiadavky nemôže
akceptovať. Rovnako ich nemôže akceptovať ani Slovensko a musí vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby o prijatí týchto
podmienok západné mocnosti ani neuvažovali, pretože okrem bezpečnostných záruk by sme ako malý štát v strede Európy stratili aj
akúkoľvek šancu suverénne rozhodovať o svojom osude. Stali by sme sa len políčkom na šachovnici, o ktorej by rozhodovali mocnosti,“
ozrejmil politológ.

Rusko nie je pre Ukrajinu príťažlivé

Zároveň poukázal na fakt, že podpora pre súčasnú inváziu na Ukrajinu je medzi ruským obyvateľstvom omnoho menšia, ako tomu bolo
pri anexii Krymu. Putin preto podľa neho potrebuje pred vlastnými občanmi obhájiť straty na životoch, ekonomické dopady a v konečnom
dôsledku aj fakt, že útočí na svojho suseda a bratský národ.

Eštok tiež vysvetlil, že pre Ukrajinu nie je Rusko už dlhé roky politicky a ekonomicky „ príťažlivé „. „ Ukrajina je dlhodobo vťahovaná na
pomyselnú orbitu EÚ. Pre Ukrajincov je príťažlivý životný štýl a životná úroveň Európanov. Túžia ísť cestou politického usporiadania a
práv, aké vidia v členských štátoch EÚ a nie v Bielorusku či Ruskej federácii. Rusko im z tohto pohľadu nemá čo ponúknuť, “ povedal
politológ s tým, že Putinov režim nechce pripustiť stratu vplyvu v ďalšom štáte v takzvanom blízkom pohraničí.

„ Ukrajina je svojim umiestnením strategicky dôležitá. Navyše, ďalší susediaci štát so šancou splniť si svoj,európsky sen´ by mohol byť
ohrozením pre samotný oligarchický režim Vladimira Putina. Jediný efektívny nástroj, ktorý ostal v Putinových rukách, je teda využitie
vojenskej moci. A ten aj 24. februára 2022 využil,“ uzavrel odborník.

Viac k témam: Politológ, rusko-ukrajinský konflikt
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