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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Program národnostno-etnického vysielania Rádia Patria  
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Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ďalšie zdroje: Rádio Regina (stred)
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[strojový prepis] … Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, konkrétny z Katedry politológie, takže priame, dobre, čo dobre večer na moje
pán podstate, keď vošli zachovania dôsledku, tak sa ženskej alebo zamerali na národnosti a náboženstvo. Oni však ukazujú doby. Z
údajov v regiónoch, ústavy, obyvateľstvo, regiónoch a toto je chybou kusov. Stalo tak mediálny, menej interes na matiku, to…
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U. S. Steel nemá ukrajinských zamestnancov, pomáha so stravovaním utečencov  
  2. 3. 2022, 11:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 2. marca (TASR) – Košické oceliarne U. S. Steel nemajú zamestnancov z Ukrajiny, úzko však spolupracujú s Technickou
univerzitou (TUKE) a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, kde študuje spolu viac ako 2000 ukrajinských študentov. Pre
TASR to v stredu uviedol hovorca oceliarní Ján Bača.

"Dodávame stravu pre utečencov, ktorí našli útočisko na internátoch, taktiež vybavujeme internáty mikrovlnkami, chladničkami, aby bolo
možné zariadiť celú logistiku okolo stravovania," uviedol hovorca k pomoci podniku pre vojnou postihnutých ľudí z Ukrajiny.

hol mac

Autor: HOL
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Súhrn vydaných správ ER TASR - 2. marca - firemný  
  2. 3. 2022, 17:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Bratislava – Pred uzavretím vzdušného priestoru Slovenskej republiky pre ruské lietadlá ním denne preletelo zhruba 40 lietadiel ruských
spoločností. Pre TASR to uviedla špecialistka na vonkajšie vzťahy a mediálnu spoluprácu štátneho podniku Letové prevádzkové služby
(LPS) SR Nikola Scherhauferová.

Košice - Košické oceliarne U. S. Steel nemajú zamestnancov z Ukrajiny, úzko však spolupracujú s Technickou univerzitou (TUKE) a
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, kde študuje spolu viac ako 2000 ukrajinských študentov. Pre TASR to v stredu
uviedol hovorca oceliarní Ján Bača.

Bratislava – Slovensko uvažuje o zmene dodávateľa paliva pre jadrové elektrárne ruského typu VVER 440, ktoré prevádzkujú Slovenské
elektrárne (SE) v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach. Prechod na palivo od nového dodávateľa však nie je jednoduchý, upozornila
v stredu pred zasadnutím vlády predsedníčka Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR Marta Žiaková.

Bratislava - Firma Solitea, pôsobiaca v oblasti IT, získala 100-percentný podiel v spoločnosti Techniserv IT, dokončila tak akvizíciu
dodávateľa robustných softvérových celkov a na mieru pripravovaných riešení pre štátnu správu a veľkých korporátnych klientov.
Informovala o tom Solitea v stredu.

Nitra - Nitriansky Jaguar Land Rover spustil humanitárnu pomoc Misia Rodina pre rodiny svojich ukrajinských zamestnancov. Jej cieľom
je poskytnúť útočisko na Slovensku, informovala manažérka firmy pre firemné záležitosti Miroslava Remenárová.

Zvolen – Spoločnosť STEFE Zvolen, ktorá v meste zabezpečuje dodávanie tepla, počas povinného testovania zamestnancov na
ochorenie COVID-19 urobila spolu 57 testovaní. V stanovisku pre TASR to uviedla špecialistka marketingu a komunikácie spoločnosti
Adriána Kožiaková.

Bratislava – Práce na stavbe diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala pokračovali aj počas zimy. Napredujú po celej trase
– na cestných úsekoch, mostných aj v tuneli. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke visnovebude.sk, ktorú spustila
Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Bratislava - Novým obchodným riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) bude Matúš Letko. Jeho vymenovanie do funkcie
člena predstavenstva schválil minulý týždeň bratislavský mestský parlament. Výberom mesta sa bude ešte zaoberať valné zhromaždenie
BVS.

Prievidza - Slovenská správa ciest (SSC) plánuje zabezpečiť rekonštrukciu mostného telesa na ulici Matice slovenskej v Prievidzi.
Náklady na opravu mosta, ktorý je súčasťou cesty I/64, odhadla na viac ako 263.000 eur.

Washington - Americká spoločnosť Apple v utorok oznámila, že úplne pozastavuje predaj svojich produktov v Rusku v reakcii na ruskú
vojenskú agresiu voči Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP. K podobnému kroku z rovnakých dôvodov pristúpila aj nadnárodná
spoločnosť ExxonMobil. V utorok uviedla, že postupne ukončí svoje aktivity pri ťažbe ropy pri Sachaline a že už v Rusku nebude
investovať nijaké ďalšie prostriedky.

Frankfurt - Európsku divíziu najväčšej ruskej banky čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré západ uvalil na Rusko v reakcii na
útok voči Ukrajine. Oznámila to v utorok večer agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie európskeho regulačného orgánu. V Sberbank
Europe, ktorá má sídlo v Rakúsku, sa začne "štandardné insolvenčné konanie". Jej dcérske spoločnosti v Chorvátsku a Slovinsku boli
odpredané miestnym bankám, uvádza sa vo vyhlásení európskej Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB), ktorá tvorí jeden z
pilierov Európskej bankovej únie.

Moskva - Najväčšia ruská banka Sberbank oznámila za minulý rok rekordný zisk. Úspešné výsledky zverejnila krátko po rozhodnutí
opustiť európsky trh. Dôvodom sú rozsiahle sankcie západných štátov a riziko ďalšieho pôsobenia jej pobočiek. TASR o tom informuje na
základe správy agentúry Reuters.

ima

Autor: IMA
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U. S. Steel nemá ukrajinských zamestnancov, ale utečencom pomáha  
  2. 3. 2022, 11:51, Zdroj: teraz.sk , Vydavateľ: TERAZ MEDIA, a.s., Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 43 008 GRP: 0,96 OTS: 0,01 AVE: 850 Eur 

Košické oceliarne dodávajú stravu pre utečencov, ktorí našli útočisko na internátoch.

Košice 2. marca (TASR) – Košické oceliarne U. S. Steel nemajú zamestnancov z Ukrajiny, úzko však spolupracujú s Technickou
univerzitou (TUKE) a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, kde študuje spolu viac ako 2000 ukrajinských študentov. Pre
TASR to v stredu uviedol hovorca oceliarní Ján Bača.

"Dodávame stravu pre utečencov, ktorí našli útočisko na internátoch, taktiež vybavujeme internáty mikrovlnkami, chladničkami, aby bolo
možné zariadiť celú logistiku okolo stravovania," uviedol hovorca k pomoci podniku pre vojnou postihnutých ľudí z Ukrajiny.

Autor: TASR
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Ilustračné foto: Archív TASR.

Košice 2. marca (TASR) – Košické oceliarne U. S. Steel nemajú zamestnancov z Ukrajiny, úzko však spolupracujú s Technickou
univerzitou (TUKE) a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, kde študuje spolu viac ako 2000 ukrajinských študentov. Pre
TASR to v stredu uviedol hovorca oceliarní Ján Bača.

" Dodávame stravu pre utečencov, ktorí našli útočisko na internátoch, taktiež vybavujeme internáty mikrovlnkami, chladničkami, aby bolo
možné zariadiť celú logistiku okolo stravovania," uviedol hovorca k pomoci podniku pre vojnou postihnutých ľudí z Ukrajiny.

Autor: Autor:
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Košická univerzitná nemocnica už ošetrila prvých pacientov z Ukrajiny  
  2. 3. 2022, 10:51, Zdroj: ahoj.tv , Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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531x

Nemocnica plánuje pre pacientov zriadiť aj samostatný pavilón

V nemocnici sa postarajú o každého pacienta z Ukrajiny, ktorý potrebuje ošetrenie. Foto: Ahoj Košice

V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice už poskytli zdravotnú starostlivosť viac než desiatim ľuďom z Ukrajiny.
Niektorých však museli aj hospitalizovať.

Informovala o tom hovorkyňa UNLP Monika Krišková s tým, že nemocnica je tiež pripravená zriadiť samostatný pavilón pre pacientov z
tejto krajiny.

Ako uviedol generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik, pôvodne boli pripravení zriadiť pavilón pre pacientov s ochorením COVID-19, ale
aktuálna covidová situácia im však umožňuje pripraviť ho pre obete vojny a utečencov z Ukrajiny.

Podľa slov hovorkyne nemocnica predpokladá, že najviac vyťažené budú urgentné príjmy na Triede SNP a na Rastislavovej ulici. O
prvých ukrajinských pacientov sa postarali už uplynulé dni.

Na traumatológii hospitalizovali dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a ešte jednu mladú ženu. Takisto aj covidové ambulancie poskytli
zdravotnú starostlivosť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny.

Chýbajú im lekári či sanitári

Nemocnica pri starostlivosti o ukrajinských pacientov využije aj kolegov z Ukrajiny.

„Máme piatich zdravotníkov, štyroch lekárov a sestru, určite budú nápomocní na urgentných príjmoch a tiež pri liečbe pacientov s
covidom, prípadne inými infekčnými ochoreniami. Takisto oslovíme na spoluprácu aj študentov Ukrajincov z LF UPJŠ,“ povedal riaditeľ
Slávik.

Riaditeľ tiež uviedol, že situácia v UNLP nie je jednoduchá.

„Naši zamestnanci pracujú s plným nasadením už dva roky, mali sme najviac covidových pacientov zo všetkých zdravotníckych zariadení
na Slovensku. A stále máme. Takisto nám chýba mnoho lekárov, sestier, sanitárov, fyzioterapeutov, ktorí kvôli covidu ostávajú v izolácii,
či v karanténe,“ dodal Slávik.

Postarajú sa o každého pacienta

Nemocnica pripomína, že zdravotníci sa starajú o každého pacienta z Ukrajiny, ktorý potrebuje ošetrenie.

„Každý, kto potrebuje našu pomoc, ju dostane. Samozrejme bezplatne. Aj keď nebude mať doklad totožnosti, postaráme sa oňho, máme
skúsenosti aj s takými situáciami. Ľudia z Ukrajiny, ktorí sú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanú všetky potrebné
vyšetrenia a starostlivosť. Ak nie sú verejne zdravotne poistení, úhrada bude realizovaná zo štátneho rozpočtu. Pri pacientoch z Ukrajiny
nad 60 rokov sa dá predpokladať, že majú liečbu svojich prípadných ochorení nastavenú. Musíme v nej vedieť pokračovať,“ skonštatoval
výkonný riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa.

Aktuálna covidová situácia

V UNLP je momentálne hospitalizovaných do 200 pacientov s ochorením COVID-19 a obsadenosť covidových lôžok sa za uplynulé dva
týždne pohybuje od 60 – 65 percent.

„Lepšia situácia je v tom, že máme menej kriticky chorých pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú počas tejto vlny traja až piati
pacienti denne. To nám umožňuje čiastočne uvoľniť kapacity na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ zhodnotil Slávik.

Mierne sa však zvýšil počet pacientov, ktorí potrebujú vysokoprietokový kyslík prostredníctvom kyslíkových prístrojov.

„Pokiaľ ide o príjem pacientov na covidových ambulanciách, v tomto smere je situácia stabilizovaná a pokojná,“ dodal Beňa.

(8:35, red)
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TASR 2.3.2022 15:30 Pridajte komentár

Situácia v obci je kritická. Starosta viní železiarne. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

KOŠICE – Košické oceliarne U. S. Steel nemajú zamestnancov z Ukrajiny, úzko však spolupracujú s Technickou univerzitou a
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde študuje spolu viac ako 2000 ukrajinských študentov. V stredu to uviedol hovorca
oceliarní Ján Bača.

“Dodávame stravu pre utečencov, ktorí našli útočisko na internátoch, taktiež vybavujeme internáty mikrovlnkami, chladničkami, aby bolo
možné zariadiť celú logistiku okolo stravovania,” uviedol hovorca k pomoci podniku pre vojnou postihnutých ľudí z Ukrajiny.

Autor: TASR
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