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Na Vlne s Petrou  
  9. 3. 2022, 9:00, Zdroj: Rádio Vlna, Stanica: Slovenské stanice, Vydavateľ: FUN MEDIA, s.r.o., Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

[strojový prepis] … potom baba Jane rozsahu. A vedeli ste, že za druhú najstaršiu hračku na svete je považované jojo? S kamarátmi sme
sa s ním hrali už 500 rokov pred na jednej a potom nechápem, prečo si v životopise uviedol, že tam rok a jedla najobľúbenejšia žuvať. U
nás počúvate Rádio Lumen a pripravené sú krátke správy. Prešovská univerzita univerzita Pavla Jozefa Šafárika v…
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Popoludnie s Martinou alebo Milanom  
  9. 3. 2022, 13:00, Zdroj: Rádio Vlna, Stanica: Slovenské stanice, Vydavateľ: FUN MEDIA, s.r.o., Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

[strojový prepis] … tému. Prešovská univerzita. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pozastavili spoluprácu s inštitúciami v
Rusku, pokračuje hovorkyňa Prešovskej univerzity a na. Poláčiková. Naša univerzita má samozrejme partnerskú spoluprácu s viacerými
univerzitami či výskumnými pracoviskami na Ukrajine, ktorá je však poznačená dávno situáciou. Pre mňa len veríme, že…
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Univerzity na východnom Slovensku pozastavili spoluprácu s inštitúciami v Rusku  
  9. 3. 2022, 11:01, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Prešov/Košice 9. marca (TASR) - Prešovská univerzita (PU) Prešove a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košiciach majú
podpísané zmluvy o spolupráci s viacerými školami a inštitúciami v Ruskej federácii, ako aj na Ukrajine. Z dôvodu vojnového konfliktu na
Ukrajine pristúpili k pozastaveniu spolupráce s inštitúciami v Ruskej federácii.

"PU v Prešove pristúpila k pozastaveniu aktivít spolupráce a mobilít s Ruskou federáciou do ukončenia vojnového konfliktu. Naša
univerzita má, samozrejme, partnerskú spoluprácu aj s viacerými univerzitami či výskumnými pracoviskami na Ukrajine, ktorá je však
poznačená aktuálnou situáciou. Pevne však veríme, že v nej budeme v rámci možností môcť pokračovať aj naďalej," uviedla pre TASR
hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach spolupracuje celkovo s 12 partnerskými inštitúciami z Ukrajiny a štyrmi z Ruskej
federácie. V rámci Erasmus+ spolupracuje aj piatimi ruskými a jednou ukrajinskou univerzitou.

"UPJŠ v Košiciach 28. februára pozastavila spoluprácu a realizáciu zmlúv so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami Ruskej
federácie ako vyjadrenie hlbokého znepokojenia nad vývojom situácie na Ukrajine a nesúhlasu s ozbrojeným konfliktom Ruskej federácie
na území Ukrajiny," povedal hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

man tur

Autor: MAN
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Správy TASR - 11.45  
  9. 3. 2022, 11:45, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava 9. marca (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 9. marca 2022 - 11.45 h.

Bratislava - Od pondelka 14. marca sa rušia pandemické obmedzenia na hromadných podujatiach, ako aj obmedzenia prevádzkových
hodín. Nosenie respirátorov bude naďalej povinné. Dnes o tom rozhodla vláda.

Bratislava - Sankcie voči Rusku začínajú mať zmysel. Uviedol premiér Eduard Heger pred rokovaním vlády. Poznamenal, že cieľom
Slovenska je zvládnuť nápor utečencov z Ukrajiny. Počty utečencov prichádzajúcich na Slovensko každým dňom stúpajú a premiér
očakáva, že budú narastať ešte viac.

Banská Bystrica - Kandidáta na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera (nezávislý) v jesenných
komunálnych voľbách podporia strany Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska
demokracia a Občianska konzervatívna strana.

Bratislava - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podpíše do konca tohto týždňa s obchodnými zväzmi, so Slovenskou
alianciou moderného obchodu a Zväzom obchodu, deklaráciu o cenovej stabilite. Tá by mala obsahovať 12 základných položiek potravín,
u ktorých reťazce nebudú zvyšovať svoju historicky uplatňovanú maržu.

Bratislava - Prostredníctvom 23.090 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 11.712 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudlo 36 obetí.

Prešov/Košice - Prešovská univerzita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pristúpili z dôvodu vojnového konfliktu na
Ukrajine k pozastaveniu spolupráce s inštitúciami v Ruskej federácii.

Bratislava – Železničná spoločnosť Slovensko zavádza mimoriadne evakuačné vlaky z ukrajinského Čopu, ktoré budú premávať denne.

Štrasburg - Dvanásť slovenských europoslancov podpísalo spoločný list, v ktorom odsudzujú vystúpenia europoslanca Milana Uhríka
(Republika) v pléne Európskeho parlamentu, ako aj sériu jeho dezinformačných statusov, ktoré šíri na sociálnych sieťach. List podpísali:
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martin Hojsík, Michal Šimečka a Michal Wiezik z liberálnej frakcie Obnovme Európu, Monika Beňová a Robert
Hajšel zo skupiny socialistov a demokratov, Vladimír Bilčík, Miriam Lexmann, Peter Pollák a Ivan Štefanec za Európsku ľudovú stranu,
Eugen Jurzyca z frakcie konzervatívcov a reformistov, ako aj Miroslav Radačovský zo skupiny Nezaradených.

Viedeň - Rakúsko pozastaví zákon, ktorý nariaďuje povinné očkovanie všetkých dospelých proti ochoreniu COVID-19. Oznam vydala
rakúska vláda len mesiac po tom, čo zákon, prvý tohto druhu v Európskej únii, začal platiť.

Londýn - Británia predstavila nové sankcie voči Rusku v oblasti leteckej dopravy. Londýn zakáže vývoz tovaru súvisiaceho s leteckým a
vesmírnym priemyslom. Okrem toho plánuje zadržať každé ruské lietadlo, ktoré pristane na letisku v Spojenom kráľovstve. TASR o tom
informuje na základe informácií od agentúry Reuters.

Washington - Spojené štáty posielajú Poľsku dva systémy protivzdušnej obrany Patriot s cieľom čeliť akejkoľvek potenciálnej hrozbe voči
USA a spojencom v NATO počas pokračujúcej ruskej invázie na Ukrajinu. Oznámil to v noci na dnes hovorca velenia americkej armády v
Európe Adam Miller. TASR o tom informuje na základe správy stanice CNN.

New York - Rozhodnutie amerického reťazca rýchleho občerstvenia McDonald's zatvoriť v reakcii na vývoj situácie na Ukrajine všetky
svoje reštaurácie v Rusku zareagovali aj ďalšie americké značky. Krátko po oznámení McDonald's informovali o pozastavení svojich
aktivít v Rusku aj kaviarenský reťazec Starbucks a nápojové spoločnosti PepsiCo a Coca-Cola.

New York - Tomáš Tatar zavelil gólom k obratu New Jersey, ktoré v nočnom stretnutí zámorskej NHL zdolalo doma Colorado 5:3. Proti
najlepšiemu tímu celej súťaže prehrávali "diabli" už 0:3 a naštartoval ich práve jubilejný desiaty Tatarov gól v tomto ročníku. Slovenský
útočník dosiahol jubilejný 400. bod v základnej časti.

Strelecky sa presadil aj Adam Ružička. Jeho piaty presný zásah v sezóne však Calgary nestačil, Flames prehrali na domácom ľade s
Washingtonom 4:5. Capitals potiahol k triumfu autor dvoch gólov Alexander Ovečkin, ktorý sa so 766 presnými zásahmi vyrovnal
Jaromírovi Jágrovi v historickom poradí strelcov. V drese Capitals, ktorí zvíťazili tretíkrát za sebou, odohral takmer 18 minút slovenský
obranca Martin Fehérváry.

ki

Autor: KI
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Cieľom liečby je dosiahnuť nízku klinickú aktivitu až remisiu ochorenia  
  10. 3. 2022, Zdroj: Lekárske listy, Strany: 3, 4, Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Autor: Milica Šarmírová, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 14 000 AVE: 4000 Eur 

Informácie o zápalových reumatických ochoreniach sú medzi odbornou verejnosťou dostatočné a ak sa objavia typické symptómy týchto
zápalových ochorení, pacient je dostatočne včas odoslaný na reumatologické vyšetrenie. Následne sa stanoví diagnóza. Tento proces
musí byť skutočne rýchly, pretože pri neliečenej a rýchlo progredujúcej forme môžu vznikať ireverzibilné zmeny na kĺboch už pomerne
skoro.

O diagnostike, kde nechýba ani MR i kapilaroskopia a o rozširujúcich sa možnostiach biologickej liečby, ale aj o tom, ako očkovať
pacientov s reumatickými ochoreniami proti ochoreniu COVID-19, sa zhovárame

s prof. MUDr. Želmírou Macejovou, PhD., MPH z I. Internej kliniky LF UPJŠ a UN LP v Košiciach, prezidentkou Slovenskej
reumatologickej spoločnosti (SReS) SLS.

Ako je to v súčasnosti s výskytom reu matických ochorení? Čo sa zmenilo v diagnostike a liečbe týchto ochorení počas pandémie
COVID-19?

Za posledné dva roky pribúdajú pacienti s reumatologickým ochorením podobne, ako to bolo doteraz. Objavujú sa aj pacienti, u ktorých
dochádza k vzniku zápalu kĺbov po prekonaní COVID-19, prípadne u pacienta s už známou reumatologickou diagnózou sa klinický stav
po prekonaní ochorenia zhorší. Tieto stavy sú väčšinou prechodné a po určitom čase sa stav stabilizuje. Takéto reaktivácie zápalového
reumatického ochorenia sme mali aj pred érou COVID-19. Vznikali po iných vírusových alebo bakteriálnych ochoreniach ako tzv.
reaktívne artritídy. Našťastie majú väčšinou dobrú prognózu. Výskyt ostatných nezápalových reumatologických ochorení, ako napr.
osteoartrózy či osteoporózy, sa nezmenil.

Dostáva stále viac pacientov biologickú liečbu a tiež biosimiláry?

Počty pacientov užívajúcich biologickú liečbu resp. liečbu biosimilármi sa zvyšujú. Vďaka zrušeniu viazanosti preskripcie na centrá
biologickej liečby sa táto liečba stala dostupná všetkým pacientom v bežných reumatologických ambulanciách a pacienti nemusia kvôli
liečbe dochádzať do centier. Týmto sa výrazne zlepšila dostupnosť a skrátil sa čas od diagnostikovania po nasadenie liečby.
Samozrejme, indikácia liečby biologikami má presné kritériá, ktoré musí pacient spĺňať.

Sú pacienti nastavení aj na liečbu malými molekulami? Kedy sa pri liečbe používajú inhibítory Janusových kináz (JAK)?

Áno, pacientov nastavujeme aj na malé molekuly, inhibítory Janusových kináz. Liečba JAK inhibítormi má svoje presné indikácie. V
súčasnosti sú u nás používané tieto inhibítory JAK: baricitinib, tofacitinib a upadacitinib. Baricitinib a tofacitinib sú indikované na liečbu
stredne závažnej až závažnej aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov, ktorí nedostatočne reagovali na jedno alebo viac
DMARD, vrátane metotrexátu, alebo u ktorých sú tieto kontraindikované alebo ich netolerujú. Môžu sa používať v monoterapii alebo v
kombinácii s metotrexátom. Liečbu možno indikovať po predchádzajúcom pneumologickom vyšetrení a vyšetrení IGRA testom, rovnako
ako to platí pri anti-TNF preparátoch. Upadacitinib možno indikovať na liečbu stredne ťažkej až ťažkej aktívnej reumatoidnej artritídy u
dospelých pacientov, u ktorých iná liečba nebola dostatočne účinná alebo majú kontraindikácie alebo intoleranciu k inej systémovej
liečbe účinnými látkami skupín anti-TNF-α alebo inhibítormi interleukínov. Upadacitinib sa tiež môže používať v monoterapii alebo v
kombinácii s metotrexátom.

Kde sa uberajú súčasné možnosti liečby u mladších a starších pacientov?

U mladších pacientov zohľadňujeme ich osobné a pracovné potreby. U mladých žien aj plánované rodičovstvo. Cieľom liečby je
dosiahnutie remisie a v prípade veľmi agresívnych ochorení aspoň nízka klinická aktivita. Dnešné diagnostické a terapeutické možnosti
umožňujú pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie klinickej aktivity. V prípade, že tento cieľ nie je dosiahnutý, upravujeme liečbu.
Liečebné možnosti sa stále rozširujú. Používame mnohé veľmi účinné lieky, monoklonálne protilátky a anti-TNF preparáty ako infliximab,
etanercept, adalimumab, certolizumab, golimumab, anti IL-6 preparáty tocilizumab, sarlimumab, anti IL-17 a ďalšie. Tieto lieky sú natoľko
účinné, že pri správnej diagnóze a včasnom nasadení sme schopní navodiť remisiu ochorenia aj s možnosťou redukcie a niekedy až
úplného vysadenia ostatných protizápalových liekov. Stále však pomerne veľa pacientov, najmä tí, ktorí majú agresívnejší priebeh, má
kombinovanú liečbu. Užívajú súčasne biologiká, bazálne antireumatiká a nízku dávku kortikoidov. Práve kortikoidy sa snažíme čo najskôr
redukovať a vysadiť pre ich známe nežiaduce účinky najmä pri dlhodobejšom užívaní. U starších pacientov musíme zohľadniť prípadné
komorbidity a polypragmáziu a nastaviť liečbu tak, aby nedochádzalo k interakciám medzi liekmi a aby sme minimalizovali nežiaduce
účinky liekov. Princípy liečby sú však rovnaké, tiež sa snažíme dosiahnuť nízku klinickú aktivitu až remisiu ochorenia. Najmä subjektívny
stav pacienta je často ovplyvnený pociťovaním bolesti pri iných ochoreniach, napr. neuropatické bolesti, bolesti pri degeneratívnom
postihnutí kĺbov a iné.

Nie je stále reumatoidná artritída podceňovaná - najmä v počiatočných štádiách ochorenia, keď sa dá pacientovi lepšie pomôcť?
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Nemyslím si. Informácie o zápalových reumatických ochoreniach sú medzi odbornou verejnosťou dostatočné a ak sa objavia typické
symptómy zápalových reumatických ochorení, pacient je dostatočne včas odoslaný na reumatologické vyšetrenie a je stanovená
diagnóza. Tento proces musí byť skutočne rýchly, pretože pri neliečenej a rýchlo progredujúcej forme môžu vznikať ireverzibilné zmeny
na kĺboch už pomerne skoro.

Narastá počet systémových autoimunitných ochorení? Aké sú dnes možnosti diagnostiky a liečby?

Incidencia systémových ochorení spojiva je v posledných rokoch stabilná. Tieto ochorenia majú presný diagnostický postup a presné
diagnostické kritériá. Po stanovení definitívnej diagnózy a po zhodnotení aktivity ochorenia sa nastavuje pacient na liečbu. Všeobecne sa
používajú imunosupresívne lieky vrátane kortikoidov. Výhodou je, že aj na systémové ochorenia spojiva už máme k dispozícii biologické
lieky ako sú belimumab a rituximab. Výrazne zlepšili prognózu ochorenia.

Ako dlho v priemere trvá obdobie od vzniku ťažkostí u pacienta cez jeho diagnostiku až po liečbu reumatológom?

Je to pomerne individuálne a záleží to aj od intenzity symptómov. Máme niektoré ochorenia, ktoré vznikajú ako akútny polyartritický
syndróm a niektoré začínajú postupne, plazivo a ich symptómy sú dlhšiu dobu ťažšie rozpoznateľné. Celkovo toto obdobie trvá od
niekoľkých mesiacov po rok, prípadne dva.

Mohli by ste priblížiť odporúčania pre vakcináciu proti COVID-19 u pacientov s reumatickými ochoreniami?

Pacienti so zápalovými reumatickými ochoreniami majú zvýšené riziko infekcií. Príčinou môže byť imunosupresívny efekt samotného
zápalového reumatického ochorenia, ako aj podávaná imunosupresívna/imunomodulačná liečba. Vakcinácia je jed ným z najúčinnejších
prostriedkov, ako predchádzať infekciám. Pacientom s reumatologickými ochoreniami jednoznačne odporúčame očkovať sa proti
COVID-19. Naši pacienti, vzhľadom k tomu, že sú imunokompromitovaní kvôli ochoreniu a liečbe, boli očkovaní prednostne. Očkovaní sú
bežnými vakcínami dostupnými na Slovensku. Pre imunokompromitovaných pacientov sa odporúča tretia dávka vakcíny aj v prípade
prekonania COVID-19 a to najmä v prípade, ak išlo o asymptomatický alebo oligosymptomatický priebeh ochorenia. Očkovanie pacientov
má byť realizované pokiaľ možno v pokojovom štádiu ochorenia. Zároveň je vhodnejšie podanie vakcín ešte pred začatím
imunosupresívnej liečby. I keď doposiaľ nie je dostatok údajov, ktoré by jednoznačne odporúčali prerušiť liečbu DMARD pri aplikácii
vakcíny, štúdie s vakcináciou pacientov proti chrípke poukázali na lepšiu odpoveď na vakcináciu pri vynechaní 1 - 2 dávok metotrexátu
po očkovaní. U pacientov so stabilizovaným ochorením je preto odporúčané vynechať metotrexát po aplikácii vakcíny na 1 týždeň po
každej dávke dvojdávkovej vakcíny a na 2 týždne po jednodávkovej vakcíne. U pacientov na liečbe JAK inhibítormi je vhodné liek
vynechať na 1 týždeň po očkovaní, podobne aj pri aplikácii mykofenolát mofetilu (za predpokladu, že ochorenie je stabilizované). Pri
parenterálnom podaní liekov (vrátane biologických) sa odporúča dodržať interval aspoň 7 dní pred očkovaním a 7 dní po očkovaní,
hlavne za účelom rozlíšenia prípadných nežiaducich udalostí. Z bezpečnostného hľadiska treba dať pozor na obe dostupné mRNA
vakcíny u pacientov, ktorí mali anafylaktickú reakciu po aplikácii certolizumab pegolu, nakoľko obsahuje polyetylén glykol, podobne ako
obe dostupné mRNA vakcíny. Vakcína firmy Janssen by mohla byť alternatívou pre túto skupinu pacientov. U pacientov na liečbe
abataceptom i.v. má byť očkovanie realizované týždeň pred plánovanou infúziou. Pri aplikácii subkutánneho abataceptu je vhodné liečbu
neaplikovať 1 - 2 týždne po očkovaní. V prípade dobre stabilizovaného ochorenia je vhodné deň pred aplikáciou vakcíny nepodať NSA a
paracetamol, bez obmedzenia aplikácie po vakcinácii na možnú liečbu postvakcinačných príznakov. Načasovanie aplikácie
cyklofosfamidu i.v. by malo byť asi 1 týždeň po dávke vakcíny. Hydroxychlorochín nemá žiadne obmedzenia v podávaní. Ak to dovoľuje
aktivita ochorenia, je vhodné vynechať liečbu belimumabom s.c. na 1 - 2 týždne. Riziko nedostatočnej tvorby protilátok po vakcinácii je u
pacientov na liečbe rituximabom. Vhodné je, aby bola vakcinácia realizovaná aspoň mesiac pred podaním rituximabu, a na druhej strane
bola v čo najdlhšom intervale od posledného podania, najlepšie až 6 mesiacov po aplikácii. V prípade nemožnosti dodržať uvedené
intervaly je potrebné i zvážiť zmenu biologickej liečby. Určité riziko nedostatočnej tvorby protilátok hrozí aj pri aplikácii vysokých dávok
kortikoidov (20 mg prednisonu denne p.o. alebo jeho ekvivalentu). Pri nových očkovacích látkach je nevyhnutné posúdiť, či pôjde o živé
atenuované očkovacie látky, alebo očkovacie látky hodnotené ako neživé. Pacientom so zápalovými reumatickými ochoreniami a
pacientom na imunosupresívnej/imunomodulačnej liečbe majú byť aplikované len očkovacie látky, ktoré sú hodnotené ako neživé.
Očkovanie proti chrípke a pneumokokovej infekcii má byť pacientom aplikované podľa doterajších odporúčaní, nezávisle od aplikácie
vakcíny proti SARS-CoV-2.

Pribudli v poslednej dobe nejaké nové možnosti diagnostiky reumatických ochorení?

Veľkou pomocou sú zlepšené a dostupnejšie zobrazovacie metódy. Klasickú RTG snímku je možné doplniť o presnejšie vyšetrenie. 
Magnetická rezonancia (MR) sa v reumatológii využíva pri niektorých zápalových reumatických ochoreniach: reumatoidná artritída, 
ankylozujúca spondylitída, juvenilná idiopatická artritída, dnová artritída, degeneratívne ochorenia kĺbov. Výhodou MR je vysoká 
rozlišovacia schopnosť mäkkých častí, pomáha napr. aj pri odlíšení minimálnych zmien v oblasti sakroiliakálnych kĺbov. Na dôkaz zmien 
v oblasti kapilár pri fibrotizujúcich ochoreniach sa používa kapilaroskop. Kapilaroskopia je metóda, ktorá umožňuje sledovať kapiláry 
kože, slizníc a spojovky, pri 10- až 200-násobnom zväčšení. Je to neinvazívna metóda. Využíva sa pri diagnostike systémových ochorení 
spojiva (systémová skleróza, dermatomyozitída, SLE). Na diagnostiku osteoporózy používame denzitometrické vyšetrenie. 
Osteodenzitometria slúži na určenie kostnej hustoty (BMD - bone mineral density) v g/cm2 , ide o zlatý štandard v diagnostike 
osteoporózy. Štandardne sa merajú kostné hustoty v predilekčných miestach zlomenín: distálne predlaktie, proximálny femur a lumbálne

https://monitora.sk/
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stavce. Výsledok kostnej hustoty sa zobrazuje v tzv. T-skóre (porovnanie meranej BMD s mladou zdravou populáciou) a Z- skóre - age
matched (porovnanie nameranej BMD s priemerom BMD pre daný vek a pohlavie). V poslednom období sa čoraz viac využíva USG
vyšetrenie kĺbov. Ultrazvukové vyšetrenie (artrosonografia) má výhody, lebo je neinvazívna, nezaťažuje pacienta RTG žiarením a
umožňuje dynamické vyšetrenie postihnutých tkanív. Využívame ho pri vyšetrení mäkkých tkanív: šliach, svalov, búrz, výpotku v kĺbe.

Ste prezidentkou Slovenskej reumatologickej spoločnosti (SReS) SLS. Čo všetko sa snažíte presadiť spolu so svojimi kolegami v rámci
odbornej spoločnosti?

Poslaním našej spoločnosti je prenášať do povedomia svojich členov najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním
vedeckých podujatí, podporovať účasť našich odborníkov na takýchto podujatiach v zahraničí a vydávať a podporovať vydávanie
odborných časopisov a publikácií. Výbor v dnešnom zložení začal pracovať už v roku 2018, avšak pandémia výrazne ovplyvnila činnosť
SReS a spôsobila, že všetky naše stretnutia museli prejsť do online priestoru. Rozbehli sme prípravu na spustenie registra reumatických
ochorení, pokračujeme v príprave odporúčaní SReS pre diagnostiku a liečbu reumatologických ochorení, komunikujeme zo zdravotnými
poisťovňami za účelom lepšieho finančného postavenia reumatológov, pokračujeme vo vydávaní časopisu Rheumatologia. Tento rok
budeme hostiteľmi dvoch medzinárodných kongresov: 65. česko-slovenského zjazdu reumatológov a kongresu CECR, ktoré sa
uskutočnia koncom tohto roka. Veríme, že epidemiologická situácia nám dovolí realizovať tieto kongresy prezenčne.

Budú v dohľadnej budúcnosti nejaké nové zmeny v liečbe?

Vývoj liečebných možností stále napreduje. V štádiu klinických skúšaní sú ďalšie molekuly na liečbu reumatoidnej artritídy, ankylozujúcej
spondylitídy, psoriatickej artritídy ako aj systémových ochorení spojiva. Verím, že čoskoro sa rozšíria naše liečebné možnosti o tieto
preparáty. Napriek tomu, že máme dostatočné množstvo veľmi účinných liekov, vzhľadom k tomu, že ide o chronické choroby vyžadujúce
celoživotnú liečbu, nové molekuly umožnia dosiahnuť cieľ liečby aj u ľudí, u ktorých sú niektoré z doterajších liekov kontraindikované
alebo kde došlo k zlyhaniu účinnosti.

Počty pacientov užívajúcich biologickú liečbu sa zvyšujú

prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH

Autor: Zhovárala sa RNDr. Milica Šarmírová
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Prezidentka v Ubli

Od piatka minulého týždňa navštevujú jednotlivého priechody na slovensko-ukrajinskej hranici aj najvyšší ústavní predstavitelia.

4. 03. 2022 | 15:03

Ukrajinky žijúce na Slovensku o konflikte

Vojnový konflikt u našich východných susedov sleduje s obavami celý svet, no veľmi ťažko to prežívajú najmä Ukrajinky a Ukrajinci, ktorí
žijú mimo domovskej krajiny.

4. 03. 2022 | 15:01

Humanitárna pomoc Ukrajine

Vojna na Ukrajine zomkla mnohých, ktorí chcú pomôcť našim východným susedom.

4. 03. 2022 | 14:59

Pomoc utečencom v obci Vysoká nad Uhom

Zrejme nič nerozdeľuje ľudí tak veľmi, ako konfrontácia s nečakanými okolnosťami.

4. 03. 2022 | 14:56

Úloha dejepisu pri reflektovaní konfliktu na Ukrajine

Informácie o aktuálnom dianí na Ukrajine sa k našim deťom a mladým ľuďom dostávajú rôznymi spôsobmi.

4. 03. 2022 | 14:54

Študentky z Ukrajiny

Na Slovensku študujú stovky študentov našich východných susedov.

4. 03. 2022 | 14:50

Hranica Vyšné Nemecké

ednou z tragédii vojny na Ukrajine je aj to, že rozdelila rodiny.

4. 03. 2022 | 14:49

Utečenci na internáte Vranov

Už v nedeľňajších nočných hodinách začali núdzové ubytovacie centrá Prešovského samosprávneho kraja zapĺňať prvými utečencami z
Ukrajiny.

4. 03. 2022 | 14:46

Prví utečenci na Domaši

Rekreačné strediská z okolia Domaše prichýlili prvých vojnových utečencov z Ukrajiny.

4. 03. 2022 | 14:40

Politológ Gabriel Eštok o aktuálnej situácii na Ukrajine

Aktuálnu situáciu analyzuje politológ docent Gabriel Eštok z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

25. 02. 2022 | 18:44
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach spolupracuje celkovo s 12 partnerskými inštitúciami z Ukrajiny a štyrmi z Ruskej
federácie.

Prešov/Košice 9. marca (TASR) - Prešovská univerzita (PU) Prešove a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košiciach majú
podpísané zmluvy o spolupráci s viacerými školami a inštitúciami v Ruskej federácii, ako aj na Ukrajine. Z dôvodu vojnového konfliktu na
Ukrajine pristúpili k pozastaveniu spolupráce s inštitúciami v Ruskej federácii.

"PU v Prešove pristúpila k pozastaveniu aktivít spolupráce a mobilít s Ruskou federáciou do ukončenia vojnového konfliktu. Naša
univerzita má, samozrejme, partnerskú spoluprácu aj s viacerými univerzitami či výskumnými pracoviskami na Ukrajine, ktorá je však
poznačená aktuálnou situáciou. Pevne však veríme, že v nej budeme v rámci možností môcť pokračovať aj naďalej," uviedla pre TASR
hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach spolupracuje celkovo s 12 partnerskými inštitúciami z Ukrajiny a štyrmi z Ruskej
federácie. V rámci Erasmus+ spolupracuje aj piatimi ruskými a jednou ukrajinskou univerzitou.

"UPJŠ v Košiciach 28. februára pozastavila spoluprácu a realizáciu zmlúv so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami Ruskej
federácie ako vyjadrenie hlbokého znepokojenia nad vývojom situácie na Ukrajine a nesúhlasu s ozbrojeným konfliktom Ruskej federácie
na území Ukrajiny," povedal hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

Autor: TASR
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Teraz.sk ponúka prehľad najdôležitejších udalostí podľa TASR.

Bratislava 9. marca (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 9. marca 2022 – 11.45 h.

Bratislava - Od pondelka 14. marca sa rušia pandemické obmedzenia na hromadných podujatiach, ako aj obmedzenia prevádzkových
hodín. Nosenie respirátorov bude naďalej povinné. Dnes o tom rozhodla vláda.

Bratislava - Sankcie voči Rusku začínajú mať zmysel. Uviedol premiér Eduard Heger pred rokovaním vlády. Poznamenal, že cieľom
Slovenska je zvládnuť nápor utečencov z Ukrajiny. Počty utečencov prichádzajúcich na Slovensko každým dňom stúpajú a premiér
očakáva, že budú narastať ešte viac.

Banská Bystrica - Kandidáta na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera (nezávislý) v jesenných
komunálnych voľbách podporia strany Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska
demokracia a Občianska konzervatívna strana.

Bratislava - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podpíše do konca tohto týždňa s obchodnými zväzmi, so Slovenskou
alianciou moderného obchodu a Zväzom obchodu, deklaráciu o cenovej stabilite. Tá by mala obsahovať 12 základných položiek potravín,
u ktorých reťazce nebudú zvyšovať svoju historicky uplatňovanú maržu.

Bratislava - Prostredníctvom 23.090 vykonaných RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 11.712 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudlo 36 obetí.

Prešov/Košice - Prešovská univerzita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pristúpili z dôvodu vojnového konfliktu na
Ukrajine k pozastaveniu spolupráce s inštitúciami v Ruskej federácii.

Bratislava – Železničná spoločnosť Slovensko zavádza mimoriadne evakuačné vlaky z ukrajinského Čopu, ktoré budú premávať denne.

Štrasburg - Dvanásť slovenských europoslancov podpísalo spoločný list , v ktorom odsudzujú vystúpenia europoslanca Milana Uhríka
(Republika) v pléne Európskeho parlamentu, ako aj sériu jeho dezinformačných statusov, ktoré šíri na sociálnych sieťach. List podpísali:
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martin Hojsík, Michal Šimečka a Michal Wiezik z liberálnej frakcie Obnovme Európu, Monika Beňová a Robert
Hajšel zo skupiny socialistov a demokratov, Vladimír Bilčík, Miriam Lexmann, Peter Pollák a Ivan Štefanec za Európsku ľudovú stranu,
Eugen Jurzyca z frakcie konzervatívcov a reformistov, ako aj Miroslav Radačovský zo skupiny Nezaradených.

Milan Uhrík, foto z archívu. Foto: TASR - Martin Baumann

Viedeň - Rakúsko pozastaví zákon, ktorý nariaďuje povinné očkovanie všetkých dospelých proti ochoreniu COVID-19. Oznam vydala
rakúska vláda len mesiac po tom, čo zákon, prvý tohto druhu v Európskej únii, začal platiť.

Londýn - Británia predstavila nové sankcie voči Rusku v oblasti leteckej dopravy. Londýn zakáže vývoz tovaru súvisiaceho s leteckým a
vesmírnym priemyslom. Okrem toho plánuje zadržať každé ruské lietadlo, ktoré pristane na letisku v Spojenom kráľovstve. TASR o tom
informuje na základe informácií od agentúry Reuters.

Washington - Spojené štáty posielajú Poľsku dva systémy protivzdušnej obrany Patriot s cieľom čeliť akejkoľvek potenciálnej hrozbe voči
USA a spojencom v NATO počas pokračujúcej ruskej invázie na Ukrajinu. Oznámil to v noci na dnes hovorca velenia americkej armády v
Európe Adam Miller. TASR o tom informuje na základe správy stanice CNN.

New York - Rozhodnutie amerického reťazca rýchleho občerstvenia McDonald's zatvoriť v reakcii na vývoj situácie na Ukrajine všetky
svoje reštaurácie v Rusku zareagovali aj ďalšie americké značky. Krátko po oznámení McDonald's informovali o pozastavení svojich
aktivít v Rusku aj kaviarenský reťazec Starbucks a nápojové spoločnosti PepsiCo a Coca-Cola.

New York - Tomáš Tatar zavelil gólom k obratu New Jersey, ktoré v nočnom stretnutí zámorskej NHL zdolalo doma Colorado 5:3. Proti
najlepšiemu tímu celej súťaže prehrávali "diabli" už 0:3 a naštartoval ich práve jubilejný desiaty Tatarov gól v tomto ročníku. Slovenský
útočník dosiahol jubilejný 400. bod v základnej časti.

Strelecky sa presadil aj Adam Ružička. Jeho piaty presný zásah v sezóne však Calgary nestačil, Flames prehrali na domácom ľade s
Washingtonom 4:5. Capitals potiahol k triumfu autor dvoch gólov Alexander Ovečkin, ktorý sa so 766 presnými zásahmi vyrovnal
Jaromírovi Jágrovi v historickom poradí strelcov. V drese Capitals, ktorí zvíťazili tretíkrát za sebou, odohral takmer 18 minút slovenský
obranca Martin Fehérváry.
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Reagujú na aktuálnu situáciu.

KOŠICE, PREŠOV. Prešovská univerzita (PU) Prešove a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach majú podpísané zmluvy o
spolupráci s viacerými školami a inštitúciami v Ruskej federácii, ako aj na Ukrajine.

Z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine pristúpili k pozastaveniu spolupráce s inštitúciami v Ruskej federácii.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokProfesorka cestovala za prácou do Užhorodu. Jej študentky teraz prišli za ňou Čítajte

"PU v Prešove pristúpila k pozastaveniu aktivít spolupráce a mobilít s Ruskou federáciou do ukončenia vojnového konfliktu. Naša
univerzita má, samozrejme, partnerskú spoluprácu aj s viacerými univerzitami či výskumnými pracoviskami na Ukrajine, ktorá je však
poznačená aktuálnou situáciou. Pevne však veríme, že v nej budeme v rámci možností môcť pokračovať aj naďalej," uviedla hovorkyňa
univerzity Anna Polačková.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spolupracuje celkovo s 12 partnerskými inštitúciami z Ukrajiny a štyrmi z Ruskej
federácie. V rámci Erasmus+ spolupracuje aj piatimi ruskými a jednou ukrajinskou univerzitou.

"UPJŠ v Košiciach 28. februára pozastavila spoluprácu a realizáciu zmlúv so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami Ruskej
federácie ako vyjadrenie hlbokého znepokojenia nad vývojom situácie na Ukrajine a nesúhlasu s ozbrojeným konfliktom Ruskej federácie
na území Ukrajiny," povedal hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokNásilie odsudzujeme, reaguje rusistický inštitút na vojnu na Ukrajine Čítajte

Autor: TASR
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Prešovská univerzita (PU) v Prešove majú podpísané zmluvy o spolupráci s
viacerými školami a inštitúciami v Ruskej federácii, ako aj na Ukrajine. Z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine pristúpili k pozastaveniu
spolupráce s inštitúciami v Ruskej federácii.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach spolupracuje celkovo s 12 partnerskými inštitúciami z Ukrajiny a štyrmi z Ruskej
federácie. V rámci Erasmus+ spolupracuje aj piatimi ruskými a jednou ukrajinskou univerzitou.

„ UPJŠ v Košiciach 28. februára pozastavila spoluprácu a realizáciu zmlúv so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami Ruskej
federácie ako vyjadrenie hlbokého znepokojenia nad vývojom situácie na Ukrajine a nesúhlasu s ozbrojeným konfliktom Ruskej federácie
na území Ukrajiny,“ povedal hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

„ PU v Prešove pristúpila k pozastaveniu aktivít spolupráce a mobilít s Ruskou federáciou do ukončenia vojnového konfliktu. Naša
univerzita má, samozrejme, partnerskú spoluprácu aj s viacerými univerzitami či výskumnými pracoviskami na Ukrajine, ktorá je však
poznačená aktuálnou situáciou. Pevne však veríme, že v nej budeme v rámci možností môcť pokračovať aj naďalej,“ uviedla pre TASR
hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

Zdroj: TASR, man tur

Autor: Julia Lengeňová
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google+

Zdroj: TS UPJŠ, facebook Polícia SR

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pomáhajú v súvislosti so situáciou na Ukrajine rôznymi spôsobmi - vyhlásili zbierku
materiálnej pomoci pre užhorodskú nemocnicu, organizujú ubytovanie pre ukrajinských utečencov a dokonca trávia svoje voľné dni s
utečencami na hraniciach.

Jednou z medičiek, ktoré pomáhajú s Intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR priamo na hraniciach je aj 22-ročná Kateryna
Cholynets z Ukrajiny, študujúca na Lekárskej fakulte UPJŠ všeobecné lekárstvo vo štvrtom ročníku.

„ Informácia o tom, čo sa deje na Ukrajine ma zastihla vo štvrtok ráno, keď som sa chystala do nemocnice na cvičenie z chirurgie. Na
Instagrame mi začalo vyhadzovať videá priateľov študujúcich medicínu v Kyjeve – neverila som vlastným očiam, keď som sledovala
zábery s výbuchmi! Hneď som volala mame, ktorá žije 150 kilometrov od Užhorodu. Celá rodina hneď riešila, čo ďalej. Mamka pracuje
ako vrchná sestra na internom oddelení v nemocnici a rozhodla sa ostať na Ukrajine, pretože v nemocnici je teraz najviac potrebná, no
moja mladšia sestra, sesternice a teta sa rýchlo zbalili a vyrazili k príbuzným do Prahy. V priebehu krátkeho času som potom stretla na
hraniciach stovky takýchto ľudí ponáhľajúcich sa do bezpečia, “ hovorí Kateryna.

Medička, ktorá sa na covidovom oddelení v Krompachoch celé mesiace stretávala tvárou v tvár so smrťou , si myslela, že po tejto
skúsenosti už zvládne v živote všetko. A predsa ju život prekvapil tak, že sa cíti bezmocná.

„ Po dvoch dňoch strávených na hraniciach som musela v nedeľu ostať na internáte, aby som sa z toho všetkého spamätala. Potrebovala
som sa vyplakať a dať dokopy, pretože som z toho bola úplne psychicky mimo. Organizovala som sprostredkovanie rôznej pomoci pre
Ukrajincov, ale potrebovala som byť chvíľu sama,“ vysvetľuje študentka.

Prílev utečencov neutícha a s postupujúcimi bojmi v susedenej krajine sa dajú očakávať ďalšie vlny ľudí smerujúcich do bezpečia. Ako
poznamenáva Kateryna Cholynets, je treba počítať s tým, že čím väčšmi bude Ukrajina krvácať, tým viac ľudí sa vydá hľadať pomoc za
hranice a prichádzať budú to čoraz chudobnejšie osoby.

„ Viete, prvej chvíli sa spamätali dobre zorientovaní ľudia, ktorí mali po ruke nejaké financie a technické prostriedky na cestu, teda hlavne
motorizovaní ľudia. Ale s postupujúcimi bojmi vytlačí strach z domoviny aj takých ľudí, ktorí sú na tom finančne horšie – no ich strach
bude väčší, než ich bieda a neistota, kam sa v zahraničí podejú. Tí budú celkom stratení, no ja verím, že Slováci, ktorí ukázali svoje
veľké srdcia, ich budú mať otvorené aj naďalej. Pretože Ukrajina bojuje za tvár celej Európy!“ zdôrazňuje Kateryna.

Autor: Autor: || Redakcia ZDRAVIE.sk
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Foto: Facebook/Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Desaťročia privádzal na tento svet nové životy, jeho vlastný čas sa žiaľ naplnil. V stredu 2. marca vo veku 82 rokov navždy odišiel bývalý
primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva žilinskej nemocnice MUDr. Pavol Veselý. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline si jeho
pamiatku uctila v príspevku na sociálnej sieti, kde si pripomína jeho život a úspechy.

Pavol Veselý vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako čerstvý absolvent nastúpil do Fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Žiline, kde pôsobil 37 rokov. Bol lekárom, vedúcim lekárom na Jednotke intenzívnej starostlivosti, okresným
odborníkom a nakoniec sa na 16 rokov stal primárom oddelenia gynekológie a pôrodníctva.

„ Vo funkcii primára sa naplno prejavili jeho vynikajúce organizačné schopnosti spojené s prirodzenou autoritou jeho osobnosti a v
žilinskej nemocnici zanechal významný odborný i osobný odkaz, “ uviedla v príspevku žilinská nemocnica.

MUDr. Pavol Veselý stál pri mnohých míľnikoch žilinskej nemocnice. Počas jeho pôsobenia sa na gynekologickom a pôrodníckom
oddelení nemocnice začala rutinne pri vyšetreniach používať sonografia, čo bolo na našom území inovatívnym krokom. Okrem toho bol
primár Veselý jedným z priekopníkov laparoskopickej diagnostiky, ktorú taktiež zaviedol do praxe oddelenia.

Na doktora Veselého si spomínajú aj jeho mladší kolegovia, pre ktorých bol cteným učiteľom a významným vzorom. „Bol vždy spravodlivý
a svojím úsilím, profesionálnym vedením a prácou dokázal vychovať nasledovníkov, vďaka ktorým je oddelenie gynekológie a
pôrodníctva v Žiline dodnes na mimoriadne vysokej úrovni.”

Žilinská nemocnica svojím príspevkom naposledy poďakovala váženému primárovi za jeho dlhoročnú prácu a vyjadrila úprimnú sústrasť
všetkým jeho blízkym, rodine a priateľom.

„Žilinská nemocnica ostáva navždy spätá s MUDr. Pavlom Veselým, lekárom a bývalým primárom oddelenia gynekológie a pôrodníctva.
ĎAKUJEME za neoceniteľný prínos, ktorý nám svojou prácou a osobnosťou MUDr. Pavol Veselý venoval. Je nám cťou, že ostáva
navždy súčasťou práve našej žilinskej nemocnice. Rodine, blízkym i priateľom si v týchto ťažkých chvíľach dovoľujeme vyjadriť úprimnú
sústrasť. Nech odpočíva v pokoji.“

ČÍTAJTE VIAC:

Autor: TnC IV, s. r. o.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/707723998/77ff6639e611a232808c?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDk0ODUwODcsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzA3NzIzOTk4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.n7R3ZXRQqrPKTUVreIte6dpR2kqJ8xr3o7QxY54RsdA
https://www.zilinak.sk/prispevky/19053/vo-veku-82-rokov-zomrel-byvaly-primar-gynekologie-a-porodnictva-zilinskej-nemocnice-mudr-pavol-vesely


Monitora s. r. o. | monitora.sk 18

Univerzity na východnom Slovensku pozastavili spoluprácu s inštitúciami v Rusku  
  9. 3. 2022, 11:01, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 6 798 GRP: 0,15 OTS: 0,00 AVE: 474 Eur 

Prešov/Košice 9. marca (TASR) - Prešovská univerzita (PU) Prešove a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košiciach majú
podpísané zmluvy o spolupráci s viacerými školami a inštitúciami v Ruskej federácii, ako aj na Ukrajine. Z dôvodu vojnového konfliktu na
Ukrajine pristúpili k pozastaveniu spolupráce s inštitúciami v Ruskej federácii. "PU v Prešove pristúpila k pozastaveniu aktivít spolupráce
a mobilít s Ruskou federáciou do ukončenia vojnového konfliktu. Naša univerzita má, samozrejme, partnerskú spoluprácu aj s viacerými
univerzitami či výskumnými pracoviskami na Ukrajine, ktorá je však poznačená aktuálnou situáciou. Pevne však veríme, že v nej budeme
v rámci možností môcť pokračovať aj naďalej," uviedla pre TASR hovorkyňa univerzity Anna Polačková. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ) v Košiciach spolupracuje celkovo s 12 partnerskými inštitúciami z Ukrajiny a štyrmi z Ruskej federácie. V rámci Erasmus+
spolupracuje aj piatimi ruskými a jednou ukrajinskou univerzitou. "UPJŠ v Košiciach 28. februára pozastavila spoluprácu a realizáciu
zmlúv so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami Ruskej federácie ako vyjadrenie hlbokého znepokojenia nad vývojom situácie
na Ukrajine a nesúhlasu s ozbrojeným konfliktom Ruskej federácie na území Ukrajiny," povedal hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.
UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. man tur
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Evacuation trains to Ukraine launched. Slovakia to prosecute Russian crimes in Ukraine. Only face coverings will remain mandatory.

Good evening. Catch up on the main news of the day in less than five minutes with the Wednesday, March 9, 2022 edition of Today in
Slovakia.

Cabinet approves the arrival of NATO troops Illustrative stock photo (zdroj: AP/TASR)

2,100 soldiers from six countries – the Czech Republic, Poland, Slovenia, Germany, the Netherlands and the United States – might start
arriving in Slovakia since mid-March as part of NATO’s enhanced forward presence.

In addition, defence technology, such as the Patriot air protection missile system and the Sentinel radars, will be brought.

This stems from the proposal submitted by the Defence Ministry, which the cabinet approved on March 9. The proposal will still have to
be passed in the parliament.

“It’s the biggest step for Slovakia’s defence since the country became independent,” said Defence Minister Jaroslav Naď (OĽaNO),
adding that he does not expect any problems during the parliamentary discussion.

The NATO troops and technology will remain in Slovakia until necessary.

Slovakia on Polish MiG proposal MiG-29 fighter jets. (zdroj: Defence Ministry)

The Polish government declared on March 8 that it was ready to move its MiG-29s to the military base in Ramstein, Germany, and place
them at the disposal of the US troops there. They in turn asked the Americans to provide their used fighter jets with similar parameters;
Poland is ready to agree on the conditions to purchase these jets.

The Polish government has called on the NATO countries that also operate MiGs to do the same.

The United States, however, called Poland’s request “a surprise offer.”

“These ongoing consultations are the subject of non-public talks directly between allies, and they definitely should not be communicated
through injudicious press releases,” Slovakia’s Defence Minister Jaroslav Naď (OĽaNO) reacted when asked about the Polish call on
March 8.

The Ukrainian government has been pushing for NATO to introduce a no-fly zone over Ukraine, or at least provide fighter jets to the
Ukrainian military to fight Russian aggression.

The Slovak government admitted last week that they were looking for ways to ground the MiGs, currently serviced by the Russian
technicians at the Sliač military airport in central Slovakia, earlier than the planned 2023 deadline and send the Russian technicians
home. However, Naď rejected the notion that Slovakia give its MiGs to Ukraine.

Before giving up the MiGs, Slovakia needs to resolve the issue of who will protect its airspace.

If you like what we are doing and want to support good journalism, buy our online subscription. Thank you.

More on the war in Ukraine More than 153,000 people have crossed the Slovak-Ukrainian border since the beginning of the conflict. 
(zdroj: TASR) Most people in Slovakia think that Slovakia should accept refugees fleeing the war in Ukraine; more than 85 percent of 
Slovakia’s inhabitants support such assistance. This stems from a Focus poll conducted for the Denník N daily on 1,003 respondents, 
which took place between February 22 and March 1. It also showed that when people were asked on whether they would mind a refugee 
as a neighbour, the openness is a bit less – 71 percent said that they would not mind such a neighbour but almost 30 percent said they 
would mind. The state-run railway passenger carrier ZSSK is launching regular evacuation trains today between Chop in Ukraine and 
Košice to transport people fleeing from the war; they will be in operation daily until further notice. The train will leave Chop at 10:35 and 
arrive in Košice at 13:00. At the same time, ZSSK launched a special website with information for Ukrainians who plan to use its trains 
(also in Ukrainian). Slovakia will be investigating Russian crimes in Ukraine, joining countries like Lithuania, Poland, Estonia and 
Germany. The prosecutor of the General Prosecutor’s Office launched a criminal prosecution on March 8 for the particularly serious crime 
of inhumanity, the particularly serious crime of using illicit means of warfare and illicit fighting, and a particularly serious crime of war 
injustice. Twelve Slovak MEPs have signed an open letter in which they condemned the statements of far-right MEP Milan Uhrík on 
Russian aggression towards Ukraine, as well as a series of his disinformation posts published and circulated on social networks. The 
Bratislava Self-Governing Region is offering help to refugees from Ukraine planning to spend longer time on its territory. The region also
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launched a special website with job vacancies offered by individuals, entrepreneurs and city boroughs. Prešov University and Pavol
Jozef Šafárik University in Košice suspended cooperation with several schools and research institutes in Russia. The police are
investigating damage to the Soviet Army Memorial in Svidník (Prešov Region), which someone painted in blue, yellow and red. The
Defence Ministry meanwhile called on people to think carefully about such behaviour. Even though it understands the outrage connected
to the Russian invasion of Ukraine, it does not consider the damage of memorials a proper way of expressing one’s opinion. Ukrainian
President Volodymyr Zelensky will receive the Alexander Dubček state award, granted by the government, which involves a financial
reward equalling 25 times the average monthly nominal salary in Slovakia published by the Statistics Office for the previous calendar
year. (TASR) Coronavirus and vaccination news 11,712 people were newly diagnosed as Covid positive out of 23,090 PCR tests
performed on March 8. The number of people in hospitals is 2,513; and 36 more deaths were reported on Tuesday. The vaccination rate
is at 51.23 percent; altogether 2,817,959 people having received the first dose of the vaccine. More stats on Covid-19 in Slovakia here.
Most currently valid pandemic restrictions and limitations, particularly those concerning capacity limits and restricted opening hours, will
be dropped from next Monday, March 14. Yet, people will still be required to wear masks and FFP2 respirators at several occasions.
About 2,000 people have shown interest in getting vaccinated with the vaccine by Novavax, which will be administered from tomorrow,
said Health Minister Vladimír Lengvarský (OĽaNO nominee). Picture of the day

The cleaning work on the Slavín memorial, painted in blue and yellow as a protest against Russian aggression towards Ukraine, have
been initiated.

Cleaning work on the Slavín memorial. (zdroj: TASR)Feature story for today

Some Ukrainians who crossed the Slovak border when fleeing the war took their life savings with them to start a new life.

However, Ukrainian currency, the hryvnia, is good for nothing. None of the large banks in Slovakia will exchange this currency for euros.

Those Ukrainians who only have cash are at risk of remaining without money. Those who did not withdraw money but have it on a card
are luckier. They can withdraw euros from most bank ATMs.

For now, the state is not helping Ukrainians who solely carry hryvnias. The Finance Ministry and National Bank of Slovakia claim that they
are monitoring the situation and looking for solutions. They did not share more details.

Ukrainians bring their savings to Slovakia for nothing, as hryvnias cannot be exchanged Čítajte In other news The Supreme Court
cancelled the original verdict punishing former bank employee and ex-deputy assistant, Filip Rybanič, for looking into the bank account of
ex-interior minister Robert Kaliňák (Smer) in 2016. The court returned the matter to the regional court for reconsideration. The faculties of
several Slovak universities will suspend teaching when the amendment to the Higher Education Act will be discussed by the parliament in
the second reading. Many representatives of universities say that the proposed changes threaten their independence. Slovakia is one of
15 countries that have launched the new HBO Max streaming platform. More on Spectator.sk today: I think it was the bravest cat in the
world Čítajte

Unwind in a 13th-century spa in the green foothills Čítajte

If you have suggestions on how this news overview can be improved, you can reach us at editorial@spectator.sk.

Autor: Radka Minarechová
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Univerzity v Košiciach a Prešove pozastavili spolupráce s inštitúciami v Ruskej federácii.

Zdroj: TASR/AP

Prešovská univerzita (PU) Prešove a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košiciach majú podpísané zmluvy o spolupráci s
viacerými školami a inštitúciami v Ruskej federácii, ako aj na Ukrajine. Z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine pristúpili k pozastaveniu
spolupráce s inštitúciami v Ruskej federácii.

Do ukončenia konfliktu

„PU v Prešove pristúpila k pozastaveniu aktivít spolupráce a mobilít s Ruskou federáciou do ukončenia vojnového konfliktu. Naša
univerzita má, samozrejme, partnerskú spoluprácu aj s viacerými univerzitami či výskumnými pracoviskami na Ukrajine, ktorá je však
poznačená aktuálnou situáciou. Pevne však veríme, že v nej budeme v rámci možností môcť pokračovať aj naďalej,“ uviedla hovorkyňa
univerzity Anna Polačková.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach spolupracuje celkovo s 12 partnerskými inštitúciami z Ukrajiny a štyrmi z Ruskej
federácie. V rámci Erasmus+ spolupracuje aj piatimi ruskými a jednou ukrajinskou univerzitou.

„UPJŠ v Košiciach 28. februára pozastavila spoluprácu a realizáciu zmlúv so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami Ruskej
federácie ako vyjadrenie hlbokého znepokojenia nad vývojom situácie na Ukrajine a nesúhlasu s ozbrojeným konfliktom Ruskej federácie
na území Ukrajiny,“ povedal hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Autor: Global24 s.r.o.
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