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[strojový prepis] … a o materiálnu pomoc v krízovej situácii. Informovala o tom na sociálnej sieti prezidentka. Zvolenského uistil, že
vedenie Ukrajiny a jej obyvatelia majú Slovensko, suseda, ktorého sa môžu spoľahnúť nielen v dobrých časoch, ale v čase najvyššej
núdze. Podľa politológa Gabriela Eštoka z katedry politológie na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach by sa…
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Košické univerzity sú pripravené pomôcť ukrajinským študentom  
  24. 2. 2022, 15:16, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 24. februára (TASR) – 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.

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 pre TASR hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

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. V študentských domovoch je aktuálne osem študentov z
Ukrajiny a niekoľko ďalších, ktorí žijú v západnej časti Ukrajiny, je už na hraniciach. Ako pre TASR vysvetlila, 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.

Ako pre TASR povedal kancelár TUKE Pavol Kaleja, na tejto univerzite študuje 1850 študentov z Ukrajiny, čo je najviac zo všetkých
slovenských vysokých škôl. TUKE rovnako deklarovala, že je pripravená im pomôcť.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.
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Autor: SEM

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/697087060/3aaa2792bfc06c7ddb1a?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDgzNjE1NTksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njk3MDg3MDYwLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.dPrlq55CeS5p-UzZmxjhy6p0yMnBZjNiFJoDtRCslyk


Monitora s. r. o. | monitora.sk 6

Politológ: Ruská invázia na celom území Ukrajiny bola jedným z krajných scenárov  
  24. 2. 2022, 16:42, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava 24. februára (TASR) - Ruská invázia na celom území Ukrajiny bola jedným z krajných scenárov. Je tragické, že sa stal realitou
a ruský prezident Vladimir Putin sa tak rozhodol ísť cestou agresívnej útočnej politiky voči susedovi, ktorý ho k takémuto kroku ničím
nevyprovokoval. Pre TASR to uviedol Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach.

"Predpokladalo sa totiž, že ak by aj malo dôjsť k širšej vojenskej aktivite na ukrajinskom území, tak bude Putinov režim čakať na nejakú
viac alebo menej reálnu zámienku. Ani na tú však Rusko nečakalo," poznamenal Eštok.

Verí, že Putinov režim nebude mať záujem zatiahnuť západných spojencov do tohto konfliktu a svoju útočnú politiku nebude mieriť na
členov NATO. "Rovnako tak budú pravdepodobne zdržanliví aj západní spojenci a priamo sa vojensky do konfliktu na Ukrajine nezapoja.
Ukrajina tak, bohužiaľ, ostane v tejto situácii vojensky osamotená," predpokladá. Politológ doplnil, že podpora štátov Európskej únie (EÚ)
a NATO by však mala byť výrazná najmä v oblasti politickej, ekonomickej a dodávkami energií a vojenského materiálu.

Odpoveďou EÚ na útok budú ekonomické a politické sankcie, ktoré budú realizované tak, aby zasiahli najmä Rusko. Nejakým spôsobom
však vždy dopadnú aj na štáty, ktoré sankcie zavedú, podotýka Eštok.

"Vplyv to môže mať na regióny východného Slovenska, ktoré priamo susedia s Ukrajinou, teda Prešovský a Košický kraj, pretože ochota
investovať výraznejšie v regiónoch, ktoré sú hraničnými so štátom, v ktorom je vedený rozsiahly vojnový konflikt, môže byť výrazne
menšia," skonštatoval politológ pre TASR.

Pokračuje, že útok môže mať vplyv na oblasť energetiky a Slovensko ho pocíti aj na náraste migrantov z Ukrajiny.

Politológ si aktuálne nevie predstaviť začlenenie Ukrajiny ako celku znova do spoločného štátneho útvaru s Ruskom. "Obnova
Sovietskeho zväzu nie je na programe dňa," podotkol. Existencia v spoločnom štáte je pre Ukrajincov nepredstaviteľná, hovorí Eštok.

Útok Ruska je podľa politológa snahou Putina zabrániť Ukrajine v ďalšom približovaní sa k EÚ politicky a ekonomicky. Ukrajina sa tak
postupne vymaňuje z ruského vplyvu. "Putinov režim nechce, a v istom zmysle si aj pre svoju stabilitu nemôže dovoliť nechať ísť Ukrajinu
cestou, akou sa vydali napríklad pobaltské štáty, teda integráciou do európskych štruktúr a NATO," skonštatoval Eštok.

Konflikt môže podľa politológa viesť ešte k väčšiemu rozdeleniu sveta na východ a západ. Dodal, že ich vzťahom ublížil tento konflikt
najviac od pádu železnej opony.

lef ima

Autor: LEF
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Súhrn domáceho spravodajstva - 24. februára - 17.30  
  24. 2. 2022, 17:30, 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 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok popoludní v Prezidentskom paláci vymenovala do funkcie tri sudkyne a dvoch
sudcov všeobecných súdov. Hlava štátu v príhovore zdôraznila, že budú pôsobiť v prvej línii úsilia o prinavrátenie viery v spravodlivosť.

Bratislava - Prezidentka Zuzana Čaputová volala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Slovensko požiadal o podporu
Ukrajiny, najmä v podobe tvrdých sankcií voči Rusku a o materiálnu pomoc v krízovej situácii. Informovala o tom na sociálnej sieti.

Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová ostro odsúdila protiprávnu agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Ukrajinskému ľudu, ako
aj vedeniu krajiny a prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vyjadrila plnú podporu a solidaritu.

- Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár rázne odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine ako suverénnemu
štátu. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová.

- Vláda SR odsudzuje konanie ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vlády. V súčinnosti so spojencami v NATO a Európskej únii
bude pomáhať v sebaobrane Ukrajiny pred ruským agresorom a zasadzovať sa za zastavenie bojov. Premiér Eduard Heger o tom
informuje na sociálnej sieti.

Bratislava - Pre aktuálnu situáciu na Ukrajine zasadla mimoriadne vo štvrtok ráno Bezpečnostná rada SR. TASR o tom informovali z
Úradu vlády SR.

- So spojencami v NATO a Európskej únii je Slovenská republika pripravená poskytnúť pomoc na ukončenie konfliktu na Ukrajine a na
ochranu ľudských životov. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová po štvrtkovom mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady SR.
Bezpečnosť Slovenska podľa nej momentálne nie je ohrozená.

– Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) vyzval ľudí, aby nepodliehali dezinformáciám a zachovali pokoj a chladnú hlavu. Uviedol to
po štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Povedal, že naše ozbrojené sily a polícia aj v tejto výnimočnej situácii
budú zabezpečovať kontrolovaný prechod hraníc a ľudia utekajúci pred vojnou u nás dostanú potrebné zázemie.

- Slovensko tlmočilo Rusku pre situáciu na Ukrajine ostrý protest. Oznámil to minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok (nominant SaS)
s tým, že si ráno predvolali ruského veľvyslanca Igora Bratčikova, ktorému takéto stanovisko SR oznámili. Útok považuje rezort
diplomacie za nevyprovokovaný, neopodstatnený a neoprávnený.

- Vláda považuje za veľmi nepravdepodobné, že by Rusko vojensky napadlo Slovensko. Predpokladá, že by si Rusko nedovolilo narušiť
územie NATO v žiadnej z krajín východnej hranice vrátane SR. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol minister obrany Jaroslav
Naď (OĽANO) s tým, že vláda sa však pripravuje na všetky scenáre.

Bratislava - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) potvrdil, že vo štvrtok približne o štvrtej hodine ráno slovenského času sa začala
masívna nevyprovokovaná vojenská operácia Ruskej federácie voči Ukrajine. Ako uviedol na sociálnej sieti, útok je realizovaný na
mnohých miestach Ukrajiny.

- Rusko podľa ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) hrubo porušuje medzinárodné právo, princípy Charty OSN a
toto konanie je hrozbou pre európsku bezpečnosť. "Rozhodne odsudzujem priamy vojenský útok Ruskej federácie na nášho suseda
Ukrajinu. Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí NATO budeme žiadať Alianciu o konzultáciu podľa článku štyri," vyhlásil Korčok s tým, že
súčasná situácia si to vyžaduje.

– Ministri odsudzujú vojenskú agresiu. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) tvrdí, že vojenská agresia, ktorej obeťou sa stal náš
východný sused, je absolútne neprípustná. Vyjadrujú podporu a solidaritu Ukrajine. Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) uviedol, že
ukrajinský ľud čaká veľa utrpenia, strádania a sirôt. Vyzval na solidaritu. "Sme proti zvrátenej vojne, proti nezmyselnému utrpeniu a
zabíjaniu ľudí," vyhlásila podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za
ľudí).

- Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) Putin zaútočil na Ukrajinu preto, lebo je presvedčený, že
má na to silu. Agresiu Ruska odsudzuje ostro aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Obraz toho, kam nás môže priviesť
pošliapanie práva, nedodržiavanie dohôd, ale aj strata slušnosti a šírenie lží, dezinformácií, je desivý," povedala. Útok odsúdil aj minister
životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Označil ho za nevyprovokovanú a neospravedlniteľnú vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine.

- "Nechcela som si pripustiť, že by takáto situácia mohla nastať, no posledné dni ma postupne utvrdzovali v tom, že s ničím iným ako
vojnou sa Rusko neuspokojí," uviedla na sociálnej sieti ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).

- Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti poznamenal, že po dnešku budeme deťom 
vysvetľovať, že na menších sa nikdy neútočí, keď sa musíme pozerať na ničím nevyprovokovaný útok na nášho východného suseda.
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Štvrtkové ráno označil zároveň za smutné.

- Slovensko zabezpečí potreby pre maloletých ukrajinských utečencov bez sprievodu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
(MPSVR) SR už aktivovalo všetky zložky sociálnoprávnej ochrany detí, ktoré pôsobia na úradoch práce v Trebišove, Humennom a
Michalovciach. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva Monika Hnilicová.

Košice/Bratislava – V súčasnosti sú v prevádzke všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou, okrem železničného hraničného
priechodu Čierna nad Tisou – Čop, kde bola zastavená osobná doprava. V súvislosti s vypuknutím vojnového konfliktu na území Ukrajiny
o tom TASR informovala Kancelária ministra vnútra SR.

- Východná hranica s Ukrajinou by sa mala vojensky posilniť. Avizuje to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že zvýšený počet
vojakov bude nateraz súvisieť s asistenciou polícii. Naď spoločne s ministrom zahraničných vecí SR Ivanom Korčokom (nominant SaS)
zároveň informoval, že zasadala Rada NATO a viacerí spojenci požiadali o aktiváciu článku 4. NATO považuje za nevyhnutné vojensky
posilniť východné hranice vrátane Slovenska.

- Východné krídlo NATO, vrátane Slovenska, by sa malo vojensky posilniť, ako je to v súčasnosti v Pobaltí. Avizujú to minister
zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že ak bude návrh NATO konkretizovaný,
predložia ho vláde SR i Národnej rade SR.

– Na zabezpečenie kontroly východných hraníc SR posilnia policajné hliadky aj vojaci. Vláda na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní
schválila návrh vyčleniť denne do 1500 vojakov pomáhajúcich kontrolovať a chrániť štátnu hranicu v súvislosti s bezpečnostnou situáciou
na Ukrajine.

Bratislava - Občania SR by mali bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu. Odporúča to Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe.

Bratislava - Veľvyslanec SR zostáva v Kyjeve. Slovenská ambasáda funguje v operačnom režime. Na mieste okrem veľvyslanca zostáva
aj jeho zástupca i zástupca Ozbrojených síl (OS) SR. Oznámil to minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok (nominant SaS) s tým, že
pôvodne zvažovali nad odchodom celého zastupiteľského úradu.

Bratislava - Vo štvrtok popoludní o 14.30 h mimoriadne zasadne Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Schvaľovať bude
stanovisko Slovenska na mimoriadne zasadnutie Európskej rady v Bruseli, na ktorom sa zúčastní slovenský premiér Eduard Heger
(OĽANO). TASR o tom informovala predsedníčka výboru Vladimíra Marcinková (klub SaS).

– Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti odsúdil vojenský útok Ruska na Ukrajinu. V uznesení, ktoré jednomyseľne prijal
na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí, tiež podporil razantnú, rýchlu a jednotnú reakciu členských štátov Európskej únie a NATO a
vyjadril plnú solidaritu Ukrajine.

Bratislava - Predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej
federácie voči Ukrajine. Útok Ruska voči Ukrajine je podľa neho neospravedlniteľným krokom. Pre TASR tiež uviedol, že spory medzi
krajinami, nech sú akokoľvek ťažké, by sa mali riešiť za rokovacím stolom.

Bratislava – Slovenská informačná služba (SIS) si robila svoju činnosť v zmysle zákona tak, ako mala. Predseda výboru na kontrolu
činnosti SIS Marián Saloň (Smer-SD) to uviedol po štvrtkovom mimoriadnom rokovaní výboru. Zvolal ho v súvislosti so situáciou okolo
odposluchov vyšetrovateľov NAKA a vyjadreniami predstaviteľov koalície, ktorí spochybňovali ich význam.

Bratislava - Hnutie OĽANO dôrazne odsudzuje ruskú nevyprovokovanú agresiu voči Ukrajine. Pripája sa k výzve, "aby vojnové besnenie,
ktoré môže viesť k obrovskému ľudskému utrpeniu, Kremeľ okamžite zastavil".

- Strana SaS ostro odsudzuje útok Ruska na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin podľa SaS dokázal, že stojí na strane bezprávia a
svojvôle.

- Strana ĽSNS v žiadnom prípade neschvaľuje útok na Ukrajinu. V stanovisku to uviedol poslanec parlamentu za ĽSNS Martin Beluský.

- Mimoparlamentná strana Hlas-SD jednoznačne odsudzuje útok Ruska na Ukrajinu. Považuje to za bezprecedentný čin, ktorý je v
rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva a Charty OSN. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

- Západ a Európa musia byť jednotní, musia sa rázne postaviť voči vojenskej agresii. Krok ruského prezidenta Vladimira Putina sa nedá
ospravedlniť a dostatočným spôsobom odsúdiť. Uviedol to predseda republikovej rady mimoparlamentnej strany Aliancia László Sólymos.

- Vedenie Ruskej federácie porušilo všetky princípy, na ktorých stojí slobodný svet a mierový poriadok. Vyhlásil to predseda
mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker.
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– Ruský útok na Ukrajinu je podlým aktom agresie bez precedensu v modernej histórii Európy. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej
rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnom Progresívnom Slovensku (PS) Tomáš Valášek. Strana útok odsudzuje a žiada vládu SR,
aby podnikla všetky dostupné kroky na zastavenie ruskej agresie a pomohla Ukrajine.

- Útok Ruska na Ukrajinu je hrubým a neospravedlniteľným porušením medzinárodného práva. Uviedol to predseda mimoparlamentného
KDH Milan Majerský. Hnutie v plnom rozsahu útok odsudzuje a stojí pri ukrajinskom ľude.

- Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) odsudzuje akýkoľvek konflikt, vojnu a želá si mierové riešenie situácie na Ukrajine.
Uviedol to predseda strany Andrej Danko na sociálnej sieti v reakcii na útok Ruska na Ukrajinu.

- Použitie agresívnej vojenskej sily na dosiahnutie ruských cieľov považuje opozičná parlamentná strana Smer-SD za hrubé porušenie
medzinárodného práva. Vyhlásil to predseda strany Robert Fico s tým, že nejde o konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, ale medzi
Spojenými štátmi americkými (USA) a Ruskom.

Bratislava - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dôrazne odsudzuje bezprecedentný akt agresie Ruskej federácie voči Ukrajine.
Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že garantuje pripravenosť poskytnúť všetky ubytovacie kapacity rezortu prokuratúry na humanitárne
účely.

- Slovenská informačná služba (SIS) pozorne vyhodnocuje aktuálnu situáciu, keď môžu byť ohrozené viaceré záujmy Slovenskej
republiky. Vo štvrtok to novinárom uviedol riaditeľ SIS Michal Aláč v reakcii na ruskú agresiu na území Ukrajiny.

- Predstavitelia najvyšších súdnych inštitúcií SR odsudzujú porušovanie medzinárodného práva a porušovanie základných ľudských práv
a slobôd v súvislosti s napadnutím Ukrajiny Ruskou federáciou. Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan, predseda Najvyššieho súdu
SR Ján Šikuta a predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď vyjadrujú podporu zamestnancom súdnych inštitúcií na Ukrajine,
ako aj jej občanom a obyvateľom. TASR o tom informovala hovorkyňa Ústavného súdu SR Martina Ferencová.

Bratislava - Demokratický svet čelí po útoku Ruska na Ukrajinu zrejme najväčšej výzve. S Ukrajinou je treba sa významne solidarizovať a
súčasne prijímať rýchle opatrenia humanitárne, ale aj vojensko-materiálne. Na rade sú najprísnejšie sankcie - ekonomické i personálne.
Pre TASR to uviedol bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.

Bratislava - Komisárka pre deti Viera Tomanová je zhrozená zo situácie na Ukrajine. Tvrdí, že sa musíme pripraviť na pomoc rodinám a
deťom. TASR o tom informovali z Úradu komisára pre deti.

- Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová hrubo odsúdila násilné útoky zo strany Ruska. Zároveň vyjadrila podporu a solidaritu
susednej Ukrajine a jej obyvateľom. Uviedla to na sociálnej sieti.

– Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je v každodennom kontakte s partnerskými samosprávami na Ukrajine, zatiaľ nedostalo
žiadosť o pomoc či asistenciu. "Situácia sa turbulentne mení, v prípade, že nás ukrajinskí partneri požiadajú o pomoc, sme pripravení im
v intenciách našich možností vyhovieť," uviedol pre TASR hovorca združenia Michal Kaliňák.

– Predstavitelia samosprávnych krajov Slovenska v združení SK8 odsúdili ruský útok na Ukrajinu. "Samosprávne kraje na znak solidarity
s Ukrajinou a ukrajinským ľuďom vyvesili na budovách župných úradov ukrajinské vlajky. Župy sú pripravené poskytnúť humanitárnu
pomoc," informovalo združenie SK8 na štvrtkom rokovaní v Košiciach.

- Košický a Prešovský samosprávny kraj začali v súvislosti s ruským útokom na Ukrajine realizovať kroky zamerané na pomoc
ukrajinským utečencom vrátane zabezpečenia núdzového ubytovania. Informovali o tom ich predsedovia na štvrtkovom rokovaní
združenia samosprávnych krajov SK8.

– Princípy humanity, demokracie a medzinárodného práva, ktoré Ruská federácia útokom na Ukrajinu porušuje, boli zneužívané už v
čase prípravy tohto útoku. Vo svojom stanovisku to zdôrazňuje Ústav pamäti národa (ÚPN).

Bratislava - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzýva vládu SR, ako aj slovenské univerzity, aby prejavili solidaritu s ukrajinskými
študentmi na Slovensku a ponúkli im pomoc. Rada to uviedla na sociálnej sieti.

- Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku vyjadruje vážne znepokojenie nad alarmujúcou situáciou na
Ukrajine. Zároveň aj hlbokú solidaritu a podporu ukrajinskému ľudu, všetkým pedagogickým, odborným a nepedagogickým
zamestnancom, žiakom a študentom. TASR o tom informoval predseda školských odborárov Pavel Ondek.

- Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) odporúča občanom Slovenskej republiky, ktorí sa momentálne nachádzajú na
študijnom, výskumnom alebo prednáškovom pobyte v zahraničí, najmä na Ukrajine a v Ruskej federácii, aby sa vo vlastnom záujme čo
najskôr zaregistrovali na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Uvádza to SAIA na
sociálnej sieti.
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– Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) vyzýva vedenia vysokých škôl (VŠ), aby prijali konkrétne kroky na pomoc
akademikom v ohrození a ktoré by im umožnili pokračovať v štúdiu a práci. Žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby
bolo ústretové ku konkrétnym návrhom pomoci, ktoré mu predložia vysoké školy, a podporilo ich. Uvádza to SRK na sociálnej sieti.

- Slovenská akadémia vied (SAV) ako najväčšia vedecko-výskumná inštitúcia na Slovensku odsudzuje agresiu Ruskej federácie voči
Ukrajine. Vyjadruje podporu a solidaritu občanom Ukrajiny a je pripravená poskytnúť pomoc ukrajinským vedeckým pracovníkom a
doktorandom, ktorí sú nútení pre vojenský konflikt opustiť svoju vlasť. Uvádza to SAV na svojom webe.

Bratislava - Rusku ide o snahu obnoviť Ruské impérium s množstvom vazalských a deštruovaných satelitných útvarov v okolí, ktoré budú
od neho závislé. Pre TASR to uviedol Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV). "Mám pocit, že ruský
prezident Vladimir Putin sa pozerá skôr do Ruska spred roku 1917, Ukrajinu nevníma ako formálne autonómny subjekt, akým bola za
sovietskych čias, ale za bezprostrednú súčasť Ruska," zhodnotil Marušiak.

Bratislava - Ruská invázia na celom území Ukrajiny bola jedným z krajných scenárov. Je tragické, že sa stal realitou a ruský prezident
Vladimir Putin sa tak rozhodol ísť cestou agresívnej útočnej politiky voči susedovi, ktorý ho k takémuto kroku ničím nevyprovokoval. Pre
TASR to uviedol Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Bratislava – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR potvrdilo stretnutie so stredoškolákmi. To, či sa uskutoční v
piatok (25. 2.), ako avizovala ešte v stredu (23. 2.) Aliancia stredoškolákov, však neuviedlo.

Bratislava - Prostredníctvom 27.105 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (23. 2.) na Slovensku 15.183 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudlo 24 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na webe covid-19.nczisk.sk.

Bratislava - Prevádzky maloobchodu a služieb, ako aj hromadné podujatia budú od soboty (26. 2.) fungovať v režime základ. Dostupné
budú pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný či očkovací status. Režimy OTP, OP a OP+ sa zrušia. Pre väčšinu prevádzok a
hromadných podujatí už zároveň nebudú platiť kapacitné obmedzenia. Vyplýva to z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR
zverejnených vo Vestníku vlády SR.

- Návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc, v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody či v nemocnici pre
obvinených a odsúdených už nebudú plošne obmedzované. Vyhlášky, ktoré ich obmedzovali, sa v sobotu (26. 2.) zrušia. TASR o tom
informoval Úrad verejného zdravotníctva SR.

- Pravidlá sa od soboty (26. 2.) uvoľnia aj pre reštaurácie, rušia sa podmienky ako povinná minimálne dvojmetrová vzdialenosť medzi
stolmi či kapacitné obmedzenie s maximálnym počtom štyroch osôb pri jednom stole. K uvoľneniu opatrení dôjde aj pri obchodných
domoch, kde sa zruší povinnosť uzatvorenia sedacích sekcií. Vyplýva to z nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

- Lanovky, vleky aj hotely budú môcť od soboty (26. 2.) fungovať bez kapacitných obmedzení. Maximálna kapacita však ostáva
zachovaná pri wellness zariadeniach, akvaparkoch a kúpeľoch (okrem liečebných na predpis lekára, pozn. TASR). Môže v nich byť
maximálne 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov (m2). Vyplýva to z nových vyhlášok Úradu verejného
zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Bratislava – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripomína, že povinná karanténa sa nevzťahuje na osoby vstupujúce na naše
územie zo susedného štátu, ktoré boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného
konfliktu. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková s tým, že tieto osoby nie sú povinné ani registrovať sa cez systém
eHranica.

Bratislava – Digitálny COVID preukaz EÚ má už viac ako 100 ľudí, ktorí prvé očkovania proti ochoreniu COVID-19 absolvovali v zahraničí
a doočkovanie na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.
Službu spustilo NCZI v polovici februára.

Bratislava - Najviac prvoočkovancov evidujú tento rok v Bratislavskom kraji (12.562), najmenej ich hlásia v Trenčianskom kraji (6071).
Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). TASR o tom informovala hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.

Bratislava - Vahram Chuguryan končí na poste riaditeľa sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS. Generálny riaditeľ verejnoprávneho
média Jaroslav Rezník vo štvrtok prijal Chuguryanovu žiadosť o ukončenie pracovného pomeru. Vedenie RTVS zároveň informovalo, že
spravodajstvo a publicistiku bude s dočasným poverením viesť riaditeľ sekcie národnostného vysielania Attila Lovász.

Bratislava - Kandidátkou na voľbu na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ je Beatrix Ricziová, ktorá zastupuje Slovensko pred
súdmi EÚ. Navrhla ju ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Voľba sa má uskutočniť 17. marca. TASR o tom informovala hovorkyňa
Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.
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Banská Bystrica – Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, schválil vo štvrtok dohodu o vine a treste medzi
Úradom špeciálnej prokuratúry a advokátom Ľubošom Mahdoňom, ktorého obvinili v kauze úplatkov žilinských sudcov. Za dva korupčné
skutky dostal podmienečný trest odňatia slobody.

Banská Bystrica – Výpoveďami svedkov pokračoval vo štvrtok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica,
proces s bývalým policajným vyšetrovateľom Mariánom K., ktorého prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry viní z dvoch skutkov - zločinu
prijímania úplatku a obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku v spolupáchateľstve. Medzi svedkami bol aj exminister a poslanec
Národnej rady (NR) SR Peter Žiga.

Prešov - Senát Krajského súdu v Prešove vo štvrtok v plnom rozsahu oslobodil spod obžaloby riaditeľa Fakultnej nemocnice s
poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove Ľubomíra Šarníka. Okresný súd v Prešove ho v roku 2019 odsúdil pre zločin neodvedenia
daní a poistného a prečin ich nezaplatenia. Týkalo sa to obdobia, keď bol Šarník vo firme Awindor.

tur mac

Autor: MAC
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Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava - Situácia na Ukrajine sa týka aj nás, upozornila prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtkovom mimoriadnom vystúpení v
RTVS v súvislosti so začiatkom vojenskej invázie Ruska voči Ukrajine. Ocenila, že na odsúdení ruskej agresie sa zhodla väčšina štátov
sveta, ale aj slovenskej politickej reprezentácie. Zároveň upozornila na silnú ruskú propagandu, pôsobiacu aj na Slovensku.

- Slovensko patrí do východného krídla Severoatlantickej aliancie a je v záujme našej i európskej bezpečnosti, aby sme posilnili naše
obranné kapacity. Je to však možné iba v súčinnosti s našimi oveľa lepšie vyzbrojenými spojencami. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to
uviedol vo štvrtkovom mimoriadnom príhovore v RTVS v súvislosti s útokom Ruska na Ukrajinu. Občanov požiadal, aby prijali ľudí
utekajúcich pred vojnou.

Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude v piatok (25. 2.) prostredníctvom on-line rokovania zastupovať Slovensko na
mimoriadnom samite lídrov Severoatlantickej aliancie. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Bratislava - Prezidentka Zuzana Čaputová volala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Slovensko požiadal o podporu
Ukrajiny, najmä v podobe tvrdých sankcií voči Rusku a o materiálnu pomoc v krízovej situácii. Informovala o tom na sociálnej sieti.

Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová ostro odsúdila protiprávnu agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Ukrajinskému ľudu, ako
aj vedeniu krajiny a prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vyjadrila plnú podporu a solidaritu.

- Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár rázne odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine ako suverénnemu
štátu. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová.

- Vláda SR odsudzuje konanie ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vlády. V súčinnosti so spojencami v NATO a Európskej únii
bude pomáhať v sebaobrane Ukrajiny pred ruským agresorom a zasadzovať sa za zastavenie bojov. Premiér Eduard Heger o tom
informuje na sociálnej sieti.

Bratislava - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok popoludní v Prezidentskom paláci vymenovala do funkcie tri sudkyne a dvoch
sudcov všeobecných súdov. Hlava štátu v príhovore zdôraznila, že budú pôsobiť v prvej línii úsilia o prinavrátenie viery v spravodlivosť.

Bratislava - Pre aktuálnu situáciu na Ukrajine zasadla mimoriadne vo štvrtok ráno Bezpečnostná rada SR. TASR o tom informovali z
Úradu vlády SR.

- So spojencami v NATO a Európskej únii je Slovenská republika pripravená poskytnúť pomoc na ukončenie konfliktu na Ukrajine a na
ochranu ľudských životov. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová po štvrtkovom mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady SR.
Bezpečnosť Slovenska podľa nej momentálne nie je ohrozená.

– Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) vyzval ľudí, aby nepodliehali dezinformáciám a zachovali pokoj a chladnú hlavu. Uviedol to
po štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Povedal, že naše ozbrojené sily a polícia aj v tejto výnimočnej situácii
budú zabezpečovať kontrolovaný prechod hraníc a ľudia utekajúci pred vojnou u nás dostanú potrebné zázemie.

- Slovensko tlmočilo Rusku pre situáciu na Ukrajine ostrý protest. Oznámil to minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok (nominant SaS)
s tým, že si ráno predvolali ruského veľvyslanca Igora Bratčikova, ktorému takéto stanovisko SR oznámili. Útok považuje rezort
diplomacie za nevyprovokovaný, neopodstatnený a neoprávnený.

- Vláda považuje za veľmi nepravdepodobné, že by Rusko vojensky napadlo Slovensko. Predpokladá, že by si Rusko nedovolilo narušiť
územie NATO v žiadnej z krajín východnej hranice vrátane SR. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol minister obrany Jaroslav
Naď (OĽANO) s tým, že vláda sa však pripravuje na všetky scenáre.

Bratislava - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) potvrdil, že vo štvrtok približne o štvrtej hodine ráno slovenského času sa začala
masívna nevyprovokovaná vojenská operácia Ruskej federácie voči Ukrajine. Ako uviedol na sociálnej sieti, útok je realizovaný na
mnohých miestach Ukrajiny.

- Rusko podľa ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) hrubo porušuje medzinárodné právo, princípy Charty OSN a
toto konanie je hrozbou pre európsku bezpečnosť. "Rozhodne odsudzujem priamy vojenský útok Ruskej federácie na nášho suseda
Ukrajinu. Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí NATO budeme žiadať Alianciu o konzultáciu podľa článku štyri," vyhlásil Korčok s tým, že
súčasná situácia si to vyžaduje.

– Ministri odsudzujú vojenskú agresiu. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) tvrdí, že vojenská agresia, ktorej obeťou sa stal náš 
východný sused, je absolútne neprípustná. Vyjadrujú podporu a solidaritu Ukrajine. Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) uviedol, že 
ukrajinský ľud čaká veľa utrpenia, strádania a sirôt. Vyzval na solidaritu. "Sme proti zvrátenej vojne, proti nezmyselnému utrpeniu a 
zabíjaniu ľudí," vyhlásila podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za
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ľudí).

- Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) Putin zaútočil na Ukrajinu preto, lebo je presvedčený, že
má na to silu. Agresiu Ruska odsudzuje ostro aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Obraz toho, kam nás môže priviesť
pošliapanie práva, nedodržiavanie dohôd, ale aj strata slušnosti a šírenie lží, dezinformácií, je desivý," povedala. Útok odsúdil aj minister
životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Označil ho za nevyprovokovanú a neospravedlniteľnú vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine.

- "Nechcela som si pripustiť, že by takáto situácia mohla nastať, no posledné dni ma postupne utvrdzovali v tom, že s ničím iným ako
vojnou sa Rusko neuspokojí," uviedla na sociálnej sieti ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).

- Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti poznamenal, že po dnešku budeme deťom
vysvetľovať, že na menších sa nikdy neútočí, keď sa musíme pozerať na ničím nevyprovokovaný útok na nášho východného suseda.
Štvrtkové ráno označil zároveň za smutné.

- Slovensko zabezpečí potreby pre maloletých ukrajinských utečencov bez sprievodu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
(MPSVR) SR už aktivovalo všetky zložky sociálnoprávnej ochrany detí, ktoré pôsobia na úradoch práce v Trebišove, Humennom a
Michalovciach. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva Monika Hnilicová.

Košice/Bratislava – V súčasnosti sú v prevádzke všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou, okrem železničného hraničného
priechodu Čierna nad Tisou – Čop, kde bola zastavená osobná doprava. V súvislosti s vypuknutím vojnového konfliktu na území Ukrajiny
o tom TASR informovala Kancelária ministra vnútra SR.

- Východná hranica s Ukrajinou by sa mala vojensky posilniť. Avizuje to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že zvýšený počet
vojakov bude nateraz súvisieť s asistenciou polícii. Naď spoločne s ministrom zahraničných vecí SR Ivanom Korčokom (nominant SaS)
zároveň informoval, že zasadala Rada NATO a viacerí spojenci požiadali o aktiváciu článku 4. NATO považuje za nevyhnutné vojensky
posilniť východné hranice vrátane Slovenska.

- Východné krídlo NATO, vrátane Slovenska, by sa malo vojensky posilniť, ako je to v súčasnosti v Pobaltí. Avizujú to minister
zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že ak bude návrh NATO konkretizovaný,
predložia ho vláde SR i Národnej rade SR.

– Na zabezpečenie kontroly východných hraníc SR posilnia policajné hliadky aj vojaci. Vláda na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní
schválila návrh vyčleniť denne do 1500 vojakov pomáhajúcich kontrolovať a chrániť štátnu hranicu v súvislosti s bezpečnostnou situáciou
na Ukrajine.

Bratislava - Občania SR by mali bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu. Odporúča to Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe.

Bratislava - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR zverejnilo informácie a dôležité kontakty pre občanov
SR, nachádzajúcich sa na Ukrajine. Informuje o tom na sociálnej sieti. Rezort diplomacie odporúča všetkým slovenským občanom opustiť
územie Ukrajiny. Zároveň radí, aby sledovali miestne štátne médiá a orgány a riadili sa podľa pokynov najvyšších predstaviteľov Ukrajiny
a bezpečnostných zložiek v mieste, kde sa nachádzajú.

Bratislava - V prípade príchodu utečencov z Ukrajiny chce rezort vnútra využívať najprv kapacity svojich azylových zariadení, kapacity
samospráv majú prísť na rad ako posledné. Uviedol to pre TASR tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Bratislava - Veľvyslanec SR zostáva v Kyjeve. Slovenská ambasáda funguje v operačnom režime. Na mieste okrem veľvyslanca zostáva
aj jeho zástupca i zástupca Ozbrojených síl (OS) SR. Oznámil to minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok (nominant SaS) s tým, že
pôvodne zvažovali nad odchodom celého zastupiteľského úradu.

Bratislava - Vo štvrtok popoludní o 14.30 h mimoriadne zasadne Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Schvaľovať bude
stanovisko Slovenska na mimoriadne zasadnutie Európskej rady v Bruseli, na ktorom sa zúčastní slovenský premiér Eduard Heger
(OĽANO). TASR o tom informovala predsedníčka výboru Vladimíra Marcinková (klub SaS).

– Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti odsúdil vojenský útok Ruska na Ukrajinu. V uznesení, ktoré jednomyseľne prijal
na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí, tiež podporil razantnú, rýchlu a jednotnú reakciu členských štátov Európskej únie a NATO a
vyjadril plnú solidaritu Ukrajine.

Bratislava - Predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej
federácie voči Ukrajine. Útok Ruska voči Ukrajine je podľa neho neospravedlniteľným krokom. Pre TASR tiež uviedol, že spory medzi
krajinami, nech sú akokoľvek ťažké, by sa mali riešiť za rokovacím stolom.
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Bratislava – Slovenská informačná služba (SIS) si robila svoju činnosť v zmysle zákona tak, ako mala. Predseda výboru na kontrolu
činnosti SIS Marián Saloň (Smer-SD) to uviedol po štvrtkovom mimoriadnom rokovaní výboru. Zvolal ho v súvislosti so situáciou okolo
odposluchov vyšetrovateľov NAKA a vyjadreniami predstaviteľov koalície, ktorí spochybňovali ich význam.

Bratislava - Hnutie OĽANO dôrazne odsudzuje ruskú nevyprovokovanú agresiu voči Ukrajine. Pripája sa k výzve, "aby vojnové besnenie,
ktoré môže viesť k obrovskému ľudskému utrpeniu, Kremeľ okamžite zastavil".

- Strana SaS ostro odsudzuje útok Ruska na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin podľa SaS dokázal, že stojí na strane bezprávia a
svojvôle.

- Strana ĽSNS v žiadnom prípade neschvaľuje útok na Ukrajinu. V stanovisku to uviedol poslanec parlamentu za ĽSNS Martin Beluský.

- Mimoparlamentná strana Hlas-SD jednoznačne odsudzuje útok Ruska na Ukrajinu. Považuje to za bezprecedentný čin, ktorý je v
rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva a Charty OSN. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

- Západ a Európa musia byť jednotní, musia sa rázne postaviť voči vojenskej agresii. Krok ruského prezidenta Vladimira Putina sa nedá
ospravedlniť a dostatočným spôsobom odsúdiť. Uviedol to predseda republikovej rady mimoparlamentnej strany Aliancia László Sólymos.

- Vedenie Ruskej federácie porušilo všetky princípy, na ktorých stojí slobodný svet a mierový poriadok. Vyhlásil to predseda
mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker.

– Ruský útok na Ukrajinu je podlým aktom agresie bez precedensu v modernej histórii Európy. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej
rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnom Progresívnom Slovensku (PS) Tomáš Valášek. Strana útok odsudzuje a žiada vládu SR,
aby podnikla všetky dostupné kroky na zastavenie ruskej agresie a pomohla Ukrajine.

- Útok Ruska na Ukrajinu je hrubým a neospravedlniteľným porušením medzinárodného práva. Uviedol to predseda mimoparlamentného
KDH Milan Majerský. Hnutie v plnom rozsahu útok odsudzuje a stojí pri ukrajinskom ľude.

- Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) odsudzuje akýkoľvek konflikt, vojnu a želá si mierové riešenie situácie na Ukrajine.
Uviedol to predseda strany Andrej Danko na sociálnej sieti v reakcii na útok Ruska na Ukrajinu.

- Použitie agresívnej vojenskej sily na dosiahnutie ruských cieľov považuje opozičná parlamentná strana Smer-SD za hrubé porušenie
medzinárodného práva. Vyhlásil to predseda strany Robert Fico s tým, že nejde o konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, ale medzi
Spojenými štátmi americkými (USA) a Ruskom.

– Dramatický vývoj situácie na Ukrajine podčiarkol potrebu posilnenia východnej hranice NATO vrátane jej slovenskej časti. V diskusii v
TASR TV to povedal predseda strany Spolu–OD, poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Kollár.

Bratislava - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dôrazne odsudzuje bezprecedentný akt agresie Ruskej federácie voči Ukrajine.
Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že garantuje pripravenosť poskytnúť všetky ubytovacie kapacity rezortu prokuratúry na humanitárne
účely.

- Slovenská informačná služba (SIS) pozorne vyhodnocuje aktuálnu situáciu, keď môžu byť ohrozené viaceré záujmy Slovenskej
republiky. Vo štvrtok to novinárom uviedol riaditeľ SIS Michal Aláč v reakcii na ruskú agresiu na území Ukrajiny.

- Predstavitelia najvyšších súdnych inštitúcií SR odsudzujú porušovanie medzinárodného práva a porušovanie základných ľudských práv
a slobôd v súvislosti s napadnutím Ukrajiny Ruskou federáciou. Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan, predseda Najvyššieho súdu
SR Ján Šikuta a predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď vyjadrujú podporu zamestnancom súdnych inštitúcií na Ukrajine,
ako aj jej občanom a obyvateľom. TASR o tom informovala hovorkyňa Ústavného súdu SR Martina Ferencová.

Bratislava - Demokratický svet čelí po útoku Ruska na Ukrajinu zrejme najväčšej výzve. S Ukrajinou je treba sa významne solidarizovať a
súčasne prijímať rýchle opatrenia humanitárne, ale aj vojensko-materiálne. Na rade sú najprísnejšie sankcie - ekonomické i personálne.
Pre TASR to uviedol bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.

Bratislava - Komisárka pre deti Viera Tomanová je zhrozená zo situácie na Ukrajine. Tvrdí, že sa musíme pripraviť na pomoc rodinám a
deťom. TASR o tom informovali z Úradu komisára pre deti.

- Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová hrubo odsúdila násilné útoky zo strany Ruska. Zároveň vyjadrila podporu a solidaritu
susednej Ukrajine a jej obyvateľom. Uviedla to na sociálnej sieti.

– Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je v každodennom kontakte s partnerskými samosprávami na Ukrajine, zatiaľ nedostalo
žiadosť o pomoc či asistenciu. "Situácia sa turbulentne mení, v prípade, že nás ukrajinskí partneri požiadajú o pomoc, sme pripravení im
v intenciách našich možností vyhovieť," uviedol pre TASR hovorca združenia Michal Kaliňák.
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– Predstavitelia samosprávnych krajov Slovenska v združení SK8 odsúdili ruský útok na Ukrajinu. "Samosprávne kraje na znak solidarity
s Ukrajinou a ukrajinským ľuďom vyvesili na budovách župných úradov ukrajinské vlajky. Župy sú pripravené poskytnúť humanitárnu
pomoc," informovalo združenie SK8 na štvrtkom rokovaní v Košiciach.

- Košický a Prešovský samosprávny kraj začali v súvislosti s ruským útokom na Ukrajine realizovať kroky zamerané na pomoc
ukrajinským utečencom vrátane zabezpečenia núdzového ubytovania. Informovali o tom ich predsedovia na štvrtkovom rokovaní
združenia samosprávnych krajov SK8.

– Princípy humanity, demokracie a medzinárodného práva, ktoré Ruská federácia útokom na Ukrajinu porušuje, boli zneužívané už v
čase prípravy tohto útoku. Vo svojom stanovisku to zdôrazňuje Ústav pamäti národa (ÚPN).

Bratislava - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzýva vládu SR, ako aj slovenské univerzity, aby prejavili solidaritu s ukrajinskými
študentmi na Slovensku a ponúkli im pomoc. Rada to uviedla na sociálnej sieti.

- Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku vyjadruje vážne znepokojenie nad alarmujúcou situáciou na
Ukrajine. Zároveň aj hlbokú solidaritu a podporu ukrajinskému ľudu, všetkým pedagogickým, odborným a nepedagogickým
zamestnancom, žiakom a študentom. TASR o tom informoval predseda školských odborárov Pavel Ondek.

- Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) odporúča občanom Slovenskej republiky, ktorí sa momentálne nachádzajú na
študijnom, výskumnom alebo prednáškovom pobyte v zahraničí, najmä na Ukrajine a v Ruskej federácii, aby sa vo vlastnom záujme čo
najskôr zaregistrovali na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Uvádza to SAIA na
sociálnej sieti.

– Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) vyzýva vedenia vysokých škôl (VŠ), aby prijali konkrétne kroky na pomoc
akademikom v ohrození a ktoré by im umožnili pokračovať v štúdiu a práci. Žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby
bolo ústretové ku konkrétnym návrhom pomoci, ktoré mu predložia vysoké školy, a podporilo ich. Uvádza to SRK na sociálnej sieti.

- Slovenská akadémia vied (SAV) ako najväčšia vedecko-výskumná inštitúcia na Slovensku odsudzuje agresiu Ruskej federácie voči
Ukrajine. Vyjadruje podporu a solidaritu občanom Ukrajiny a je pripravená poskytnúť pomoc ukrajinským vedeckým pracovníkom a
doktorandom, ktorí sú nútení pre vojenský konflikt opustiť svoju vlasť. Uvádza to SAV na svojom webe.

Bratislava - Rusku ide o snahu obnoviť Ruské impérium s množstvom vazalských a deštruovaných satelitných útvarov v okolí, ktoré budú
od neho závislé. Pre TASR to uviedol Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV). "Mám pocit, že ruský
prezident Vladimir Putin sa pozerá skôr do Ruska spred roku 1917, Ukrajinu nevníma ako formálne autonómny subjekt, akým bola za
sovietskych čias, ale za bezprostrednú súčasť Ruska," zhodnotil Marušiak.

Bratislava - Ruská invázia na celom území Ukrajiny bola jedným z krajných scenárov. Je tragické, že sa stal realitou a ruský prezident
Vladimir Putin sa tak rozhodol ísť cestou agresívnej útočnej politiky voči susedovi, ktorý ho k takémuto kroku ničím nevyprovokoval. Pre
TASR to uviedol Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Bratislava - Viacerí ukrajinskí lekári a zdravotníci, ktorí žijú a pracujú na Slovensku, zvažujú návrat na Ukrajinu, aby pomohli pri
zachraňovaní v zasiahnutých oblastiach. TASR o tom informovala Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS).

Bratislava - Stovky ľudí sa vo štvrtok v Bratislave zúčastnili tzv. tichého pochodu na protest proti útoku ruskej armády na Ukrajinu.
Podporu Ukrajine prostredníctvom zhromaždenia vyjadrili aj v Prievidzi či v Košiciach.

Bratislava – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR potvrdilo stretnutie so stredoškolákmi. To, či sa uskutoční v
piatok (25. 2.), ako avizovala ešte v stredu (23. 2.) Aliancia stredoškolákov, však neuviedlo.

Bratislava - Prostredníctvom 27.105 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (23. 2.) na Slovensku 15.183 prípadov nákazy novým
koronavírusom. Pribudlo 24 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na webe covid-19.nczisk.sk.

Bratislava - Prevádzky maloobchodu a služieb, ako aj hromadné podujatia budú od soboty (26. 2.) fungovať v režime základ. Dostupné
budú pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný či očkovací status. Režimy OTP, OP a OP+ sa zrušia. Pre väčšinu prevádzok a
hromadných podujatí už zároveň nebudú platiť kapacitné obmedzenia. Vyplýva to z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR
zverejnených vo Vestníku vlády SR.

- Návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc, v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody či v nemocnici pre
obvinených a odsúdených už nebudú plošne obmedzované. Vyhlášky, ktoré ich obmedzovali, sa v sobotu (26. 2.) zrušia. TASR o tom
informoval Úrad verejného zdravotníctva SR.

- Pravidlá sa od soboty (26. 2.) uvoľnia aj pre reštaurácie, rušia sa podmienky ako povinná minimálne dvojmetrová vzdialenosť medzi 
stolmi či kapacitné obmedzenie s maximálnym počtom štyroch osôb pri jednom stole. K uvoľneniu opatrení dôjde aj pri obchodných
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domoch, kde sa zruší povinnosť uzatvorenia sedacích sekcií. Vyplýva to z nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

- Lanovky, vleky aj hotely budú môcť od soboty (26. 2.) fungovať bez kapacitných obmedzení. Maximálna kapacita však ostáva
zachovaná pri wellness zariadeniach, akvaparkoch a kúpeľoch (okrem liečebných na predpis lekára, pozn. TASR). Môže v nich byť
maximálne 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov (m2). Vyplýva to z nových vyhlášok Úradu verejného
zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Bratislava – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripomína, že povinná karanténa sa nevzťahuje na osoby vstupujúce na naše
územie zo susedného štátu, ktoré boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného
konfliktu. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková s tým, že tieto osoby nie sú povinné ani registrovať sa cez systém
eHranica.

Bratislava – Digitálny COVID preukaz EÚ má už viac ako 100 ľudí, ktorí prvé očkovania proti ochoreniu COVID-19 absolvovali v zahraničí
a doočkovanie na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.
Službu spustilo NCZI v polovici februára.

Bratislava - Najviac prvoočkovancov evidujú tento rok v Bratislavskom kraji (12.562), najmenej ich hlásia v Trenčianskom kraji (6071).
Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). TASR o tom informovala hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.

Bratislava - Vahram Chuguryan končí na poste riaditeľa sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS. Generálny riaditeľ verejnoprávneho
média Jaroslav Rezník vo štvrtok prijal Chuguryanovu žiadosť o ukončenie pracovného pomeru. Vedenie RTVS zároveň informovalo, že
spravodajstvo a publicistiku bude s dočasným poverením viesť riaditeľ sekcie národnostného vysielania Attila Lovász.

Bratislava - Kandidátkou na voľbu na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ je Beatrix Ricziová, ktorá zastupuje Slovensko pred
súdmi EÚ. Navrhla ju ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Voľba sa má uskutočniť 17. marca. TASR o tom informovala hovorkyňa
Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.

Banská Bystrica – Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, schválil vo štvrtok dohodu o vine a treste medzi
Úradom špeciálnej prokuratúry a advokátom Ľubošom Mahdoňom, ktorého obvinili v kauze úplatkov žilinských sudcov. Za dva korupčné
skutky dostal podmienečný trest odňatia slobody.

Banská Bystrica – Výpoveďami svedkov pokračoval vo štvrtok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica,
proces s bývalým policajným vyšetrovateľom Mariánom K., ktorého prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry viní z dvoch skutkov - zločinu
prijímania úplatku a obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku v spolupáchateľstve. Medzi svedkami bol aj exminister a poslanec
Národnej rady (NR) SR Peter Žiga.

Prešov - Senát Krajského súdu v Prešove vo štvrtok v plnom rozsahu oslobodil spod obžaloby riaditeľa Fakultnej nemocnice s
poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove Ľubomíra Šarníka. Okresný súd v Prešove ho v roku 2019 odsúdil pre zločin neodvedenia
daní a poistného a prečin ich nezaplatenia. Týkalo sa to obdobia, keď bol Šarník vo firme Awindor.

tur mac ima

Autor: IMA
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Kedy pomáhajú probiotiká

Jedna fľaštička pre zdravie. Alebo radšej miska kyslej kapusty? Odkedy vedci zistili, že veľká časť imunitného systému sa nachádza v
črevách, z probiotík sa stali hviezdy. Ako TAké ich sprevádza mnoho mýtov a poloprávd. Kam teda siahajú ich „zázračné“ schopnosti? A
kedy vyhadzujete len peniaze z okna?

Kaukazský kefír, islandský skyr, kórejské kimči, japonská kombucha či slovenská bryndza. Alebo radšej jedna tabletka skrývajúca „ten
správny mix živých kultúr“? Probiotiká sú už niekoľko rokov veľmi diskutovanou témou a ako to už pri „hitoch“ týkajúcich sa zdravia a
zdravého životného štýlu býva, s pribúdajúcimi poznatkami (a, samozrejme, obľubou) narastá aj informačný chaos a množstvo produktov,
ktoré sú spoľahlivými vyťahovačmi peňazí. Ako sa v tomto celom zorientovať? Je fľaštička jogurtového nápoja denne dobrou voľbou
alebo ide len o reklamný trik? Kedy a koľko probiotík potrebujeme? A čo to vlastne presne je? Nuž, otázok je viac ako dosť, pokúsme sa
preto spolu s odborníkmi zodpovedať aspoň na niektoré z nich.

Živé a neživé

A začnime, ako sa hovorí, pekne od piky. Pretože kým sa zahĺbime do tohto bakteriálneho chaosu, je potrebné si najprv ujasniť, o čom
vlastne hovoríme. Hoci pojmy ako prebiotiká, probiotiká či dokonca postbiotiká lietajú vzduchom ostošesť, nie každý vie, čo presne si pod
nimi predstaviť. „Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré priaznivo ovplyvňujú zdravotný stav. Vytvárajú tiež niektoré vitamíny a enzýmy,
ktoré brzdia rast a množenie patogénnych baktérií,“ objasňuje pre iDNES. cz hlavná nutričná špecialistka Sveta zdravia Monika
Bartolomejová. Ide o kultúry priateľských baktérií, ktoré pôsobia na zdravie nášho črevného mikrobiómu. Naproti tomu prebiotiká nie sú
živé organizmy. „Sú to zložité cukry a zdraviu prospešné látky, ktoré sú prirodzenou súčasťou niektorých potravín, ktoré obsahujú
predovšetkým vlákninu. Vyskytujú sa napríklad v strukovinách ako hrach a fazuľa, v artičokoch, cibuli, cesnaku, špargli, banánoch, ovse
alebo póre,“ vyratúva Alojz Bomba, bývalý dlhoročný prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Túto vlákninu podľa jeho slov nedokážeme v našich črevách stráviť, ale prospešné mikroorganizmy to dokážu. Prebiotiká sú teda vlastne
potravou pre probiotiká, pričom podporujú ich rast a metabolickú aktivitu. „Tento proces má pozitívne účinky na naše zdravie. Vznikajú pri
ňom totiž dôležité mastné kyseliny s krátkym reťazcom, predovšetkým kyselina maslová, acetátová či propiónová,“ vysvetľuje Bomba,
momentálne vedúci výskumný pracovník v spoločnosti PerBiotiX. „Napríklad kyselina maslová – butyrát – slúži ako zdroj živín pre
stavebné bunky nášho čreva a má pozitívny účinok napríklad pri syndróme deravého čreva. Účinkuje silno aj proti vzniku zápalu a
nádorov,“ dodáva.

Poslednou skupinou sú takzvané postbiotiká, ktorých účinky sú v poslednom období predmetom intenzívneho výskumu. Ide o pre zdravie
užitočné látky, ktoré produkujú mikroorganizmy nášho čreva. „Za postbiotiká považujeme aj teplom deaktivované, napríklad
tyndalizované (prerušovane zahrievané, pozn. redakcie) prospešné baktérie. Postbiotiká pozitívne ovplyvňujú dôležité funkcie organizmu
a slúžia ako komunikátory medzi črevom a orgánmi nášho tela,“ pokračuje Alojz Bomba. Tým, že potláčajú rast nepriateľských baktérií,
okrem iného posilňujú imunitu. Postbiotiká vznikajú pri kvasení potravín, či už mimo nášho tela, alebo aj priamo v našich črevách pri
trávení.

Na tomto mieste pripomeňme, že náš tráviaci trakt, predovšetkým črevá, sú veľmi komplexným a rozmanitým prostredím, v ktorom žije
taká malá zoo. No, malá ako malá. V každom prípade vskutku pestrá. „V tráviacom trakte máme kilogram a pol mikroorganizmov, viac
ako tisíc druhov baktérií. Obsahuje viac ako 100 miliónov nervových buniek, teda asi toľko, koľko ich je v mieche,“ uviedol v rozhovore
pre český magazín Téma molekulárny biológ Petr Ryšávka, ktorý sa na štúdium tejto džungle zameriava. A pridal ďalšie zaujímavé čísla:
„Sedemdesiat percent našej imunity sa skrýva v črevách. Deväťdesiat percent sérotonínu, teda hormónu šťastia, je v črevách. Odtiaľ sa
vysielajú signály do mozgu, aby sme vôbec prežili. Napríklad základný signál, že sme hladní.“

Čím väčšia zoo, tým lepšie

A s tým súvisí aj naša základná téma. Toto bakteriálne osídlenie našich čriev, ktoré sa označuje termínom mikrobióm, totiž vysiela 
množstvo signálov, aj preto mnohí odborníci nazývajú tráviaci trakt druhým mozgom. Ako v rozhovore pripomína Ryšávka, o týchto 
signáloch zatiaľ viac nevieme ako vieme. Z druhej kategórie sú napríklad poznatky o tom, že dokážu vyvolávať chuť na určitý typ jedla či 
dokonca ovplyvňovať našu náladu (skúmajú sa už aj takzvané psychobiotiká, ktoré by mali mať potenciál pri liečbe psychických 
ochorení). Každý z nás má túto kombináciu mikrorganizmov inú a jedinečnú. Vedci zistili napríklad aj to, že zloženie mikrobiómu je iné u 
obéznych a iné u štíhlych ľudí. Petr Ryšávka opisuje tiež pokusy so zvieratami, ktoré naznačujú, že ho dokážeme cielene ovplyvňovať. 
„Používajú sa pri tom dva typy myší – jedny sú akčnejšie, tie druhé sú, naopak, plachejšie. Keď u nich prehodíte mikrobiómy, prehodíte aj 
ich správanie. Vedci to testovali napríklad v teráriu, do ktorého dali mostík, z ktorého musí myš skočiť, aby sa dostala k potrave. Tá 
odvážna skočí napríklad v priebehu 30 sekúnd, kým tá druhá čaká až štyri minúty, než sa odhodlá,“ pokračuje a dodáva, že pri bojazlivej
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myši sa po transplantácii mikrobiómu od tej odvážnej podarilo reakčný čas skrátiť až na dve minúty.

Kým cielené a presné manipulovanie mikrobiómom u ľudí je hudbou ďalekej budúcnosti (a témou na etickú diskusiu), dnes sa veda a
medicína zameriavajú na to, ako ho poopraviť či doplniť u tých, ktorým spôsobuje ťažkosti v podobe najrôznejších ochorení, alergií či
intolerancií. A na to sú probiotiká ako stvorené, keďže ide o mikroorganizmy, ktoré si naše telo nedokáže samo vyrobiť, ale musí ho prijať
z vonkajších zdrojov. „Výživa predstavuje najdôležitejší prostriedok systematickej a dlhodobej starostlivosti o náš črevný mikrobióm.
Funguje ako prevencia aj ako podpora liečby chorôb,“ pripomína Alojz Bomba. Petr Ryšávka zas podotýka, že čím početnejší a pestrejší
bakteriálny „ansámbel“ sa nám v trávení nakombinuje, tým lepšie: „Domorodci v Afrike alebo Južnej Amerike, ktorí stále žijú primitívne,
majú výrazne vyššiu variabilitu mikrobiómu ako obyvatelia západnej modernej civilizácie. A je to hlavne stravou.“ Svoju rolu hrá tiež
nadužívanie antibiotík a niekedy aj prílišná hygiena.

Kedy a čo zjesť

Čo teda jesť? Pestrá a vyvážená strava s dostatkom vlákniny, čerstvého ovocia a zeleniny je floskula, no v rámci prevencie je alfou a
omegou. „Pre náš mikrobióm sú veľmi dôležité aj fermentované, teda kvasené potraviny obsahujúce prospešné mikroorganizmy. Na
Slovensku máme dve unikátne funkčné probiotické potraviny, ktoré obsahujú kmene prospešných baktérií,“ hovorí Alojz Bomba. Ak
tipujete kvasenú kapustu a nepasterizovanú bryndzu, máte, samozrejme, pravdu. „Do jedálnička by sme mali zaradiť aj potraviny
obsahujúce omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny. V našom výskume sme preukázali, že omega-3 mastné kyseliny zvyšujú
schopnosť probiotických mikroorganizmov obsadzovať črevnú sliznicu, čo prakticky vytláča a zaberá priestor a živiny škodlivým
baktériám,“ pokračuje a odporúča tiež kyslomliečne produkty obsahujúce probiotiká. Ak vás však už trápia zažívacie či iné ťažkosti, jeden
biely jogurt denne vás nespasí, aj keď môže byť dobrým prvým krokom. K najväčším zabijakom „dobrých“ baktérií patria antibiotiká,
predovšetkým širokospektrálne. „Testovali sme osemnásťročného muža s črevným zápalom, ktorého štyrikrát do roka liečili
širokospektrálnym gentamycínom a v čreve mal len necelých sto bakteriálnych druhov,“ spomína Petr Ryšávka na jedného z pacientov,
ktorý mu prešiel rukami. Žiaľ, u mladíka už bol nutný operačný zákrok. „Máme však mnoho pacientov s Crohnovou chorobou alebo
ulceróznou kolitídou, ktorí zaznamenali veľmi dobrú reakciu na probiotiká na mieru.“

Práve na vývoj tohto druhu sa zameriava aj Alojz Bomba. „Účinnosť probiotických prípravkov závisí od vlastností použitých kmeňov
probiotických mikroorganizmov, od ich správneho počtu a koncentrácie. Dôležitá je cielenosť, vyváženosť a viac neznamená vždy lepšie.
Už sú za nami časy, keď sa užívali náhodne vybrané probiotiká v akejkoľvek koncentrácii. Moderná medicína je personalizovaná a
precízna,“ dôvodí. Nemá teda zmysel kúpiť prvé probiotiká, ktoré vám prídu v lekárni či dokonca v supermarkete pod ruku? „Keďže
probiotiká majú voľnú reguláciu, vyskytujú sa aj produkty veľmi slabej kvality, ktoré napríklad uvádzajú na obale kmene baktérií, ktoré
neexistujú. Alebo používajú kmene, ktoré v pro- stredí, ako sú napríklad želatínové cukríky, nedokážu prežiť. Podľa talianskej štúdie
približne 50 percent produktov na ich trhu nemalo množstvá baktérií alebo kmeňov, ktoré uvádzajú na obale,“ upozorňuje odborník a jeho
základnou radou je, aby ľudia vyhľadávali produkty od firiem s tradíciou, alebo také, ktoré sa venujú mikrobiómu. Pri výbere správnych
probiotík je tiež dôležité vedieť, že účinok každého kmeňa probiotickej baktérie je často veľmi odlišný. A pokiaľ vás sužujú reálne
ochorenia alebo chronické problémy, určite by ste mali užívanie probiotík aj ich výber konzultovať s lekárom, ideálne so špecialistom. Aj
pri ich užívaní platia isté pravidlá. Ak beriete antibiotiká, probiotiká by ste si mali dať najskôr dve hodiny po užití antibiotika. „Mnohí sa
pýtajú, či to nie je zbytočné, keď potom užijem ďalšie antibiotikum. Probiotiká podporujú tak antibiotickú liečbu samotnú, ako aj kvalitu
života počas nej. Odporúčam teda užívanie probiotík už počas antibiotickej liečby a pokračovať v nej aspoň počas dvoch až troch týždňov
po jej ukončení,“ dodáva Alojz Bomba. A unisono s Petrom Ryšávkom prízvukujú, že pravidelne posilňovať črevný mikrobióm by mali aj
ľudia po šesťdesiatke, keďže koncentrácia a pestrosť probiotických baktérií sa mení aj s vekom. A seniorom prirodzene ubúda počet
prospešných mikroorganizmov, predovšetkým laktobacilov a bifidobaktérií. ■

Probiotiká môžu pomôcť črevám aj mozgu

Alojz Bomba, vedúci výskumný pracovník spoločnosti PerBiotiX

Aký je mechanizmus účinku probiotík v našom tráviacom trakte?

Probiotické baktérie pozitívne ovplyvňujú náš organizmus na viacerých úrovniach. O mnohých vieme, ale väčšina sa ešte len skúma. 
Probiotiká v tráviacom trakte produkujú metabolity (aj postbiotiká), ktoré nielenže zlepšujú trávenie, ale najmä zabezpečujú rovnováhu 
zloženia nášho mikrobiómu. Práve nerovnováha v čreve, ktorú nazývame dysbióza, je veľmi nebezpečná pre zdravie. Jej dôsledkom je 
totiž dlhodobý zápal nízkeho stupňa, ktorý sa podieľa na vzniku väčšiny chronických chorôb a autoimunitných ochorení v našom tele. Len 
na ilustráciu hovoríme o intoleranciách či alergiách, o rakovine, cukrovke, srdcovo-cievnych ochoreniach, skleróze multiplex, ochoreniach 
kostí alebo rôznych psychických poruchách a neurodegeneratívnych chorobách ako alzheimer či parkinson. Probiotické mikroorganizmy 
prichádzajú v tráviacom trakte do kontaktu s bunkami črevnej sliznice a produkujú signálne látky, niečo ako naše vnútrotelové SMS-ky. 
Tie napríklad povzbudzujú imunitné bunky k produkcii látok, ktoré ovplyvňujú rôzne obranné mechanizmy organizmu vrátane zápalu. 
Probiotiká vytláčajú škodlivé baktérie a udržiavajú správnu funkciu črevnej steny. Práve črevná stena je našou najväčšou styčnou 
plochou s vonkajším prostredím. Ak by ste ju rozprestreli, dostali by ste rozmer približne dvojizbového bytu. Pre naše zdravie je extrémne 
dôležitá, pretože bráni vstupu škodlivých mikroorganizmov a toxínov do krvi. Probiotiká okrem toho veľmi pozitívne ovplvňujú aj činnosť 
centrálnej nervovej sústavy prostredníctvom osi črevo – mozog. Tu na niekoľkých úrovniach dokážu ovplyvňovať, akú máme náladu, či
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máme chuť na sladké alebo na zeleninu a podobne.

Dá sa stanoviť ich správny pomer?

Rôzne vonkajšie faktory, ako sú nesprávna výživa a spracované potraviny, užívanie antibiotík, stres, zlý spánok či nedostatok pohybu,
spôsobujú črevnú dysbiózu, čo je stav, pri ktorom dochádza k narušeniu rozmanitosti, zloženia a funkčnosti črevného mikrobiómu a klesá
počet a pestrosť prospešných mikroorganizmov. Črevná dysbióza spôsobuje v našom organizme vznik zápalu nízkeho stupňa, ktorý
poškodzuje orgány, napríklad črevá, pečeň, kĺby, cievy alebo mozog. Črevná dysbióza je zároveň spojená s mnohými chronickými
chorobami. V súčasnosti nie je objasnené, či je črevná dysbióza príčinou alebo dôsledkom chronických chorôb. Je však dokázané, že je
vždy prítomná, a jej opravou obmedzujeme prejavy ochorení.

Ktorých napríklad?

Patria sem napríklad črevné zápalové choroby, syndróm dráždivého čreva, metabolický syndróm, obezita, diabetes II. typu,
srdcovo-cievne a nádorové choroby, ale aj duševné poruchy a neurodegeneratívne choroby. My však už v súčasnosti dokážeme cielene
upravovať črevný mikrobióm. Využívame to nielen v prevencii, ale aj v podpornej terapii chronických chorôb spojených s črevnou
dysbiózou a zápalom. Aj keď je mikrobióm každého človeka jedinečný a na jeho optimálne zloženie nepoznáme jednoznačnú odpoveď,
existujú určité hodnoty, ktoré sú dôležitým ukazovateľom jeho stavu. Ak pozorujeme ich odchýlky pri rôznych chronických chorobách,
dokážeme odhaliť závažnosť črevnej dysbiózy. Dôležitým znakom zdravého mikrobiómu je čo najväčšia rozmanitosť, teda čo najviac
rôznych druhov a čo najširšie zastúpenie prospečných bakteriálnych kmeňov, rodov, druhov v adekvátnych pomeroch, a najmä ich
funkčnosť. Nestačí totiž armádu len mať, musí byť aj správne vycvičená a bojaschopná.

Nakoľko vieme získať probiotiká zo stravy?

Pre udržanie nášho črevného mikrobiómu v dobrom stave má mimoriadny význam potrava. Fermentované potraviny sú zdrojom
prospešných mikroorganizmov a nimi produkovaných metabolitov, ktoré veľmi pozitívne ovplyvňujú funkčnosť organizmu človeka. Počty
prospešných baktérií v potravinách, ktoré ich prirodzene obsahujú alebo ktoré sú do nich pridávané v procese ich prípravy, nedosahujú
hodnoty porovnateľné s ich zastúpením vo výživových doplnkoch.

Dá sa vyčísliť, koľko „dobrých“ baktérií vieme získať napríklad z misky kyslej kapusty?

Fermentácia je dynamický a zložitý proces, teda sa nedá jednoznačne povedať koľko kmeňov a v akej koncentrácii sa v bežnej kyslej
kapuste nachádza. Pri výskumoch vedci zistili, že v rôznych sudoch rástli rôzne kmene a aj ich koncentrácia bola v každom dni
fermentácie odlišná. Ukázalo sa, že najbohatšia a najpestrejšia je kapusta okolo siedmeho až deviateho dňa fermentácie, keď by ste z
jednej misky mohli získať až 1012 probiotických baktérií. Po štrnástich dňoch ich koncentrácia aj pestrosť výrazne klesajú, kapusta si
však zachováva mnoho iných dôležitých a prospešných látok, ako napríklad postbiotík a prebiotík.

Kedy si len so stravou nevystačíme?

V obdobiach zvýšenej záťaže organizmu, v zimnom a jarnom období, pri cestách do exotických krajín, pri stresovom životnom štýle alebo
športovej záťaži a tiež počas a po užívaní antibiotík je potrebné pomôcť nášmu mikrobiómu aj účinnými probiotickými a prebiotickými
výživovými doplnkami. Antibiotiká síce likvidujú škodlivé baktérie, ale dokážu výrazne narušiť aj populáciu prospešných črevných baktérií.
Štúdie ukázali, že bez dopĺňania probiotík sa mikrobióm po antibiotikách neobnovil do pôvodného stavu ani po štyroch rokoch zdravej
stravy a adekvátnej starostlivosti. Záleží to však na množstve a type antibiotík a pôvodnpm stave pred liečbou. Je to ako taký kobercový
nálet, ktorý vybombarduje celé naše vnútorné mesto a zničí väčšinu živých obyvateľov. Vtedy musíme pomôcť vnútorné prostredie
obnoviť čo najpestrejším výberom probiotických kmeňov a podporiť obnovu aj správnymi potravinami.

Aké chyby pri ich skladovaní robíme?

Čas prežívateľnosti probiotík závisí od ich aplikačnej formy a spôsobu skladovania. Mnohé probiotiká sa aplikujú v kapsulách v
lyofilizovanej forme. Uchovávajú si tak svoje vlastnosti a účinnosť veľmi dlho. V takom prípade je vhodné probiotiká skladovať pri nízkych
teplotách v chladničke, pretože sa tak predlžuje čas prežívania živých probiotických mikroorganizmov počas celej exspiračnej lehoty. K
ich úbytku dochádza pri nesprávnom skladovaní, čo podporujú aj štúdie o kvalite bežných probiotických výrobkov v rôznych krajinách.
Probiotikám skracuje životnosť aj vlhkosť, ktorá ich predčasne aktivuje, preto je nevyhnutné ich skladovať s desikantom, ktorý vlhkosť
pohlcuje. Exspiračnú lehotu probiotického prípravku a spôsob ich skladovania by mal výrobca uvádzať v príbalovom letáku. Mnohí však
pre pohodlie zákazníkov a zníženie nákladov a ceny nepoužívajú ani desikant, ani ochranu chladom.

Môžeme sa probiotikami predávkovať?

Dve jablká denne sú zdravé, no dve kilá jabĺk denne by nám určite časom uškodili. Platí to aj pri užívaní probiotík, že viac nie je nutne 
lepšie. Probiotické mikroorganizmy musia spĺňať selekčné kritériá, to znamená, že nie každý kmeň spĺňa podmienky, aby sme ho mohli 
zaregistrovať ako probiotický. Veľmi dôležitá je ich bezpečnosť. História využívania pro biotík preukázala ich prospešné účinky na
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organizmus človeka a zvierat. Zriedkavé údaje o možných negatívnych účinkoch sa spájajú len s prípadmi, keď boli podávané pacientom
s potlačenou imunitou, a preto v takých prípadoch je potrebné byť opatrný a ich používanie konzultovať s lekárom. Tiež sú špecifické
zdravotné stavy, keď sú probiotiká úplne kontraindikované, napríklad akútna pankreatitída. V našom počiatočnom výskume som
pozoroval predovšetkým pozitívne účinky probiotík pri rôznych zdravotných poruchách vyvolaných pri experimentálnych zvieratách. Aj
mnohé liečivá sú u niektorých pacientov neúčinné a u iných môžu mať dokonca vedľajšie účinky. Práve tieto problémy rieši
personalizovaná medicína.

Ako rýchlo sa vedia dostaviť reálne účinky?

Analýzy vzoriek črevného mikrobiómu nám ukázali zmeny v diverzite a zložení črevnej mikrobioty stovky pacientov a svedčia o
rozsiahlom výskyte črevnej dysbiózy v našej populácii. Čas úpravy narušenej črevnej mikrobioty závisí aj od miery závažnosti a rozsahu
jej zmien, s akou do kúry vstupujete. Z uvedených dôvodov sa reálne pozitívne účinky aplikácie personalizovaných probiotík objavujú
rôzne. U niektorých ľudí o niekoľko týždňov, u iných až o niekoľko mesiacov. V priemere ľudia zaznamenávajú pozitívne účinky v treťom
až vo štvrtom mesiaci ich užívania.

Sedemdesiat percent našej imunity a deväťdesiat percent hormónu šťastia sa skrýva v črevách. Odtiaľ sa vysielajú signály do mozgu,
aby sme prežili.

Prirodzená strava

alebo tabletka? V rámci prevencie obvykle stačí prvé, pri ťažkostiach sa poraďte s lekárom aj o doplnkoch.

„

Testovali sme muža s črevným zápalom, ktorého štyrikrát do roka liečili širokospektrálnym antibiotikom a v čreve mal len necelých sto
bakteriálnych druhov.

Kvasená kapusta

je dobrý zdrojom tak prebiotík, ako aj probiotík.

Autor: Text: Alžbeta Pňačeková Foto: Shutterstock, Dreamstime, archív Alojza Bombu
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Univerzita Komenského v Bratislave vyjadrila podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidaritu s jej obyvateľmi. Foto:
www.facebook.com

SITA Zdroj: SITA

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzvala vládu SR a slovenské univerzity, aby prejavili solidaritu s ukrajinskými študentmi na
Slovensku a ponúkli im pomoc.

Vo svojom statuse na sociálnej sieti odsúdila agresiu zo strany prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina voči Ukrajine.

Pomoc ponúkajú viaceré školy

Zároveň ocenila postoj Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorá ponúkla pomoc ukrajinským študentom. Intenzívne diskusie o
konkrétnych formách pomoci prebiehajú aj na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Košická univerzita vo svojom
vyhlásení ubezpečila svojich študentov z Ukrajiny, že sú pripravení na okamžitý dialóg k zmierneniu ich starostí.

Podporu ukrajinským študentom vyjadrila aj Technická univerzita v Košiciach, na ktorej podľa nej študuje zo všetkých slovenských
vysokých škôl najviac ukrajinských študentov.

„Sprostredkovanie pomoci študentom pochádzajúcich z krajiny, kde začala vojna, by mala zahŕňať okrem materiálnej podpory aj podporu
psychologickú či poradenskú. Táto podpora a jej spôsoby by mali byť jasne komunikované, aby sme nezostali iba pri vyhláseniach, ale
aby študenti vedeli, kam presne sa môžu obrátiť,“ konštatovala ŠRVŠ s tým, že vysoké školy by mali zohľadňovať aj prípadnú
nedostupnosť študentov nachádzajúcich sa na Ukrajine.

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

Apel na slovenské univerzity

Univerzita Komenského vo svojom profile na sociálnej sieti vyjadrila podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidaritu s jej
obyvateľmi. Ubezpečila svojich ukrajinských študentov ako aj zamestnancov o svojej solidarite s ich neľahkým existenčným postavením.

„Tak, ako v prípade bieloruskej krízy, sme aj teraz pripravení pomôcť študentom a vedeckým pracovníkom, ktorí budú nútení opustiť
svoju vlasť, aby mohli na pôde našej univerzity pokračovať v štúdiu,“ priblížila.

Tiež apelovala na univerzity, aby svojou spoločenskou angažovanosťou bojovali proti šíreniu politickej propagandy vedúcej k vojenským
konfliktom a aby všetok intelektuálny potenciál postavili do služby hľadania mierových riešení domácich aj medzinárodných konfliktov.

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

Autor: SITA
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Univerzity im chcú pomôcť.

KOŠICE. 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.

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.

Snažia sa dostať na Slovensko

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.

V študentských domovoch je aktuálne osem študentov z Ukrajiny a niekoľko ďalších, ktorí žijú v západnej časti Ukrajiny, je už na
hraniciach.

Ako vysvetlila, snažia sa dostať na Slovensko, pretože od pondelka 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.

Ubytovanie bez poplatku či štipendium

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.

Ako povedal kancelár TUKE Pavol Kaleja, na tejto univerzite študuje 1850 študentov z Ukrajiny, čo je najviac zo všetkých slovenských
vysokých škôl. TUKE rovnako deklarovala, že je pripravená im pomôcť.

Študent Kirpichenkov: Zobudil ma kamarát, že je vojna

Pripravená pomôcť svojim študentom z Ukrajiny je v prípade potreby aj Prešovská univerzita (PU) v Prešove.

Študenti sú v kontakte so svojimi blízkymi a pozorne sledujú dianie v ich krajine. Ako tvrdia, situácia je tam zlá.

"Pochádzam z mesta Dnepropetrovsk, asi 1200 kilometrov odtiaľ. Dnes (vo štvrtok, pozn. red.) ma kamarát zobudil s tým, že sa začala
vojna. Povedal, že nás začali bombardovať ruské jednotky. Neveril som tomu. Všimol som si, že mi mama ráno písala cez internet. Verí,
že bude všetko v poriadku, aby som sa nebál a v žiadnom prípade sa nevracal naspäť na Ukrajinu," uviedol ukrajinský študent PU Nazar
Kirpichenkov.

Ako povedal, v ich meste je zbombardované letisko, vojenská časť vrátane skladov.

"Ukrajinci sa snažia heroicky brániť svoj štát. Som hrdý na to, že som Ukrajinec a akých hrdinov máme," skonštatoval Kirpichenkov.

Situácia v meste je podľa neho zložitá.
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"Nedala sa vybrať hotovosť z bankomatov. V obchode sa tovar rozoberie hneď po tom, ako ho vyložia. Je tam obrovská panika. Polícia
nefunguje ako bežne, všetci sa snažia odísť z mesta," priblížil Kirpichenkov.

Študent Iysytsia: Bol to šok, ale nie je to nič nové

"Študujem tri roky na filozofickej fakulte politológiu. Pochádzam z juhu Ukrajiny. Som v kontakte s rodinou. Povedali mi, že zatiaľ je
všetko v poriadku. Čo môžem povedať je, že tento konflikt trvá osem rokov a toto je už jeho finálna stať. Na jednej strane to ráno bol šok,
na druhej strane to nie je nič nové. Mám v hlave veľa myšlienok, je to pre mňa ťažké," doplnil ukrajinský študent PU Danylo Iysytsia.

Ako uviedla hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove Anna Polačková, politika do vedy nepatrí, ale ani vojna do civilizovaného sveta v
21. storočí.

"PU v Prešove preto plne stojí za svojimi ukrajinskými študentmi a je pripravená im v prípade potreby pomôcť," povedala.

Na PU v Prešove aktuálne študuje viac ako 1000 zahraničných študentov, pričom 904 pochádza z Ukrajiny.

Autor: TASR
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Útok Ruska je podľa politológa snahou Putina zabrániť Ukrajine v ďalšom približovaní sa k EÚ politicky a ekonomicky.

Bratislava 24. februára (TASR) - Ruská invázia na celom území Ukrajiny bola jedným z krajných scenárov. Je tragické, že sa stal realitou
a ruský prezident Vladimir Putin sa tak rozhodol ísť cestou agresívnej útočnej politiky voči susedovi, ktorý ho k takémuto kroku ničím
nevyprovokoval. Pre TASR to uviedol Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach.

"Predpokladalo sa totiž, že ak by aj malo dôjsť k širšej vojenskej aktivite na ukrajinskom území, tak bude Putinov režim čakať na nejakú
viac alebo menej reálnu zámienku. Ani na tú však Rusko nečakalo," poznamenal Eštok.

Verí, že Putinov režim nebude mať záujem zatiahnuť západných spojencov do tohto konfliktu a svoju útočnú politiku nebude mieriť na
členov NATO. "Rovnako tak budú pravdepodobne zdržanliví aj západní spojenci a priamo sa vojensky do konfliktu na Ukrajine nezapoja.
Ukrajina tak, bohužiaľ, ostane v tejto situácii vojensky osamotená," predpokladá. Politológ doplnil, že podpora štátov Európskej únie (EÚ)
a NATO by však mala byť výrazná najmä v oblasti politickej, ekonomickej a dodávkami energií a vojenského materiálu.

Odpoveďou EÚ na útok budú ekonomické a politické sankcie, ktoré budú realizované tak, aby zasiahli najmä Rusko. Nejakým spôsobom
však vždy dopadnú aj na štáty, ktoré sankcie zavedú, podotýka Eštok.

"Vplyv to môže mať na regióny východného Slovenska, ktoré priamo susedia s Ukrajinou, teda Prešovský a Košický kraj, pretože ochota
investovať výraznejšie v regiónoch, ktoré sú hraničnými so štátom, v ktorom je vedený rozsiahly vojnový konflikt, môže byť výrazne
menšia," skonštatoval politológ pre TASR.

Policajti si prezerajú materiálne škody po ostreľovaní ruskou armádou v Kyjeve vo štvrtok 24. februára 2022. Foto: TASR/AP

Pokračuje, že útok môže mať vplyv na oblasť energetiky a Slovensko ho pocíti aj na náraste migrantov z Ukrajiny.

Politológ si aktuálne nevie predstaviť začlenenie Ukrajiny ako celku znova do spoločného štátneho útvaru s Ruskom. "Obnova
Sovietskeho zväzu nie je na programe dňa," podotkol. Existencia v spoločnom štáte je pre Ukrajincov nepredstaviteľná, hovorí Eštok.

Útok Ruska je podľa politológa snahou Putina zabrániť Ukrajine v ďalšom približovaní sa k EÚ politicky a ekonomicky. Ukrajina sa tak
postupne vymaňuje z ruského vplyvu. "Putinov režim nechce, a v istom zmysle si aj pre svoju stabilitu nemôže dovoliť nechať ísť Ukrajinu
cestou, akou sa vydali napríklad pobaltské štáty, teda integráciou do európskych štruktúr a NATO," skonštatoval Eštok.

Konflikt môže podľa politológa viesť ešte k väčšiemu rozdeleniu sveta na východ a západ. Dodal, že ich vzťahom ublížil tento konflikt
najviac od pádu železnej opony.

Autor: TASR
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včera 17:45 Ukrajina tak, bohužiaľ, ostane v tejto situácii vojensky osamotená,"

Ruská invázia na celom území Ukrajiny bola jedným z krajných scenárov. Je tragické, že sa stal realitou a ruský prezident Vladimir Putin
sa tak rozhodol ísť cestou agresívnej útočnej politiky voči susedovi, ktorý ho k takémuto kroku ničím nevyprovokoval. Pre TASR to
uviedol Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

"Predpokladalo sa totiž, že ak by aj malo dôjsť k širšej vojenskej aktivite na ukrajinskom území, tak bude Putinov režim čakať na nejakú
viac alebo menej reálnu zámienku. Ani na tú však Rusko nečakalo," poznamenal Eštok.

Verí, že Putinov režim nebude mať záujem zatiahnuť západných spojencov do tohto konfliktu a svoju útočnú politiku nebude mieriť na
členov NATO. "Rovnako tak budú pravdepodobne zdržanliví aj západní spojenci a priamo sa vojensky do konfliktu na Ukrajine nezapoja.
Ukrajina tak, bohužiaľ, ostane v tejto situácii vojensky osamotená," predpokladá. Politológ doplnil, že podpora štátov Európskej únie (EÚ)
a NATO by však mala byť výrazná najmä v oblasti politickej, ekonomickej a dodávkami energií a vojenského materiálu.

Odpoveďou EÚ na útok budú ekonomické a politické sankcie, ktoré budú realizované tak, aby zasiahli najmä Rusko. Nejakým spôsobom
však vždy dopadnú aj na štáty, ktoré sankcie zavedú, podotýka Eštok.

"Vplyv to môže mať na regióny východného Slovenska, ktoré priamo susedia s Ukrajinou, teda Prešovský a Košický kraj, pretože ochota
investovať výraznejšie v regiónoch, ktoré sú hraničnými so štátom, v ktorom je vedený rozsiahly vojnový konflikt, môže byť výrazne
menšia," skonštatoval politológ pre TASR.

Pokračuje, že útok môže mať vplyv na oblasť energetiky a Slovensko ho pocíti aj na náraste migrantov z Ukrajiny.

Politológ si aktuálne nevie predstaviť začlenenie Ukrajiny ako celku znova do spoločného štátneho útvaru s Ruskom. "Obnova
Sovietskeho zväzu nie je na programe dňa," podotkol. Existencia v spoločnom štáte je pre Ukrajincov nepredstaviteľná, hovorí Eštok.

Útok Ruska je podľa politológa snahou Putina zabrániť Ukrajine v ďalšom približovaní sa k EÚ politicky a ekonomicky. Ukrajina sa tak
postupne vymaňuje z ruského vplyvu. "Putinov režim nechce, a v istom zmysle si aj pre svoju stabilitu nemôže dovoliť nechať ísť Ukrajinu
cestou, akou sa vydali napríklad pobaltské štáty, teda integráciou do európskych štruktúr a NATO," skonštatoval Eštok.

Konflikt môže podľa politológa viesť ešte k väčšiemu rozdeleniu sveta na východ a západ. Dodal, že ich vzťahom ublížil tento konflikt
najviac od pádu železnej opony.

Autor: TASR
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Slovenská rektorská konferencia (SRK) vyzvala vedenie vysokých škôl k prijatiu konkrétnych krokov na pomoc akademikom v ohrození a
ktoré by im umožnili pokračovať v štúdiu a práci. Zároveň požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby bolo ústretové
ku konkrétnym návrhom pomoci, ktoré mu predložia vysoké školy a podporilo ich. Vo svojom stanovisku, ktoré poskytla Ľubica Benková
zo SRK, rektori odmietli vojenský útok na Ukrajinu a pripojili sa spolu so slovenskými univerzitami k vyjadreniu podpory nezávislosti a
územnej celistvosti Ukrajiny a solidarity s jej obyvateľmi.

Prezident SRK Rudolf Kropil dnes ráno hovoril s ministrom školstva a s rektormi univerzít z východného Slovenska, na ktorých študuje
niekoľko tisíc zahraničných študentov, o konkrétnych krokoch podpory a pomoci ukrajinským študentom a akademikom, ako aj ďalším
študentom a akademikom v ohrození. Dodal, že prezídium SRK sa pripája k mierovej výzve a odmieta násilie a hrubú silu ako prostriedky
riešenia konfliktov. Za prezídium SRK zároveň akcentoval potrebu podpory kritického myslenia v slovenskej spoločnosti a úlohy vysokých
škôl, ich zamestnancov a študentov, aby sa postavili proti šíreniu politickej propagandy, dezinformácií a alternatívnych faktov, ale aj
extrémizmu.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine aj Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzvala vládu SR a slovenské univerzity, aby prejavili
solidaritu s ukrajinskými študentmi na Slovensku a ponúkli im pomoc. Vo svojom statuse na sociálnej sieti odsúdila agresiu zo strany
prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina voči Ukrajine. Zároveň ocenila postoj Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorá
ponúkla pomoc ukrajinským študentom. Intenzívne diskusie o konkrétnych formách pomoci prebiehajú aj na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach ( UPJŠ). Košická univerzita vo svojom vyhlásení ubezpečila svojich študentov z Ukrajiny, že sú pripravení na
okamžitý dialóg k zmierneniu ich starostí. Podporu vyjadrila aj Technická univerzita v Košiciach.

Zdroj: (SITA, adz)

Autor: Viktória Tomková
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VČERA - 18:12

Správy » Domáce

Ruská invázia na celom území Ukrajiny bola jedným z krajných scenárov. Je tragické, že sa stal realitou a ruský prezident Vladimir Putin
sa tak rozhodol ísť cestou agresívnej útočnej politiky voči susedovi, ktorý ho k takémuto kroku ničím nevyprovokoval. Pre TASR to
uviedol Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„ Predpokladalo sa totiž, že ak by aj malo dôjsť k širšej vojenskej aktivite na ukrajinskom území, tak bude Putinov režim čakať na nejakú
viac alebo menej reálnu zámienku. Ani na tú však Rusko nečakalo,“ poznamenal Eštok.

Verí, že Putinov režim nebude mať záujem zatiahnuť západných spojencov do tohto konfliktu a svoju útočnú politiku nebude mieriť na
členov NATO. „ Rovnako tak budú pravdepodobne zdržanliví aj západní spojenci a priamo sa vojensky do konfliktu na Ukrajine nezapoja.
Ukrajina tak, bohužiaľ, ostane v tejto situácii vojensky osamotená,“ predpokladá. Politológ doplnil, že podpora štátov Európskej únie (EÚ)
a NATO by však mala byť výrazná najmä v oblasti politickej, ekonomickej a dodávkami energií a vojenského materiálu.

Odpoveďou EÚ na útok budú ekonomické a politické sankcie, ktoré budú realizované tak, aby zasiahli najmä Rusko. Nejakým spôsobom
však vždy dopadnú aj na štáty, ktoré sankcie zavedú, podotýka Eštok.

„ Vplyv to môže mať na regióny východného Slovenska, ktoré priamo susedia s Ukrajinou, teda Prešovský a Košický kraj, pretože ochota
investovať výraznejšie v regiónoch, ktoré sú hraničnými so štátom, v ktorom je vedený rozsiahly vojnový konflikt, môže byť výrazne
menšia,“ skonštatoval politológ pre TASR.

Pokračuje, že útok môže mať vplyv na oblasť energetiky a Slovensko ho pocíti aj na náraste migrantov z Ukrajiny.

Politológ si aktuálne nevie predstaviť začlenenie Ukrajiny ako celku znova do spoločného štátneho útvaru s Ruskom. „ Obnova
Sovietskeho zväzu nie je na programe dňa,“ podotkol. Existencia v spoločnom štáte je pre Ukrajincov nepredstaviteľná, hovorí Eštok.

Útok Ruska je podľa politológa snahou Putina zabrániť Ukrajine v ďalšom približovaní sa k EÚ politicky a ekonomicky. Ukrajina sa tak
postupne vymaňuje z ruského vplyvu. „ Putinov režim nechce, a v istom zmysle si aj pre svoju stabilitu nemôže dovoliť nechať ísť Ukrajinu
cestou, akou sa vydali napríklad pobaltské štáty, teda integráciou do európskych štruktúr a NATO,“ skonštatoval Eštok.

Konflikt môže podľa politológa viesť ešte k väčšiemu rozdeleniu sveta na východ a západ. Dodal, že ich vzťahom ublížil tento konflikt
najviac od pádu železnej opony.

Zdieľať tento článok na Facebooku

Zdroj: Info.sk, TASR

Autor: Info.sk, Webtron, s.r.o.
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2 min čítania

Ruská invázia na celom území Ukrajiny bola jedným z krajných scenárov. Je tragické, že sa stal realitou a ruský prezident Vladimir Putin
sa tak rozhodol ísť cestou agresívnej útočnej politiky voči susedovi, ktorý ho k takémuto kroku ničím nevyprovokoval. Pre TASR to
uviedol Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Predpokladalo sa totiž, že ak by aj malo dôjsť k širšej vojenskej aktivite na ukrajinskom území, tak bude Putinov režim čakať na nejakú
viac alebo menej reálnu zámienku. Ani na tú však Rusko nečakalo,” poznamenal Eštok.

Verí, že Putinov režim nebude mať záujem zatiahnuť západných spojencov do tohto konfliktu a svoju útočnú politiku nebude mieriť na
členov NATO. “Rovnako tak budú pravdepodobne zdržanliví aj západní spojenci a priamo sa vojensky do konfliktu na Ukrajine nezapoja.
Ukrajina tak, bohužiaľ, ostane v tejto situácii vojensky osamotená,” predpokladá. Politológ doplnil, že podpora štátov Európskej únie (EÚ)
a NATO by však mala byť výrazná najmä v oblasti politickej, ekonomickej a dodávkami energií a vojenského materiálu.

Odpoveďou EÚ na útok budú ekonomické a politické sankcie, ktoré budú realizované tak, aby zasiahli najmä Rusko. Nejakým spôsobom
však vždy dopadnú aj na štáty, ktoré sankcie zavedú, podotýka Eštok.

Bude vás zaujímať:

Autor: Lukáš Krupa
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KOŠICE ONLINE, Včera | 16:41

Zároveň odsúdili kroky Ruska.

K situácii na Ukrajine sa vyjadrili aj vysoké školy na východnom Slovensku. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach
odsudzuje kroky Ruska. Jednotlivé fakulty podľa jej hovorcu Tomáša Zavatčana diskutujú o konkrétnych formách pomoci:

„Ubezpečujeme našich študentov z Ukrajiny, že sme pripravení na okamžitý dialóg k zmierneniu ich starostí. 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. Zároveň vyzývame na návrat k diplomatickému a mierovému riešeniu situácie, k rešpektovaniu mieru
ako jednej z najdôležitejších hodnôt, k dodržiavaniu princípov demokracie a k zabezpečeniu ochrany základných ľudských práv a slobôd
na Ukrajine.“

Situáciu sledujú aj ukrajinskí študenti, ktorí študujú na UPJŠ. Yevhenii Nehrebetskyi je na Slovensku šiesty rok a jeho rodina, ktorá je
aktuálne v Poltave, čaká, čo sa bude diať, avšak sú pripravení chrániť svoju vlasť:

„ Rodičia a celá rodina sú naladení na to, že budú bojovať, lebo nemajú kam ísť. Lebo tam je zem našich predkov a pochádzame odtiaľ,
takže je to dosť vážne pre nás. Mentálne sú na to pripravení. Pripravujú sa, máme dosť ľudí, čo prešli nejakú základnú vojenskú službu
alebo prípravu, takže aj nejaké sily teritoriálnej obrany a takéto veci, takže ľudia sú pripravení mentálne, fyzicky. A nemáme kam utekať.“

Ilustračná fotografia / TASR

Technická univerzita v Košiciach vo svojom vyhlásení uviedla, že zásadne nesúhlasí s neadekvátnym postupom Ruska a násilným
obsadením Ukrajiny a podporuje mierové riešenie problémov medzi krajinami. Zároveň vyjadrila podporu ukrajinským študentom a je
pripravená im pomôcť.

Podobný postoj zaujala aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V najbližších dňoch príjme opatrenia, aby v
maximálnej možnej miere pomohla nielen ukrajinským, ale aj ruským študentom a vedeckým pracovníkom. Jednou z možností je
pokračovanie v dištančnej forme výučby, prerušenie štúdia či náhrada chýbajúcich cvičení nad rámec študijného poriadku. UVLF vie
poskytnúť študentom bezplatné ubytovanie aj štipendiu m z vlastných zdrojov na pokrytie nevyhnutých nákladov na živobytie.

Na Prešovskej univerzite aktuálne študuje približne 900 študentov, ktorí pochádzajú z Ukrajiny.

„Politika do vedy nepatrí, ale ani vojna do civilizovaného sveta 21. storočia. Prešovská univerzita preto plne stojí za svojimi ukrajinskými
študentmi a je pripravená im v prípade potreby pomôcť,“ skonštatovala hovorkyňa Prešovskej univerzity Anna Polačková, ktorá dodala,
že zároveň vyčlenia zamestnancov, ktorí sú ukrajinským študentom k dispozícii.
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Košice 24. februára (TASR) – 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.

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 pre TASR hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

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. V študentských domovoch je aktuálne osem študentov z
Ukrajiny a niekoľko ďalších, ktorí žijú v západnej časti Ukrajiny, je už na hraniciach. Ako pre TASR vysvetlila, 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.

Ako pre TASR povedal kancelár TUKE Pavol Kaleja, na tejto univerzite študuje 1850 študentov z Ukrajiny, čo je najviac zo všetkých
slovenských vysokých škôl. TUKE rovnako deklarovala, že je pripravená im pomôcť.

Čítajte viac o téme: Vojna na Ukrajine

Zdieľať na facebooku

Autor: TASR
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Košice 24. februára (TASR) – 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. 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 pre TASR hovorca univerzity Tomáš Zavatčan. 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. V študentských domovoch je aktuálne osem študentov z Ukrajiny a niekoľko ďalších,
ktorí žijú v západnej časti Ukrajiny, je už na hraniciach. Ako pre TASR vysvetlila, 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. Ako pre TASR povedal kancelár TUKE Pavol Kaleja, na tejto univerzite študuje 1850 študentov z Ukrajiny, čo je
najviac zo všetkých slovenských vysokých škôl. TUKE rovnako deklarovala, že je pripravená im pomôcť. UPOZORNENIE: TASR ponúka
k správe zvukový záznam. sem ima

Autor: TASR
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Najnovšie

24. februára, 17:14

Politológ: Ruský útok povedie k väčšiemu rozdeleniu sveta na východ a západ. Ruská invázia na celom území Ukrajiny bola jedným z
krajných scenárov. Je tragické, že sa stal realitou a ruský prezident Vladimir Putin sa tak rozhodol ísť cestou agresívnej útočnej politiky
voči susedovi, ktorý ho k takémuto kroku ničím nevyprovokoval. Pre TASR to uviedol Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Predpokladalo sa totiž, že ak by aj malo dôjsť k širšej vojenskej aktivite na ukrajinskom území, tak bude Putinov režim čakať na nejakú
viac alebo menej reálnu zámienku. Ani na tú však Rusko nečakalo,“ poznamenal Eštok.

Verí, že Putinov režim nebude mať záujem zatiahnuť západných spojencov do tohto konfliktu a svoju útočnú politiku nebude mieriť na
členov NATO. „Rovnako tak budú pravdepodobne zdržanliví aj západní spojenci a priamo sa vojensky do konfliktu na Ukrajine nezapoja.
Ukrajina tak, bohužiaľ, ostane v tejto situácii vojensky osamotená,“ predpokladá. Politológ doplnil, že podpora štátov Európskej únie (EÚ)
a NATO by však mala byť výrazná najmä v oblasti politickej, ekonomickej a dodávkami energií a vojenského materiálu.

Odpoveďou EÚ na útok budú ekonomické a politické sankcie, ktoré budú realizované tak, aby zasiahli najmä Rusko. Nejakým spôsobom
však vždy dopadnú aj na štáty, ktoré sankcie zavedú, podotýka Eštok.

„Vplyv to môže mať na regióny východného Slovenska, ktoré priamo susedia s Ukrajinou, teda Prešovský a Košický kraj, pretože ochota
investovať výraznejšie v regiónoch, ktoré sú hraničnými so štátom, v ktorom je vedený rozsiahly vojnový konflikt, môže byť výrazne
menšia,“ skonštatoval politológ pre TASR.

Pokračuje, že útok môže mať vplyv na oblasť energetiky a Slovensko ho pocíti aj na náraste migrantov z Ukrajiny. Politológ si aktuálne
nevie predstaviť začlenenie Ukrajiny ako celku znova do spoločného štátneho útvaru s Ruskom. „Obnova Sovietskeho zväzu nie je na
programe dňa,“ podotkol. Existencia v spoločnom štáte je pre Ukrajincov nepredstaviteľná, hovorí Eštok.

Útok Ruska je podľa politológa snahou Putina zabrániť Ukrajine v ďalšom približovaní sa k EÚ politicky a ekonomicky. Ukrajina sa tak
postupne vymaňuje z ruského vplyvu. „Putinov režim nechce, a v istom zmysle si aj pre svoju stabilitu nemôže dovoliť nechať ísť Ukrajinu
cestou, akou sa vydali napríklad pobaltské štáty, teda integráciou do európskych štruktúr a NATO,“ skonštatoval Eštok.

Konflikt môže podľa politológa viesť ešte k väčšiemu rozdeleniu sveta na východ a západ. Dodal, že ich vzťahom ublížil tento konflikt
najviac od pádu železnej opony.

(tasr)

Autor: Denník Štandard
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24. februára 2022

Twitter

Ruská invázia na celom území Ukrajiny bola jedným z krajných scenárov. Je tragické, že sa stal realitou a ruský prezident Vladimir Putin
sa tak rozhodol ísť cestou agresívnej útočnej politiky voči susedovi, ktorý ho k takémuto kroku ničím nevyprovokoval. Pre TASR to
uviedol Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Predpokladalo sa totiž, že ak by aj malo dôjsť k širšej vojenskej aktivite na ukrajinskom území, tak bude Putinov režim čakať na nejakú
viac alebo menej reálnu zámienku. Ani na tú však Rusko nečakalo,“ poznamenal Eštok.

Verí, že Putinov režim nebude mať záujem zatiahnuť západných spojencov do tohto konfliktu a svoju útočnú politiku nebude mieriť na
členov NATO. „Rovnako tak budú pravdepodobne zdržanliví aj západní spojenci a priamo sa vojensky do konfliktu na Ukrajine nezapoja.
Ukrajina tak, bohužiaľ, ostane v tejto situácii vojensky osamotená,“ predpokladá. Politológ doplnil, že podpora štátov Európskej únie (EÚ)
a NATO by však mala byť výrazná najmä v oblasti politickej, ekonomickej a dodávkami energií a vojenského materiálu.

Odpoveďou EÚ na útok budú ekonomické a politické sankcie, ktoré budú realizované tak, aby zasiahli najmä Rusko. Nejakým spôsobom
však vždy dopadnú aj na štáty, ktoré sankcie zavedú, podotýka Eštok.

„Vplyv to môže mať na regióny východného Slovenska, ktoré priamo susedia s Ukrajinou, teda Prešovský a Košický kraj, pretože ochota
investovať výraznejšie v regiónoch, ktoré sú hraničnými so štátom, v ktorom je vedený rozsiahly vojnový konflikt, môže byť výrazne
menšia,“ skonštatoval politológ pre TASR.

Pokračuje, že útok môže mať vplyv na oblasť energetiky a Slovensko ho pocíti aj na náraste migrantov z Ukrajiny.

Politológ si aktuálne nevie predstaviť začlenenie Ukrajiny ako celku znova do spoločného štátneho útvaru s Ruskom. „Obnova
Sovietskeho zväzu nie je na programe dňa,“ podotkol. Existencia v spoločnom štáte je pre Ukrajincov nepredstaviteľná, hovorí Eštok.

Útok Ruska je podľa politológa snahou Putina zabrániť Ukrajine v ďalšom približovaní sa k EÚ politicky a ekonomicky. Ukrajina sa tak
postupne vymaňuje z ruského vplyvu. „Putinov režim nechce, a v istom zmysle si aj pre svoju stabilitu nemôže dovoliť nechať ísť Ukrajinu
cestou, akou sa vydali napríklad pobaltské štáty, teda integráciou do európskych štruktúr a NATO,“ skonštatoval Eštok.

Konflikt môže podľa politológa viesť ešte k väčšiemu rozdeleniu sveta na východ a západ. Dodal, že ich vzťahom ublížil tento konflikt
najviac od pádu železnej opony.

Zdroj: TASR

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame
https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.
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Podľa dopadovej analýzy priamych a nepriamych nákladov spojených s diagnózou sclerosis multiplex si v roku 2020 toto ochorenie
vyžiadalo celkové náklady zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne 57 miliónov eur.

Sclerosis multiplex je chronické ochorenie postihujúce prevažne mladých ľudí. Diagnózu si často vypočujú ľudia medzi 20. až 30. rokom
života. Pre kvalitu života je dôležitá skorá diagnostika ochorenia.

„Máme liečbu, ktorá pacientov dokáže udržať v dobrom stave, ale je veľmi dôležité, aby sa včas diagnostikovali a liečba sa začala čo
najskôr,“ povedala v úvode diskusie Vizionári v zdravotníctve prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prezidentka
Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach.

Podľa MUDr. Marianny Vitkovej, PhD., predsedníčky sekcie Sclerosis Multiplex SNeS, Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice,
prognóza ochorenia sa za posledné roky zlepšila.

„Už to nie je ochorenie, o ktorom sme vedeli, že invalidizuje mladých ľudí. V súčasnosti vieme veľmi efektívne toto ochorenie liečiť a
poskytnúť pacientom normálnu kvalitu života dlhé roky po stanovení diagnózy,“ uviedla Vitková.

Podľa jej slov na to, aby sme dosiahli takéto úspechy, je dôležité podchytiť toto ochorenie včas, „najideálnejšie je v čase v prvých
príznakov, zdiagnostikovať ho. Skorá diagnostika znamená možnosť rýchlej liečby.“

Prvé príznaky ochorenia sú rôznorodé.

Medzi najčastejšie príznaky patrí zápal zrakového nervu alebo tŕpnutie končatín, pálenie, brnenie, ktoré môže byť často zamenené za inú
diagnózu. Preto MUDr. Vitková vyzdvihla význam osvety.

Dopadová analýza

Odborníci v diskusii hovorili aj o nákladoch súvisiacich s týmto ochorením. Podľa dopadovej analýzy priamych a nepriamych nákladov
spojených s diagnózou sclerosis multiplex, ktorej autorom je prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC (pozn. v
súčasnosti štátny tajomník MZ), si len v roku 2020 toto ochorenie vyžiadalo celkové náklady zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
57 miliónov eur.

Do roku 2030 to môže byť dvojnásobok. Podľa profesora priame náklady boli 53 miliónov s tým, že tieto náklady medziročne rastú o 5
percent.

„Vďaka spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Zdravotnou poisťovňou Dôvera a Sociálnou poisťovňou sme mohli
zanalyzovať, koľko máme pacientov a koľko nás stoja,“ podotkol prof. Babeľa.

Z dát vyplýva, že na Slovensku sa toto ochorenie týka 71 percent žien a 29 percent mužov, pričom 89 percent z nich je v produktívnom
veku. A za posledných sedem rokov sa počet diagnostikovaných pacientov zvýšil o 32 percent.

V rámci nepriamych nákladov uvažovali autori analýzy o faktoroch ako mortalita, práceneschopnosť, invalidita či strata produktivity.
Poukázali na to, že 26 až 42 percent pacientov s diagnostikovanou sklerózou multiplex je schopných zamestnať sa.

Analýza predpokladá, že celková strata produktivity u jedného trvalo invalidného pacienta, ktorý sa pre toto ochorenie nemôže
zamestnať, môže presahovať sumu 570-tisíc eur.

Register

K lepším odhadom nákladov do budúcnosti by pomohol register s presnejšími dátami. Podľa profesora momentálne totiž nevieme presne
určiť, koľko pacientov sa na Slovensku lieči.

„Pomohlo by, ak by sa rozbehol pacientsky register, aby sme vedeli, koľko pacientov sa u nás lieči. Ak by sa zaviedol, o čo sa snažia aj
odborné spoločnosti, pomohol by precizovať údaje, aby aj poisťovne vedeli, koľko nákladov budú potrebovať,“ zdôraznil prof. Babeľa.

Ako následne podotkla prof. Gdovinová, „u nás priame náklady na liečbu pacientov sledujeme, ale chýba prepojenie medzi zdravotnými
nákladmi, nákladmi sociálnej poisťovne a nákladmi na ľudí, ktorí sú imobilní, invalidizovaní“.

Podľa nej takýto register máme, ale je takmer prázdny. Nie je kompletný najmä pre byrokraciu a komplikáce so zadaním údajov do
registra. Kedy sa situácia zlepší, zatiaľ jasné nie je.
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„Preto Slovenská neurologická spoločnosť pracuje na tom, aby sa preklápali údaje, ktoré sa zasielajú do poisťovní, do registra,“
prezradila profesorka.

Podľa nej by bolo možné odsledovať, keď sú pacienti liečení od začiatku intenzívnejšou liečbou, aký je po čase ich výsledný stav v
porovnaní s pacientmi, ktorí nie sú tak intenzívne liečení.

Správna liečebná stratégia

Odborníci sa v diskusii zhodli, že základom je včasná diagnostika a skorá liečba.

Podľa Vitkovej slovenskí pacienti majú prístup k všetkým moderným liekom, ktoré prešli schvaľovacím procesom Európskej liekovej
agentúry. „V tejto oblasti sme na tom dobre, dostupnosť liečby tu je,“ podotkla.

Rezervy však MUDr. Vitková vidí v efektívnom využívaní moderných liečebných stratégií. Podľa nej by pomohlo nasadiť niektoré lieky
skôr a mladému človeku tak zabezpečiť kvalitný život v produktívnom veku, čím by bola úspora aj nepriamych nákladov.

„Čím dlhšie udržíme pacienta ekonomicky aktívneho, tým sa nám znižujú aj nepriame náklady, ktoré súvisia s diagnózou,“ skonštatovala
Vitková.

MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva VšZP, vysvetlila, že lieky prechádzajú štandardným kategorizačným
procesom, ktorý stanovuje podmienky úhrady. Podotkla tiež, že sa dajú použiť aj lieky vo výnimkovom režime. Podľa nej môže poisťovňa
udeliť výnimku za podmienky, že ide o individuálny prípad.

„Kategorizáciu treba vnímať ako nástroj, ktorý vychádza z guidelinov, odporúčaní a je to dohoda medzi odborníkmi a platcami, aby liečba
bola dostupná a hradená,“ dodala Havelková.

Ako pripomenula MUDr. Iveta Schererová zo zdravotnej poisťovne Union, v súčasnosti máme 13 molekúl, ktoré sú v kategorizačnom
zozname. „Sú tam aj molekuly, ktoré sú inovatívne a je ich možné pri ťažšom priebehu dostať aj do prvej línie liečby, okamžite nasadiť
bez použitia výnimky.“

MUDr. Schererová dodala: „Indikácie vychádzajú zo súhrnu charakteristických vlastností lieku. To je indikácia v príbalovom letáku lieku a
tá zasa vychádza z klinických štúdií.“

„Lekári v terapeutickej praxi pri výbere lieku pre konkrétneho pacienta sa musia držať toho, čo poisťovne podľa platnej kategorizácie
môžu uhradiť,“ podotkla PharmDr. Monika Lainczová zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Samozrejme, je možnosť k liekom na výnimku, ale ideálne by podľa nej bolo, „pokiaľ by došlo k takej úprave indikačných obmedzení,
ktorá by umožnila všetko, čo tu odznelo. Jedna vec je, že musia byť udržateľné náklady, ale druhá vec je, že musí mať lekár možnosť
vybrať pre pacienta v správnom štádiu ochorenia správny liek.“

Potrebná úprava

PharmDr. Lainczová pripomenula, že „my sme sa cestou kategorizačnej komisie už niekoľkokrát pokúšali osloviť odbornú spoločnosť,
aby navrhli, ako by mali indikácie vyzerať, aby boli v súlade jednak so súhrnom charakteristických vlastností, ale aby aj zodpovedali
guidelinom, teda terapeutickým postupom, ktoré sú dnes platné“.

Následne podotkla, že niektoré indikačné obmedzenia najmä starších liekov, ktoré platia, už nie sú aktuálne a bolo by potrebné, aby sa
upravili. „Samozrejme, musí to byť v súlade so zákonom, ale to by malo byť úlohou odbornej spoločnosti, nemôžu to urobiť zdravotné
poisťovne, pretože nie tie liečia, nie tie vyberajú správny liek pre pacienta,“ uzavrela Lainczová.

„My sme sa na prelome rokov pustili na cestu, že by sme chceli minimálne uvoľniť tie indikačné obmedzenia, aby boli v súlade s SPC
liekom. Podarilo sa nám to už v prípade konkrétneho jedného lieku,“ prezradila MUDr. Vitková, PhD.,

a dodala, že „je veľmi rada, že budeme mať v blízkej budúcnosti možnosť indikovať novoprichádzajúci liek, ktorý je vysoko účinný a má
dobrý bezpečnostný profil pre širšiu skupinu pacientov. Myslím, že sme nastúpili na cestu inovácií, ale určite o tom treba hovoriť a ďalej
to rozvíjať, vidím tu priestor na zlepšovanie“.

Podľa profesora Babeľu je loptička teraz na strane štátu. „Podľa jednej štúdie za posledné tri mesiace 10 percent pacientov bolo
hospitalizovaných od štyroch do jedenástich dní, čo sú ďalšie priame náklady. Až do 90 percent pacientov za posledné tri mesiace
navštívilo lekára,“ povedal prof. Babeľa

a doplnil: „Keď sa bavíme o inovatívnej terapii, bavme sa aj o tom, že keď zlepšíme indikačné obmedzenia, posunieme inovatívnu látku 
do skorších línií, čo sa stane s ostatnými nákladmi, ktoré poisťovne musia platiť. Či sa to naozaj oplatí, keď sa posunie terapia. Či pacient
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musí prísť za tie tri mesiace k lekárovi, či musí byť hospitalizovaný alebo nie.“

Ako podotkol, snahou dopadovej analýzy bolo doniesť ďalší nástroj na rozhodovanie.

„Nedostali sme sa ešte k nepriamym nákladom, ale invalidné dôchodky nám rastú 37 percent medziročne. Keď s tým nejdeme niečo
robiť, o desať rokov tu máme len 10 miliónov na invalidné dôchodky, a to nehovoríme o strate produktivity,“ skonštatoval prof. Babeľa.

Invalidný dôchodok

V diskusii sa tiež rozoberalo, kedy pacienti prechádzajú do invalidného dôchodku. Ako vysvetlila zástupkyňa Sociálnej poisťovne MUDr.
Anna Ištvánová, „do invalidného dôchodku ide pacient vtedy, keď napriek liečbe sa dostane do takého štádia, že má obmedzenú
ekonomickú aktivitu.

Buď ju má úplne zaniknutú alebo ju má obmedzenú. Ten, kto ju má obmedzenú, môže ostať v pracovnom procese, ale tým, že ostáva v
pracovnom procese, je častejšie PN, a tak stúpajú náklady.“

Pacient, ktorý je invalidný, môže podľa Ištvánovej poberať invalidný dôchodok, môže byť zamestnaný a „v čase, keď je akútne chorý
alebo sa mu zhorší to ochorenie, tak poberá aj nemocenskú dávku. My to však ovplyvniť nemôžeme, on je liečený a napriek tomu podľa
nálezov odborných lekárov sa dostáva do nejakého závažnejšieho štádia, ktoré mu obmedzuje pracovnú zárobkovú činnosť.“

Ako pripomenula, podľa kritérií, ktoré máme stanovené zákonom, sa pacient dostáva do invalidného dôchodku.

Na záver MUDr. Havelková doplnila, že „keď sa pozeráme o pár rokov späť, koncom 90. rokov, keď prichádzala inovatívna liečba, tak
pacienti boli ako keby rovno invalidní dôchodcovia. Teraz máme síce náklady na inovatívnu liečbu, ale invalidných dôchodcov toľko
neevidujeme.“

Potvrdila, že majú veľa pacientov v produktívnom veku, ktorí sú liečení, ale zároveň sú aj v pracovnom procese.

Podľa nej v tom treba vidieť význam správneho liečenia. „U pacientov ostáva kvalita života. Čiže na jednej strane v zdravotníctve to
máme ako náklad, lebo tá liečba je nákladná, ale na druhej strane sa šetrí, lebo tí pacienti zostávajú dlho v pracovnom procese pri dobrej
kvalite živote,“ uzavrela Havelková.

Autor: Jana Andelová
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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.

UPJŠ aktuálne diskutuje o konkrétnych formách pomoci

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 pre TASR hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

UVLF má 32 študentov z Ukrajiny

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. V študentských domovoch je aktuálne osem študentov z
Ukrajiny a niekoľko ďalších, ktorí žijú v západnej časti Ukrajiny, je už na hraniciach. Ako pre TASR vysvetlila, 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.

Na TUKE študuje najviac študentov z Ukrajiny na slovenských vysokých školách

Ako pre TASR povedal kancelár TUKE Pavol Kaleja, na tejto univerzite študuje 1850 študentov z Ukrajiny, čo je najviac zo všetkých
slovenských vysokých škôl. TUKE rovnako deklarovala, že je pripravená im pomôcť.

Zdroj: TASR, NN

Autor: no vo
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