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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:

Malo by zabrániť odlivu mladých vzdelaných ľudí. Na východnom Slovensku vznikne Inovačné centrum Košického kraja. Bude prepájať
súkromný sektor Košickej univerzity a tiež miestnu a regionálnu samosprávu. Má podporiť vznik hightech spoločností a tiež poskytnúť
zázemie univerzitám pri výskumoch. Náklady na jeho vznik sú okolo tri sto miliónov EUR. Kraj ich chce pokryť najmä z Eurofondov.

Pavol SOVÁK, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

To profesionálne zázemie na podporu inovácií, na vznik firiem, je nutnou podmienkou na to, aby sme boli úspešní. Mladý človek, ak sa
rozhodne alebo študenti medzi sebou, že chcú si vytvoriť nejakú aplikáciu, potrebujú zázemie na univerzite, aby im minimálne pomohla s
nejakou finančnou pomocou.
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sa efektívne učiť cudzí jazyk. Nové číslo magazínu sme si už predaj podľa. Zväzu. V Ženeve, čo je zase známy, ju poznáme silu za vaše 
práva, ale aj v opačnom konci vášho kraja. Zlyhali sme zle vás radosť nová vás aj. Na zhodu. Žurnále armády a rýchle z vás je. Vo 
veľkokrtíšskom okrese potvrdili africký mor ošípaných v domácom chove, pôvodne v košickom podhradí spôsobili státisícové škody. 
Obec sa o pomoc požiadať štát. Košiciach vznikne inovačné centrum. Má podporiť v nich aj tak spoločností a výskum. Príjemné 
počúvanie želá a už v rozvojová. Nás Rádia Regina. Hoci nie je lockdown a COVID automat svieti na zeleno, zarábať nemôžu. 
Vystavovateľské firmy bijú na poplach. Pandemickú pomoc v čase dobrej pandemickej situácii nedostanú. Zákazky však neprichádzajú. 
Výstavy a veľtrhy, z ktorých žijú, totiž aktuálne nik neorganizuje a vo veľkom sa ani nechystá. V druhej sa spravidla pripravujú mesiace 
dopredu. Pre neistú situáciu ich podľa podpredsedu asociácie slovenských výstavníckych spoločnosti Dušana búri ho od začiatku 
pandémie nik nechystá. Osem mesiacov súvislom legálne. Nadýchli sme sa ani minulé leto, ani toto leto. Problémy pri organizácii výstav 
a veľtrhov potvrdzujú aj výstaviská. To bratislavské do konca leta plánuje len jednu akciu určenú skôr odbornej verejnosti. Výstavisko v 
Trenčíne zatiaľ zisťuje záujem o jesenné výstavy. Nitrianske výstavisko už podľa Kataríny Moravce novej z agrokomplexu zrušilo 
najväčšiu letnú akciu. Stále sa meniace opatrenia nevytvorili vhodné podmienky pre organizáciu tak veľkého podujatia. Počas pandémie 
výstavníckej dostávali pomoc z ministerstva dopravy a cestovného ruchu, avšak len do tohto marca. Pomoc z ministerstva práce za 
závisí od covidového automatu zelená na ňom pre pomoc firmám znamená červenú, hovorkyňa Eva rovenská. Platí však pravidlo, že 
medzi mesačným prechod je možný najviac ho. Dve fázy preto za mesiac júl 2020 11. vypláca pôvodná schéma, či peniaze firmy 
dostanú aj ďalší mesiac, je otázne. Ak bude COVID na ústupe, pomoc nepríde. Dušan buly vyjadril obavy. Pomoci, ktoré nám boli 
dávané. Sú na nejaké 2 3 mesiace poklesu tržieb. Áno, že je zlé, ale nie na 18 mesiacov žiadame takú pomoc, ktorá by nám dovolila 
dôstojne prežívať. Ministerstvo hospodárstva podľa hovorkyne Kataríny Matej Kováč chcelo pomôcť iným spôsobom. Ak už bol chod 
spoločnosti ovplyvnený opatreniami štátu, podnikatelia by mali byť primerane odškodnených. Ministerstvo hospodárstva preto 
vypracovalo univerzálny odškodňovať si zákon, v ktorom kritérium pomoci bol pokles tržieb. Túto agendu si nakoniec pod seba zobral 
ministerstvo financií. To podľa hovorkyne Michaely love a. Sovej situáciu analyzuje. Ministerstvo potrebuje zozbierať a analyzovať 
potrebné dáta, aby vedelo nastaviť efektívnu pomoc. Na potrebu čo najrýchlejšieho riešenia situácie upozorňujú dlhodobo aj samotné 
výstaviská. Jana Obrancová RTVS v obci Malé Zlievce v okrese Veľký Krtíš potvrdili africký mor ošípaných. V domácom chove. 
Samosprávy ich majitelia chovov 40 obciach preto musia urobiť viaceré opatrenia, aby zabránili jeho šíreniu. Podľa riaditeľa štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy je situácia s africkým morom vo veľkokrtíšskom okrese komplikovaná a prípady budú pravdepodobne 
pribúdať. V obci Malé Zlievce je nateraz oficiálne registrovaných 12 domácich chovateľov. Starosta Jozef Filo kus my sme vyhlásili 
miestnym rozhlasom, aj sme upozornili samotných chovateľov, ale oni tiež veterinárnej okresnej správy dostali postupy, ako sa majú 
správať. Jeden z domácich chovateľov ošípaných. Na víziu Zach Pavel. Krajina sa obáva, ako sa bude situácia s africkým morom vyvíjať, 
som bol oveľa viac hovoriť rozumne chodil kvôli tomuto moru, aby som silne dovliekol domov a väčšinou poľovníkov, čo majú v Žiline, sa 
tak správajú. Podľa hospodára poľovníckeho revíru v Košiciach v okrese Veľký Krtíš. Jediný a čo SMER vždy lepšie eliminovať odstrelom 
a znižovať počty ako ich úhyny zbierať po revíri. Jaroslav za uška dozrieva teraz momentálne kukurica a čakáme príchod diviakov a 
plodina je zaujímavá pre diviačiu zver, takže uvidíme, ako sa bude toho vyvíjať ďalej. Štátna veterinárna a potravinová správa počas 
tohto týždňa zaznamenala niekoľko pozitívnych prípadov afrického moru u diviakov, pokračuje Jozef Bíreš. Situáciu zažil už okres Veľký 
Krtíš. Škodí aj lučenecký okres komory a s levickým tým pádom táto oblasť kde už infekčná a ten prenos vírusu práve cez diviačiu zver k 
domácim ošípaným môže nastávať. Indikovaných okresoch už nie je vhodné, aby sa diviakmi nepašuje do ďalších oblastí, čím sa môže 
šírenie nákazy ešte urýchliť. Na podporu od lovu a všetky opatrenia s tým spojené vláda schválila viac ako 5 miliónov eur. K ľudí a ľudová 
RTVS spor o platnosti dodatkov zmlúv medzi dopravcami a vedením Banskobystrického samosprávneho kraja stále pokračuje. Vo veci 
pri tom rozhodol už aj odvolací krajský súd. Názory na verdikt súdu sa však rôznia. V Banskobystrickom kraji zabezpečujú prímestskú 
autobusovú dopravu SAD Zvolen a SAD Lučenec na základe zmluvy z roku 2008 v roku 2017 mu vtedajší predseda kraja Marian Kotleba 
predložil o ďalších päť rokov. To však po nástupe do funkcie spochybnil predseda kraja Ján Lunter a niektoré dodatky označil za 
neplatné. Spor vyústil až do situácie, keď sa les len minulý rok prestalo ma jeden víkend jazdiť. Celý spor skončil na krajskom súde, ktorý 
teraz vo veci rozhodol, a to tak, že spis vrátil na prvostupňový Okresný súd. Podpredseda kraja Ondrej Lunter v tejto chvíli nevieme nič 
nové, okrem toho, čo povedal okresný súd, ktorý skonštatoval, že predloženie pôvodných zmlúv bez súťaže je nezákonná. Krajský súd 
sa k tomu nevyjadril, že nevieme nič nové a posunul to naspäť na Okresný súd, že je potrebné najprv niektoré iné veci vyriešiť. Predseda 
inštitútu verejnej dopravy Marek modranský však tvrdí, že rozhodnutie Krajského súdu je v prospech dopravcu. Posledné rozhodnutie 
Krajského súdu ako odvolacieho orgánu by malo znamenať ukončenie tohto sporu, ale dôležité je, že kraj rozhodol vo veci, že zmluvy sú 
platné aj dodatky o predĺžení. SAD Zvolen v kraji jazdí aj naďalej. Faktom však zostáva, že vzťahy medzi týmto dopravcom a 
banskobystrickým krajom zostávajú napäté už druhý rok. Predseda predstavenstva autobusovej spoločnosti SAD Zvolen Adrián Polóny 
navyše hovorí, že kvôli sporu prišli o peniaze. Samozrejme, to je pochopiť. Žiadny spor vám na začiatku peniaze priniesli, ale skôr 
zoberie úradu v 2 miliónoch EUR. Samosprávny kraj medzitým vyhlásil súťaž na nového autobusového dopravcu, ktorý bude jazdiť 
ďalších 10 rokov. Záujemcovia sa môžu hlásiť do šiesteho septembra. Nový dopravca by mal začať jazdiť od roku 2024. Andrej Bálint 
RTVS o všetkom podhradí v ilavskom okrese sumarizujú škody po povodniach, ktoré spôsobili intenzívne dažde v uplynulých dvoch 
víkendoch. Voda z miestneho potoka strhla premostenia aj lávky a bezprostredne ohrozila viaceré domy. Asi najväčšiu intenzitu dosiahla 
v obecnej časti kopec, kde výrazne poškodila jedinú cestu. Samospráva bude žiadať o pomoc aj štát. Ľudia z obáv pred ďalšími zrážkami 
zabezpečujú svoj majetok ako vedia? Dve silné povodne v priebehu siedmich dní zmenili časti obce vedia podhradského potoka na
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nepoznanie. Starosta Rastislav Čepák trhová Moskvy informoval o sexuálnu sme boli nútení tak sledovať. Nehovorím o veľkom množstve 
zatopených pivníc domov. Boli zatopené osobné automobily. Poškodení lávky spôsobil strhnutý veľký prístrešok v záhrade domu. Pani 
Jany tvrdí, že o spevnenie brehov žiadal od roku 2004. Nakoniec pomohla špedícia, no s konkrétnymi prácam je nespokojná. 
Niekoľkokrát som ju upozorňovala, že to, čo robia, nie sú frázy. Starosta vlastne dohadoval sily, aby dali príklad. Voda bola polovica tej 
úrovne. V lete 200 naozaj chránil majetok, službu. Tvrdil, že budú hospodáriť, upravujú kvalitu. Od minulého roka podľa dlhodobého euro 
projektu pre koronakrízu sále dokončení výrazne oddialilo. Aj kvôli tomu sa teraz o svoj domov bahno pani Marta teraz toto všetko vily a 
že to také, keď dôjde k domu a cítim, že to už je zlá situácia. Dvojica vedcov zaslať svoje si zažili aj obyvatelia časti kupec. Voda tam 
napríklad narušila jeden a pol kilometrový úsek jedinej prístupovej cesty. Miestny sieť dnes pre istotu pripravovali pieskové vrecia. Pán 
Karol, obsah je, čo sa tu deje, vodách a naozaj nech idú do inej, ako to oni vám 10 centimetrov vody. Každý má čo robiť denne. Dojmu 
fólie sa dá, pomáhajme. Starosta Čepák odhaduje celkové škody na úrovni státisícov eur. O pomoc chcú požiadať aj štát. Na môj vkus 
strašne dlho trvá, že je to má sanovať to, čo sa dá ešte aspoň ochrániť. Svoje rozhodnutie, že sa aj za úverujeme, aby sme vedeli 
zachrániť práca, urobili toho čo najviac kompetentných. Zároveň vyzýva k zmene zákona o povodniach, aby sa aj dotknuté fyzické osoby 
dostali k adekvátnej finančnej pomoci. Ctibor Michalka, RTVS nových lodnom Slovensku vznikne inovačné centrum Košického kraja má 
podporiť vznik aj tak spoločností a tiež poskytnúť zázemie univerzitám pri rôznych výskumoch. Jeho hlavným cieľom je predovšetkým 
zabrániť odlivu mladých vzdelaných ľudí v Česku podobné centrum zamestnáva 1000 obyvateľov biomedicínskeho výskumu. Nové 
materiály, informačné technológie, životné prostredie či zelená energetika. Ide o oblasti, na ktoré bude inovačné centrum kraja zamerané. 
Bude podporovať vznikajúce firmy v spomínaných odvetviach. Centrum prepojí súkromný sektor s činnosťou košických univerzít a s 
regionálnou a miestnou samosprávou. Rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Slovák profesionálne zázemie na podporu 
inovácií na vznik firiem, kde je nutnou podmienkou na to, aby sme boli úspešní. Mladý človek sa rozhodne alebo študenti medzi sebou, 
že chcú si vytvoriť nejakú aplikáciu, potrebujú zázemie na univerzite, aby im a minimálne pomohla s nejakou finančnou pomocou, dopĺňa 
konateľ súkromnej spoločnosti, ktorá podporuje startupov v projekty Dominika Colin veľakrát dobrý nápad potrebuje aj o nejakú 
koordináciu, aby sa dostal do úspešného projektu. Náklady na vznik centra sa pohybujú vo výške 300 miliónov eur. Predseda kraja 
Rastislav Trnka hovorí, že ich budú pokrývať najmä eurofondy. Využiť len pre ich máme rozbehnutý a schválení tie kreatívne centrum. 
Tam ide o investíciu vo výške 18 miliónov eur. Momentálne sa nám podarilo dostať celý Košický kraj do programu, keď čin a v rámci toho 
budeme čerpať približne 15 20 miliónov na samotné inovačné centrum v kraji sa inšpirovali juhomoravským inovačným centrom, ktorému 
sa za 15 rokov podarilo zamestnať 6000 ľudí. Len tá bodová RTVS už dnes domova. Národná kriminálna agentúra v rámci akcie mýtnik 
tri obvinila celkovo päť osôb veľkopodnikateľa Miroslava výborná, bývalého štátneho tajomníka rezortu financií Radka Kuruca aj bývalú 
prezidentku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú, ktorú polícia zadržala v. Obvinenie je vznesené aj voči bývalému šéfovi finančnej 
správy Františkovi vybrať zemou a podnikateľovi Michalovi. Sucho boli matičiari odhalili bustu Alexandra Dubčeka, politikovi a 
vrcholnému predstaviteľovi Pražskej jari ju venovali pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Na dvore sídla mať Matice slovenskej v 
Martine tak pribudla 15. socha. Alexander Dubček bol aj členom a matice, pokračuje Marian Gašpar, predseda Matice slovenskej. 
Alexander Dubček je vnímaný ako politik a štátnik, ale zabudla som možno na ňom ten jeho kultúrny a spoločenský presah v rámci 
celkovej činnosti jeho života. Sa už máme. Ešte budete? Možno v Poprade chcú predať budovu kina. Občania sa boja, že už nebude 
slúžiť kultúre. Mešťanoch po 50 rokoch znova osadili plastiku Alexandra tri zo hliadka. Náhrady ale. Ľudia, ktorí majú v komunitách svoju 
vážnosť, môžu výrazne pomôcť pri očkovaní v rómskych komunitách. A to hlavne príkladom, tvrdia odborníci. V Košiciach pri Prešove sa 
to vďaka tomu podarilo. Pomohlo tiež, že očkovať začali aj praktickí lekári, ktorí ordinujú po obciach. Michalka oleja je prvým mužom z 
komunity v Košiciach, ktorý sa dal zaočkovať. Je to otec troch detí. Chce chrániť svoju rodinu a hľadá si prácu. Pridal aj starosta príklad s 
tým, že on môže starosta, tak môžem aj ja aj s a môže aj všetci. Znak sme nemal. Michalka oleja nabral odvahu po tom, čo často s plne 
zaočkovaných starostom hovoril a dostal odpovede na všetky otázky. Teraz na ne pre ľudí z komunity odpovedá sám. Dnes dopoludnia 
sa dali zaočkovať. Zdravotnom stredisku v susednej obci ďalší štyria Rómovia, pokračuje starosta Komjatice Anton. Až tri vidia ako 
nonstop osoby a pýtajú sa, samozrejme všetky veci. Po tom, ako všetko i človek vysvetľuje, tak zistil, že vlastne nič nebráni žiadne 
strašenie. Ale osobný príklad. Ako prirodzený líder dá príklad, pridajú sa aj tí ďalší. Tento model platí aj v prípade očkovania, potvrdil 
kultúrny antropológ Alexander muž. Linkách podľa neho sú komunity, kde očkovanie viazne, ale sú aj také, ktoré idú príkladom, a to % je 
vysoké ako muriva ako ktorákoľvek iná. Dobre pripravili priamo z terénu, priamo od ľudí, ktorí majú svoju vážnosť, majú obrovský vplyv. 
Aké je % zaočkovať? Noste rómskej komunity nemá informáciu ani úrad splnomocnenkyne Andrej Bučko. Aj pri registrácii sa národnosť 
nevyžaduje. Záujmy rôznorodých aj to, čo rozhoduje ísť či nejsť sa zaočkovať, citujeme zo stanoviska. V niektorých lokalitách je to postoj 
miestnej autority v podobe starostu či kňaza, inde zase strach a nedôvera vo vakcináciu. Práve preto je oproti väčšinovému obyvateľstvu 
v týchto komunitách nevyhnutné zabezpečovať kontinuálnu informovanosť a zvyšovať povedomie o samotnom ochorení aj očkovaní. 
Úrad splnomocnenkyne spustil k očkovaniu a informačnú kampaň. Ide o sériu videí, ktoré sú dostupné aj na sociálnych sieťach. Dynamo 
riziková RTVS k návrhom vyjadrí z Banskej Bystrice. V Poprade chcú občania petíciou zabrániť predaju kina v mestskej časti veľká. 
Mesto už predaj schválilo s tým, že budova je v zlom technickom stave a jej prevádzka je stratová. Sídla sídlia v nej však viaceré kultúrne 
subjekty a tie sa boja, že by sa s novým súkromným vlastníkom už nemuseli dohodnúť na prenájme. Viceprimátor Popradu Ondrej Galko 
hovorí, že budova bývalého kina je v zlom stave a budú ju musieť zavrieť. Dali sme návrh vedeniu mesta a vyjedná. Udala sa, prejedala a 
finančné prostriedky sa použili na opravu. Tých zvyšných budú. Zastupiteľstvo to schválilo. Poslanec Igor v ZUŠ bol proti a spolu s 
architektom Martinom Balogová začali s petíciu proti predaju. Viacerým občanom jednoducho pripadá absurdné, aby sme kvôli strate 
5000 EUR zničili jednoducho jeden kultúrny stánok. Čiže je nutné skôr pristúpiť v tom byte. Interiér. Ten zvrat budovy zodpovedal 
súčasným potrebám. Pre kultúrne stánky v budove sú aj dnes viacerí nájomníci z kultúry, napríklad Simona Krčová z tanečného súboru. 
Ani masky už on a divadla alchýmie sa hovorí, že s novým majiteľom by sa na prenájme už nedohodli. Trénujeme týchto priestoroch 
krásnych. Sme veľmi vďační za ne, lebo nám poskytol vlastne priestor na to, aby sa mohli používať rôzne rekvizity, ktoré sú náročné na
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výšku stropu. Podľa viceprimátora Andreja Hlinku využitie budovy definuje územný plán, ktorý sa nemení a budova bude slúžiť, o čo ide, 
aj tak sme ho Igor kultúre divadla pre deti divadelná scéna, že tam vznikne. Budovu kina Poprad ponúka vo verejnej súťaži a tá sa ešte 
neskončila. Milan Velecký RTVS bratislavská Petržalka podľa okresného úradu porušila zákon o odpade. Piesok pieskovísk materských 
škôl vysypali na viaceré trávnatej plochy. Mali ním vyrovnať terén a prevzdušniť pôdu. Úrad verejného zdravotníctva analyzoval päť 
vzoriek, zdravotne nevyhovujúca nebola žiadna z nich. Na problém ako prvý upozornil poslanec Petržalky Juraj Kríž, podľa ktorého došlo 
k porušeniu aj iných zákonov o ochrane verejného zdravia a o ochrane prírody a krajiny. Podľa poslanca môže takýto piesok obsahovať 
potenciálne škodlivé biologické látky či komunálny odpad. Bol chorý a on od ľudí podľa eur doktor využíval, by mal byť aj k obrane. Nijako 
biológiu a aj autorom je o rok na úkor, aby boli ideológiu bývalý, ale ak by rád Gröhling dobe, keď inak aby údajne zrušili od kopy piesku 
mali vyrovnať terén pred kosením a tiež prevzdušniť pôdu, aby lepšie vpíjala dažďovú vodu, aby zistili, či bol piesok kontaminovaných. 
Mestská časť dala vypracovať analýzu vzoriek z pieskovísk Úradu verejného zdravotníctva, pokračuje hovorkyňa Petržalky Mária 
Trošková. Analýza vzoriek piesku z vybraných pieskovísk materských škôl a verejných detských ihrísk v Petržalke preukázala, že piesok 
nie je zdraviu škodlivý a vyhovuje požiadavkám vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Okresný úrad však konanie napriek analýze 
vyhodnotil ako protizákonné. Zo stanoviska tlačového odboru Ministerstva vnútra vyberáme Okresný úrad Bratislava zisťoval okolnosti 
manipulácie s pieskom z pieskovísk materských škôl, kde vyhodnotil, že sú v rozpore so zákonom o odpadoch. Okresný úrad preto 
začína v tejto veci konanie o správnom delikte. Piesok je v katalógu odpadov uvedený ako ostatný odpad, teda nie je označený za 
zdraviu škodlivý alebo nebezpečných. Petržalka si podľa hovorkyne nie je vedomá porušenia zákona a zároveň stále nedostala 
stanovisko o konaní. Od Okresného úradu Snina už Betky nová RTVS. V kúpeľnom parku v Piešťanoch po 50 rokoch znova osadili 
plastiku sochára Alexandra. Tri sú hliadka, ktorá musela byť v čase normalizácie z verejného priestoru odstránená. Monumentálne dielo 
náhodne objavili členovia občianskeho združenia v depozite kúpeľov pri mapovaní sochárskych diel v rámci projektu mesto ako galéria 
22 tu nová až šesť m vysoká železná plastika Alexandra tis. Hliadka sa po polstoročí opäť vrátila na kúpeľný ostrov v Piešťanoch. 
Iniciátorom myšlienky bol združenie Čierne diery, hovorí členka architektka Lívia garážová. Je to dielo s názvom pocta deviatej symfónii 
Ludvika fermentovaná Piešťanoch bolo vystavené v roku 1970. No a neskôr dôvodu, že krízu Lexa stal nepohodlným pre režim. Veľa 
jeho diel muselo zmiznúť z verejného priestoru a to bol jej osud. Tejto monumentálnej sochy. Návrat diela privítal aj rodina Alexandra. Tri 
z uhlia k podľa jeho syna Klementa to však nevníma ako zadosťučinenie, ale ako prirodzený návrat spoločnosti k hodnotám g. Výtvarné 
dielo hovoria za seba, a to ešte podľa mňa v budúcnosti im ocení táto spoločnosť, že si začne trošku viacej vážiť a tie hodnoty, ktoré boli 
napriek tomu režimu vytvorené a budeme sa týmto spôsobom ako spoločnosť kultivovať. Kým sa však história tri zemiakových sôch v 
Piešťanoch nekončí, dodáva Lívia. Dažďová rodina sa rozhodla venovať mestu Piešťany ďalších osem osôb, ktoré budú slávnostne 
osadená v mestskom parku multimediálnym podujatí 20. augusta. Projekt podporil aj oblastná organizácia cestovného ruchu rezort 
Piešťany. Jej riaditeľka Tatiana nie voľná. Ľudia sú zvyknutí chodiť do kúpeľného mesta nielen za zdravím, ale aj za kultúrnym vyžitím. Aj 
tieto sochy budú zvyšovať povedomie od Piešťan a že som kultúrneho centra vo a prispeje tak k zvýšeniu návštevnosti. V Piešťanoch sa 
nachádza viac ako 140 rôznych výtvarných diel. Väčšina z nich vznikla v rámci 60 ročnej histórie podujatia sucha piešťanských parkov. 
Vlastne Cigániková RTVS počúvať, že žurnál druhý ročník kina pod hviezdami odštartovali v Bratislave včera vo večerných hodinách. 
Milovníci slovenského filmu si môžu prísť pozrieť snímky zo slovenskej produkcie počas štyroch dní v hlavnom meste a následne aj v 
Košiciach. Projekt slovenskej filmovej a televíznej akadémie sa symbolicky rozlúčiť s Milanom nula Ficom rok potom. Ako uviedol jeho 
prvý ročník pri príležitosti okrúhleho jubilea 100 rokov slovenského filmu, otvorila kino pod hviezdami je akoby skovať tisícročná včela. 
Rozumeli už len Zeman, že si zachovajú dvoch alebo hrajú na zelenú. Kým prvý ročník, uviedol Milan, lesy za tento rok ho vystriedala 
herecká kolegyňa Emília Vášáryová. Slovenský film od prvého snímku Jánošík z roku 1921 podľa nej prešiel kus cesty. Máme 100 rokov 
slovenského divadla a máme 100 rokov slovenského filmu. Už len držím palce, aby ďalších 100 rokov bolo veľa takých plodnejších a 
lepšie. Ale s radosťou konštatujem, že v posledných rokoch sa naozaj točí veľa veľa filmov a že slovenský film už buduje aj na festivale. 
Tento rok budú filmy premietať štyri večery v Bratislave a štyri v Košiciach. Programy pritom rovnaký v oboch mestách. Prvý film, 
spomínanú tisícročnú včelu, si prišli na hlavné námestie v Bratislave pozrieť desiatky divákov. Program bude pokračovať filmom učiteľka, 
romantickou komédiou úlohy parádička a vyvrcholí komédiou utekajme už ide prvým slovenským filmom po roku 1969, v ktorom si 
myslela si to zahral väčšiu úlohu. Prezidentka slovenskej filmovej akadémie Vanda Adam igricov a hovorí, že tento ročník si chcú uctiť 
jeho pamiatku aj takýmto spôsobom. Chceme slov otec, chceme si ho pripomenúť si veselo, pretože ona, humor boli spojené, a preto za 
rozumnú vec práve utekajme. Už ide, pretože to je film, kde sa dala okolnosti, teda sa stretne niekoľko ľudí, ktorí tento rok nás opustili a 
ja si myslím, že treba si pripomenúť s úsmevom na tvári. Premietanie slovenských filmov sa divákom v hlavnom meste páči, že je úžasná 
vec, ale zrejme program páči sa vám to naozaj naozaj zlý, lebo môžu byť vonku? Na druhej strane v sezóne začiatok predstavení vždy o 
19. 30, pričom vstup je pre všetkých voľný. Simona Beňová, RTVS aj zo sveta v bieloruskom Minsku sa začal proces s dvomi 
poprednými opozičnými osobnosťami. Organizátorku protivládnych protestov majú k lesníka Bohu a opozičného právnika. Maxima z 
NAKA vlani v septembri obvinili z podnecovania k narušeniu národnej bezpečnosti. Ak ich súd uzná vinnými, mohli by dostať trest odňatia 
slobody na 12 rokov. Počet obetí explózie v chemickom závode v nemeckom lekárku za ne stúpol na šesť. Telo ďalšej obete našli pod 
troskami. Jeden človek je stále nezvestný. Výbuchu v spaľovni odpadu chemického závodu došlo 27. júla a jeho príčina zostáva doteraz 
neznáma. Zranenia vtedy utrpelo ďalších 31 ľudí. Českí záchranári a policajti zasahovali pri prípade ženy, ktorá spadla z okna radiačnej 
budovy v centre mesta, ako už iba v okrese Colin. Išlo o starostku zozadu chmeľovú. Kriminalisti predbežne vylúčili cudzie zavinenie. 
Príčiny smrti určí až súdna pitva. A máte? To sa už s výpravou chodcov presunú stovky a do dejiska svojej disciplíny. Olympijské zlato na 
50 kilometrovej trati bude obhajovať v tábore, ktoré ale pretekárov neprivítalo práve najlepšími podmienkami. A to nás trošku stanovanie 
tak mesto, ktoré je oveľa zelenšie, je krajšie, ale také prívetivejšie na život ako taký. Ale tým podmienkami, ktoré nás postretli, je toto 
naozaj veľmi obmedzené. Bývam s malým izbičkách. Našťastie sa nám podarilo vybaviť ešte jednu izbu, takže aspoň sme sa mohli 
ako-tak rozdeliť viacerí. Ale aj strava je horšia. Malé mištičky, do ktorých sa servíruje obmedzený výber stravy, tak isto večnom studená
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takže toto je horšie. Tzv. a. Počasia. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, miestami
aj búrky. Nočná teplota klesne na 19 až 12 stupňov, cez deň vystúpi na 20 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor a. Narazia
na podvečerné spravodajstvo pre vás pripravili a odvysielali editorom? Áno, keby sek od techniky Ján Maľa a zo štúdií a Peter Mutňan a
Alžbeta svojou vám. Rádio Regina a váš najbližší sme. 17 hodín 25 minút zelená. Voda sa stala v Michalovciach na voči iránskej smerom
na Košice. Pri predajni deväť sa zrazili tri autá. V oboch smeroch sa tvoria dlhé kolóny. 15 minútovej kolóne stojíte aj na vjazde do
Bratislavy model Dvojke a na výjazde z Bratislavy do rovinky. Na výjazde z Bratislavy do Senca po starej ceste sa zdržíte pol hodinu pred
kysuckým novým mestom v smere zo Žiliny čaká 10 minút a rovnako dlho si počkáte aj v Košiciach na Hlinkovej v oboch smeroch
mobilný radar, žiadny súper, výjazdy v Prešove. Stacionárny radar meria rýchlosť mladé jednotke za novým mesto nad Váhom smerom
na Trenčín bola robiť viac smerom na Makov. Nádej jednotke pri Ivachnovej smerom na Liptovský Mikuláš, nad jednotke pri výjazde
Poprad západ smerom z Liptovského Mikuláša a pred vozidlami smerom z Moldavy nad Bodvou šťastnú cestu a. To, čo súvisí ako vzor z
malého vzďaľujeme sa zrejme na podnájom. Vzďaľujeme sa zrejme rozhodne o zmrzlinu - 02 by s ním mám aj ľudí. S nami som bol
presný a mnohí známi a príbuzní možnosť trénovať a. Že sme. Veľmi. Dobré. Mohli nás iná s tým že dobre. Zjavne. Hlavu skôr zdráhajú
vzdať hlavu. Môcť mám aj užívaní. Že verejnosť si ich. Vziať. Že sme. - organizácie hnutím, ktoré sa aktívne podieľajú na zlepšenie
situácie Rómov na Slovensku. Poznáte niekoho vo svojom okolí? Nominujte ho na ocenenie Roman zbili 2021

https://monitora.sk/
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Prehľad udalostí na stredu 4. augusta  
  4. 8. 2021, 6:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol

Sovák, Rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Vedúce vydania:

predpoludním: Ľ. Ivanková

popoludní: R. Turoňová

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

Sčítavanie turistov, psov a cyklistov vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry

Text

08.00 Rozhodovanie o ďalšom trvaní väzby obvineného svedka Csabu D.

Bratislava, Okresný súd BA III., Námestie Biely kríž

Text, Zvuk

09.00 Press day o filme Známi Neznámi a TK s tvorcami

Bratislava, OC Eurovea, Cinema City

Text, Video, Foto

09.00 Udeľovanie Ocenení za príkladnú obnovu + TK predsedu BSK Juraja Drobu

Ocenenia príkladne obnovených objektov kultúrneho dedičstva v Bratislavskom kraji udeľuje Academia Istropolitana Nova v spolupráci s
Úradom Bratislavského samosprávneho kraja a s Prvou stavebnou sporiteľňou.

09.00 h - Modra, pred vinárstvom Malík, Štúrova 62

10.00 h - Modra, pred penziónom My House s vinotékou Ludvik, Štúrova 66

09.00 TK Inštitútu verejnej dopravy

Téma: Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen.

Banská Bystrica, hotel Lux

Text, Zvuk

09.30 Oživenie tradície klopania v Banskej Štiavnici

Zaznejú typické banícke piesne a rôzne spôsoby klopania na klopačku s výkladom.

Banská Štiavnica, čajovňa Klopačka

Text, Zvuk

10.00 Mimoriadne rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
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Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1

Text

10.00 TK na tému: Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvorenie nových pracovných príležitostí pre východniarov, ale aj investícia za vyše 300
miliónov eur pre Košický kraj, ako aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami i vedcami. Na TK bude informovať
predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Košice, Úrad KSK, Zrkadlová sála

Text, Zvuk

10.30 TK generálneho riaditeľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy Petra Dovhuna a zástupcov Ochrany dravcov na Slovensku -
predsedu Jozefa Chavka a odborného koordinátora Mareka Gálisa. Téma: Ohrozený sokol rároh vyviedol najviac mláďat v histórii.

Čakany - Miloslavov, cesta medzi obcami

14.45 TK podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka,

konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho a zástupcu zahraničného investora. Téma: Rimavská Sobota sa dočkala:
predstavujeme nového zamestnávateľa v priemyselnom parku. Priamo na tlačovej besede bude podpísané memorandum o spolupráci.

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

15.00 Odhalenie busty Alexandra Dubčeka

10.00 h - Odborný seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka

Martin, Matica slovenská, Pavla Mudroňa 1

15.00 h - odhalenie busty

Martin, Park sv. Cyrila a Metoda

Text, Zvuk

19.00 Slávnostná premiéra českého tínedžerského filmu Smečka

Bratislava, Cinema City Eurovea, sála 7

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt

Autor: LT
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Prehľad ekonomických udalostí na stredu 4. augusta  
  4. 8. 2021, 7:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol

Sovák, Rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika

SLUŽBUKONAJÚCI TECHNIK: 0905/505 721

mail: ekon@tasr.sk

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

Vedúce vydania:

predpoludním: D. Macková

popoludní: L. Motúzová

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

09.00 TK Inštitútu verejnej dopravy - spor medzi BBSK a SAD Zvolen

Téma: Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen.

Banská Bystrica, hotel Lux

Text, Zvuk

10.00 TK na tému: Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvorenie nových pracovných príležitostí pre východniarov, ale aj investícia za vyše 300
miliónov eur pre Košický kraj, ako aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami i vedcami. Na TK bude informovať
predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Košice, Úrad KSK, Zrkadlová sála

Text, Zvuk

14.45 TK podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka,

konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho a zástupcu zahraničného investora. Téma: Rimavská Sobota sa dočkala:
predstavujeme nového zamestnávateľa v priemyselnom parku. Priamo na tlačovej besede bude podpísané memorandum o spolupráci.

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

Text, Zvuk

Informatívna správa ŠÚ SR o tržbách za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2021.

lt

Autor: LT

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/413877890/1c64edeb267593ed0fbb?topic_monitor=36657&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzA3MzIxNjksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDEzODc3ODkwLCJ0aWQiOjM2NjU3fQ.eedRH7ctpi0HeZMZok50rfMLEpPNuO8IplEXAw21LoQ


Monitora s. r. o. | monitora.sk 12

Aktualizovaný prehľad ekonomických udalostí na stredu 4. augusta  
  4. 8. 2021, 9:16, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol

Sovák, Rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika

SLUŽBUKONAJÚCI TECHNIK: 0905/505 721

mail: ekon@tasr.sk

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

Vedúce vydania:

predpoludním: D. Macková

popoludní: L. Motúzová

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

09.00 TK Inštitútu verejnej dopravy - spor medzi BBSK a SAD Zvolen

Téma: Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen.

Banská Bystrica, hotel Lux

Text, Zvuk

10.00 TK na tému: Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvorenie nových pracovných príležitostí pre východniarov, ale aj investícia za vyše 300
miliónov eur pre Košický kraj, ako aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami i vedcami. Na TK bude informovať
predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Košice, Úrad KSK, Zrkadlová sála

Text, Zvuk, Foto, Video

14.45 TK podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka,

konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho a zástupcu zahraničného investora. Téma: Rimavská Sobota sa dočkala:
predstavujeme nového zamestnávateľa v priemyselnom parku. Priamo na tlačovej besede bude podpísané memorandum o spolupráci.

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

Text, Zvuk, Foto, Video, Live

Informatívna správa ŠÚ SR o tržbách za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2021.

lt

Autor: LT
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Aktualizovaný prehľad udalostí na stredu 4. augusta  
  4. 8. 2021, 9:20, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol

Sovák, Rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Vedúce vydania:

predpoludním: Ľ. Ivanková

popoludní: R. Turoňová

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

08.00 Rozhodovanie o ďalšom trvaní väzby obvineného svedka Csabu D.

Bratislava, Okresný súd BA III., Námestie Biely kríž

Text, Zvuk

09.00 Press day o filme Známi Neznámi a TK s tvorcami

Bratislava, OC Eurovea, Cinema City

Text, Video, Foto

09.00 Udeľovanie Ocenení za príkladnú obnovu + TK predsedu BSK Juraja Drobu

Ocenenia príkladne obnovených objektov kultúrneho dedičstva v Bratislavskom kraji udeľuje Academia Istropolitana Nova v spolupráci s
Úradom Bratislavského samosprávneho kraja a s Prvou stavebnou sporiteľňou.

09.00 h - Modra, pred vinárstvom Malík, Štúrova 62

10.00 h - Modra, pred penziónom My House s vinotékou Ludvik, Štúrova 66

Foto

09.00 TK Inštitútu verejnej dopravy - spor medzi BBSK a SAD Zvolen

Téma: Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen.

Banská Bystrica, hotel Lux

Text, Zvuk

09.30 Oživenie tradície klopania v Banskej Štiavnici

Zaznejú typické banícke piesne a rôzne spôsoby klopania na klopačku s výkladom.

Banská Štiavnica, čajovňa Klopačka

Text, Zvuk

10.00 Mimoriadne rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1

Text
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10.00 TK na tému: Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvorenie nových pracovných príležitostí pre východniarov, ale aj investícia za vyše 300
miliónov eur pre Košický kraj, ako aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami i vedcami. Na TK bude informovať
predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Košice, Úrad KSK, Zrkadlová sála

Text, Video, Zvuk, Foto

10.30 TK generálneho riaditeľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy Petra Dovhuna a zástupcov Ochrany dravcov na Slovensku -
predsedu Jozefa Chavka a odborného koordinátora Mareka Gálisa. Téma: Ohrozený sokol rároh vyviedol najviac mláďat v histórii.

Čakany - Miloslavov, cesta medzi obcami

Video, Foto

14.45 TK podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka,

konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho a zástupcu zahraničného investora. Téma: Rimavská Sobota sa dočkala:
predstavujeme nového zamestnávateľa v priemyselnom parku. Priamo na tlačovej besede bude podpísané memorandum o spolupráci.

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

15.00 Odhalenie busty Alexandra Dubčeka

10.00 h - Odborný seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka

Martin, Matica slovenská, Pavla Mudroňa 1

15.00 h - odhalenie busty

Martin, Park sv. Cyrila a Metoda

Text, Video, Zvuk

19.00 Slávnostná premiéra českého tínedžerského filmu Smečka

Bratislava, Cinema City Eurovea, sála 7

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt

Autor: LT

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 15

KSK: Založené Inovačné centrum má prispieť k tisícom nových pracovných miest  
  4. 8. 2021, 14:08, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol

Sovák

Košice 4. augusta (TASR) - Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a
rozvinúť nový high-tech priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu
podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických univerzít - Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF).

Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem
samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica
Louisa Pasteura (UNLP).

Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.
„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších
týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej
inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák. „TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný
signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho
pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život
talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych
prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.

KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s
prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ
Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií.
Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre
vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a
školských internátov či vedeckých parkov.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam foto a videozáznam.

hol mia

Autor: HOL
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Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a rozvinúť nový high-tech
priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK).

Fotogaléria

4

fotiek v galérii

Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických
univerzít - Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
(UVLF).

Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem
samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica
Louisa Pasteura (UNLP).

Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.
„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších
týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej
inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák. „TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný
signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho
pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život
talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych
prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.

KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s
prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ
Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií.
Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre
vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a
školských internátov či vedeckých parkov.

Autor: TASR
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Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja, mesta Košice a troch košických univerzít -
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Technickej univerzity a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie.

Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster. Okrem
samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a Univerzitná nemocnica
Louisa Pasteura.

Snahou je zachytiť šikovných ľudí

Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.

„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších
týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej
inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Miľník pre univerzitu

Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák. „TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný
signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho
pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život
talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych
prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.

KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s
prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ
Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií.
Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre
vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a
školských internátov či vedeckých parkov.

Autor: TA3.COM | TELEVÍZIA TA3
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Na snímke zľava konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin, primátor Košíc Jaroslav Polaček, predseda Košického
samosprávneho kraja Rastislav Trnka, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák, rektorka Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová a rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť. Foto: TASR –
František Iván

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií.

Autor TASR

dnes 15:11

Košice 4. augusta (TASR) - Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a
rozvinúť nový high-tech priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu
podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických univerzít - Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF).

Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem
samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica
Louisa Pasteura (UNLP).

Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.
„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka.

Na snímke zľava rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin a
predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Foto: TASR – František Iván

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších
týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej
inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák. „TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný
signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho
pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život
talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych
prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.

KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s
prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ
Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií. 
Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre 
vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a
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Nové Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) má na východe podporiť inovácie a rozvinúť nový high-tech priemysel a vytvoriť nové
pracovné miesta. Zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK) v stredu podpísali zakladajúcu zmluvu spolu s tromi univerzitami
so sídlom v Košickom kraji. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Partneri združení v inovačnom centre dnes okrem toho založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New
Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického sektora sa doň pridal aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied
a Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.

„Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako ktorýkoľvek nový zamestnávateľ.
Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6-tisíc pracovných miest, veľká časť z nich je z
východného Slovenska. Naším cieľom je preto v prvom rade zastaviť odliv mozgov, zachytiť šikovných ľudí pochádzajúcich z nášho kraja
a zvýšiť životnú úroveň. Očakávame, že vďaka inovačnému centru a jeho prvému klastru prídu do nášho kraja investície vo výške 300
miliónov eur,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude Inovačné centrum Košického kraja sídliť.
Dovtedy budú priestory dočasne vybavené tak, aby mohlo začať svoju činnosť. V najbližších týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové
konanie na riaditeľa ICKK.

„Pre univerzitné prostredie je dnešný deň významným medzníkom. TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný signál, že jedine
vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho pohľadu vykročili
správnym smerom, ak sa rozhodli staviť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život talentov či
zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych prístupov. Tešíme
sa, že vďaka ICKK a CNIC môžeme našim partnerom z mimo akademického prostredia ponúkať vedeckú infraštruktúru a metodickú
pomoc,“ povedal rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Košický kraj má v pláne zapojiť sa do výzvy, ktorú vypíše Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci ktorej
župa pripraví projektovú dokumentáciu súvisiacu s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici, kde bude mať ICKK svoje sídlo.

Zdroj: (SITA, mt;mlu)

Autor: Tomáš Trembuľák
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Košice 4. augusta (TASR) - Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a
rozvinúť nový high-tech priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu
podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických univerzít - Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF). Partneri v ICKK zároveň založili
aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického
sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP).
Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.
„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka. V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť
budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové
konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a
zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe. Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák.
„TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v
medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie.
Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na
základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť
prostredie univerzít. KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a
informatizácie, s prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať
o finančnú podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici. „Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť
transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý so sebou okrem vysokého tempa zavádzania
vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto
sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si
odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin. Podpisom
zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií. Spoločne
chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre vznik malých
a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a školských internátov
či vedeckých parkov. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam foto a videozáznam. hol mia

Autor: TASR
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KOŠICE ONLINE , Včera | 15:42

Celkové investície sa odhadujú na 300-tisíc eur.

Keďže veda a výskum majú priamy vplyv na rozvoj inovácií a inovačných procesov, Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s
mestom Košice predstavili projekt, ktorý tieto prvky prepojí. V najbližších rokoch by tak v metropole východu malo vzniknúť inovačné
centrum, ktoré ovplyvní vedecko-výskumné aktivity a inovačné činnosti v kraji. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku je to zároveň
nástroj, ako prispieť k tvorbe nového priemyslu:

„Vznik inovačného centra znamená podporiť potenciál, ktorý tu na východnom Slovensku máme, a to je hlavne potenciál naozaj
šikovných ľudí, šikovných firiem. Avšak potrebujú, či už rôznymi podpornými programami, alebo finančnými injekciami pomôcť k tomu,
aby sa viac a rýchlejšie rozšírili na trhu, aby inovácie, ktoré majú alebo ktoré vedia priniesť, jednoducho pretavili na trh,“ uviedol Trnka s
tým, že celkové investície sa odhadujú na 300-tisíc eur:

„Momentálne sa nám podarilo dostať celý Košický kraj do programu Catching up. V rámci toho budeme čerpať približne 15 – 20 miliónov
na samotné inovačné centrum. A rokujeme, samozrejme, s Bruselom, s príslušnými ministerstvami aj financovaní nosného projektu
Cassovia New Industry Cluster. To bude asi ten najväčší projekt. Tam zatiaľ máme dohodnuté peniaze na projektové dokumentácie. Čiže
na časť týchto projektov už máme schválené finančné prostriedky.“

Podpis zakladajúcej zmluvy / RÁDIO KOŠICE

K vzniku a fungovaniu centra prispejú svojou činnosťou aj tri košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied a výskumné inštitúcie.

„Dnes univerzitné vedecké parky majú obrovský problém, aby poskytli svoju infraštruktúru tak, aby sme sa nedostali do problému so
štátnou pomocou. Napríklad, študenti informatiky a medicíny sa dohodnú, že chcú si vytvoriť nejakú aplikáciu a potrebujú zázemie na
univerzite, aby im minimálne pomohla s nejakou finančnou pomocou, metodicky ich usmernila,“ reagoval rektor Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach Pavol Sovák.

Inovačné centrum by malo vzniknúť na Strojárenskej ulici. Ďalším krokom k jeho vzniku je vyhlásenie výberového konania na post
riaditeľa, ktoré by sa malo zrealizovať v najbližších týždňoch.

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/412896514/d971b057f471b2d1d42a?topic_monitor=36657&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzA3MzIxNjksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDEyODk2NTE0LCJ0aWQiOjM2NjU3fQ.fKJuDiptQcRwtS3FCPDqRO4RLxAlLJHG31YKE8wsxV0
https://www.kosiceonline.sk/v-kosiciach-vznikne-regionalne-inovacne-centrum


Monitora s. r. o. | monitora.sk 23

Inovačné centrum Košického kraja prinesie na východ nové pracovné miesta  
  4. 8. 2021, 12:15, Zdroj: web.vucke.sk , Autor: Jana Jánošíková, Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Sovák

Užívateľov za deň: 819 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 135,63 Eur 

Vzniká aj Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC), vďaka ktorému by mala prísť do kraja investícia za
vyše 300 miliónov eur.

Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a rozvinúť nový high-tech
priemysel – to bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zástupcovia Košického samosprávneho kraja dnes (4. 8. 2021)
podpísali zakladajúcu zmluvu spolu s tromi univerzitami so sídlom v Košickom kraji (Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou
univerzitou a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie) a mestom Košice.

Partneri združení v inovačnom centre dnes okrem toho založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New
Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického sektora sa doň pridal aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied
a Univerzitná nemocnica L. Pasteura.

„Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest, ako ktorýkoľvek nový zamestnávateľ.
Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6-tisíc pracovných miest, veľká časť z nich je z
východného Slovenska. Našim cieľom je preto v prvom rade zastaviť odliv mozgov, zachytiť šikovných ľudí pochádzajúcich z nášho kraja
a zvýšiť životnú úroveň. Očakávame, že vďaka Inovačnému centru a jeho prvému klastru prídu do nášho kraja investície vo výške 300
miliónov eur. Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá
je dobre nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti
vzídu, pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie. Takúto šancu si východniari zaslúžia, kraj im bude
maximálnou podporou,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude Inovačné centrum Košického kraja sídliť.
Dovtedy budú priestory dočasne vybavené tak, aby mohlo začať svoju činnosť. V najbližších týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové
konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja. Jeho úlohou
bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

„Pre univerzitné prostredie je dnešný deň významným medzníkom. TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný signál, že jedine
vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho pohľadu vykročili
správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život talentov či
zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych prístupov. Tešíme
sa, že vďaka ICKK a CNIC môžeme našim partnerom, z mimo akademického prostredia, ponúkať vedeckú infraštruktúru a metodickú
pomoc. Plánované stavebné investície majú za cieľ zatraktívniť prostredie našich univerzít tak, ako to vidíme vo vyspelom svete. Veríme,
že sa dožijeme nielen stabilizácie študentov a absolventov našich škôl, ale že budeme lákadlom pre príchod mladých ľudí zo Slovenska
aj Európy,“ povedal rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Košický kraj má v pláne zapojiť sa do výzvy, ktorú vypíše Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci ktorej
župa pripraví projektovú dokumentáciu súvisiacu s Inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici, kde bude mať ICKK svoje sídlo.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko – technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska. Som preto úprimne vďačný partnerom
za podporu tohto projektu. Verím, že CNIC nebude posledným projektom tohto druhu a stane sa živnou pôdou pre pridružené start-up
projekty,“ dodal generálny riaditeľ Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia Inovačného centra zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových
technológií v kraji. Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou a vytvárať
podmienky pre vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Tie by mali byť zamerané najmä na využívanie nových výrobných
postupov a technológií či výrobkov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a školských internátov,
či vedeckých parkov.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 25

Inovačné centrum má zabrániť odlivu mozgov  
  4. 8. 2021, 19:23, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 3681,80 Eur 

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:

Malo by zabrániť odlivu mladých vzdelaných ľudí. Na východnom Slovensku vznikne Inovačné centrum Košického kraja. Bude prepájať
súkromný sektor Košickej univerzity a tiež miestnu a regionálnu samosprávu. Má podporiť vznik hightech spoločností a tiež poskytnúť
zázemie univerzitám pri výskumoch. Náklady na jeho vznik sú okolo tri sto miliónov EUR. Kraj ich chce pokryť najmä z Eurofondov.

Pavol SOVÁK, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

To profesionálne zázemie na podporu inovácií, na vznik firiem, je nutnou podmienkou na to, aby sme boli úspešní. Mladý človek, ak sa
rozhodne alebo študenti medzi sebou, že chcú si vytvoriť nejakú aplikáciu, potrebujú zázemie na univerzite, aby im minimálne pomohla s
nejakou finančnou pomocou.
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E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

Sčítavanie turistov, psov a cyklistov vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry

Text

08.00 Rozhodovanie o ďalšom trvaní väzby obvineného svedka Csabu D.

Bratislava, Okresný súd BA III., Námestie Biely kríž

Text, Zvuk

09.00 Press day o filme Známi Neznámi a TK s tvorcami

Bratislava, OC Eurovea, Cinema City

Text, Video, Foto

09.00 Udeľovanie Ocenení za príkladnú obnovu + TK predsedu BSK Juraja Drobu

Ocenenia príkladne obnovených objektov kultúrneho dedičstva v Bratislavskom kraji udeľuje Academia Istropolitana Nova v spolupráci s
Úradom Bratislavského samosprávneho kraja a s Prvou stavebnou sporiteľňou.

09.00 h - Modra, pred vinárstvom Malík, Štúrova 62

10.00 h - Modra, pred penziónom My House s vinotékou Ludvik, Štúrova 66

09.00 TK Inštitútu verejnej dopravy

Téma: Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen.

Banská Bystrica, hotel Lux

Text, Zvuk

09.30 Oživenie tradície klopania v Banskej Štiavnici

Zaznejú typické banícke piesne a rôzne spôsoby klopania na klopačku s výkladom.

Banská Štiavnica, čajovňa Klopačka

Text, Zvuk

10.00 Mimoriadne rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/413877889/9380126750ebdd87d6aa?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzA3MzIxNjksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDEzODc3ODg5LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.s7TTFs1LWrifed6dXD5j1of1KVP4ujy3BGsBm1KIdMM


Monitora s. r. o. | monitora.sk 27

Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1

Text

10.00 TK na tému: Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvorenie nových pracovných príležitostí pre východniarov, ale aj investícia za vyše 300
miliónov eur pre Košický kraj, ako aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami i vedcami. Na TK bude informovať
predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Košice, Úrad KSK, Zrkadlová sála

Text, Zvuk

10.30 TK generálneho riaditeľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy Petra Dovhuna a zástupcov Ochrany dravcov na Slovensku -
predsedu Jozefa Chavka a odborného koordinátora Mareka Gálisa. Téma: Ohrozený sokol rároh vyviedol najviac mláďat v histórii.

Čakany - Miloslavov, cesta medzi obcami

14.45 TK podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka,

konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho a zástupcu zahraničného investora. Téma: Rimavská Sobota sa dočkala:
predstavujeme nového zamestnávateľa v priemyselnom parku. Priamo na tlačovej besede bude podpísané memorandum o spolupráci.

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

15.00 Odhalenie busty Alexandra Dubčeka

10.00 h - Odborný seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka

Martin, Matica slovenská, Pavla Mudroňa 1

15.00 h - odhalenie busty

Martin, Park sv. Cyrila a Metoda

Text, Zvuk

19.00 Slávnostná premiéra českého tínedžerského filmu Smečka

Bratislava, Cinema City Eurovea, sála 7

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
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Autor: LT
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Prehľad ekonomických udalostí na stredu 4. augusta  
  4. 8. 2021, 7:00, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

SLUŽBUKONAJÚCI TECHNIK: 0905/505 721

mail: ekon@tasr.sk

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

Vedúce vydania:

predpoludním: D. Macková

popoludní: L. Motúzová

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

09.00 TK Inštitútu verejnej dopravy - spor medzi BBSK a SAD Zvolen

Téma: Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen.

Banská Bystrica, hotel Lux

Text, Zvuk

10.00 TK na tému: Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvorenie nových pracovných príležitostí pre východniarov, ale aj investícia za vyše 300
miliónov eur pre Košický kraj, ako aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami i vedcami. Na TK bude informovať
predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Košice, Úrad KSK, Zrkadlová sála

Text, Zvuk

14.45 TK podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka,

konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho a zástupcu zahraničného investora. Téma: Rimavská Sobota sa dočkala:
predstavujeme nového zamestnávateľa v priemyselnom parku. Priamo na tlačovej besede bude podpísané memorandum o spolupráci.

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

Text, Zvuk

Informatívna správa ŠÚ SR o tržbách za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2021.

lt

Autor: LT
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Aktualizovaný prehľad ekonomických udalostí na stredu 4. augusta  
  4. 8. 2021, 9:16, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

SLUŽBUKONAJÚCI TECHNIK: 0905/505 721

mail: ekon@tasr.sk

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

Vedúce vydania:

predpoludním: D. Macková

popoludní: L. Motúzová

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

09.00 TK Inštitútu verejnej dopravy - spor medzi BBSK a SAD Zvolen

Téma: Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen.

Banská Bystrica, hotel Lux

Text, Zvuk

10.00 TK na tému: Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvorenie nových pracovných príležitostí pre východniarov, ale aj investícia za vyše 300
miliónov eur pre Košický kraj, ako aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami i vedcami. Na TK bude informovať
predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Košice, Úrad KSK, Zrkadlová sála

Text, Zvuk, Foto, Video

14.45 TK podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka,

konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho a zástupcu zahraničného investora. Téma: Rimavská Sobota sa dočkala:
predstavujeme nového zamestnávateľa v priemyselnom parku. Priamo na tlačovej besede bude podpísané memorandum o spolupráci.

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

Text, Zvuk, Foto, Video, Live

Informatívna správa ŠÚ SR o tržbách za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2021.

lt

Autor: LT
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Aktualizovaný prehľad udalostí na stredu 4. augusta  
  4. 8. 2021, 9:20, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vedúce vydania:

predpoludním: Ľ. Ivanková

popoludní: R. Turoňová

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

08.00 Rozhodovanie o ďalšom trvaní väzby obvineného svedka Csabu D.

Bratislava, Okresný súd BA III., Námestie Biely kríž

Text, Zvuk

09.00 Press day o filme Známi Neznámi a TK s tvorcami

Bratislava, OC Eurovea, Cinema City

Text, Video, Foto

09.00 Udeľovanie Ocenení za príkladnú obnovu + TK predsedu BSK Juraja Drobu

Ocenenia príkladne obnovených objektov kultúrneho dedičstva v Bratislavskom kraji udeľuje Academia Istropolitana Nova v spolupráci s
Úradom Bratislavského samosprávneho kraja a s Prvou stavebnou sporiteľňou.

09.00 h - Modra, pred vinárstvom Malík, Štúrova 62

10.00 h - Modra, pred penziónom My House s vinotékou Ludvik, Štúrova 66

Foto

09.00 TK Inštitútu verejnej dopravy - spor medzi BBSK a SAD Zvolen

Téma: Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen.

Banská Bystrica, hotel Lux

Text, Zvuk

09.30 Oživenie tradície klopania v Banskej Štiavnici

Zaznejú typické banícke piesne a rôzne spôsoby klopania na klopačku s výkladom.

Banská Štiavnica, čajovňa Klopačka

Text, Zvuk

10.00 Mimoriadne rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

Bratislava, Slovenský rozhlas, zasadačka GR RTVS, 6. poschodie, Mýtna 1

Text
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10.00 TK na tému: Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvorenie nových pracovných príležitostí pre východniarov, ale aj investícia za vyše 300
miliónov eur pre Košický kraj, ako aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, univerzitami i vedcami. Na TK bude informovať
predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol
Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Košice, Úrad KSK, Zrkadlová sála

Text, Video, Zvuk, Foto

10.30 TK generálneho riaditeľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy Petra Dovhuna a zástupcov Ochrany dravcov na Slovensku -
predsedu Jozefa Chavka a odborného koordinátora Mareka Gálisa. Téma: Ohrozený sokol rároh vyviedol najviac mláďat v histórii.

Čakany - Miloslavov, cesta medzi obcami

Video, Foto

14.45 TK podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka,

konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho a zástupcu zahraničného investora. Téma: Rimavská Sobota sa dočkala:
predstavujeme nového zamestnávateľa v priemyselnom parku. Priamo na tlačovej besede bude podpísané memorandum o spolupráci.

Bratislava, SPP, konferenčná miestnosť Dunaj, Mlynské nivy 44/c

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

15.00 Odhalenie busty Alexandra Dubčeka

10.00 h - Odborný seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka

Martin, Matica slovenská, Pavla Mudroňa 1

15.00 h - odhalenie busty

Martin, Park sv. Cyrila a Metoda

Text, Video, Zvuk

19.00 Slávnostná premiéra českého tínedžerského filmu Smečka

Bratislava, Cinema City Eurovea, sála 7

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
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Autor: LT
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KSK: Založené Inovačné centrum má prispieť k tisícom nových pracovných miest  
  4. 8. 2021, 14:08, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 4. augusta (TASR) - Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a
rozvinúť nový high-tech priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu
podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických univerzít - Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF).

Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem
samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica
Louisa Pasteura (UNLP).

Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.
„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších
týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej
inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák. „TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný
signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho
pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život
talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych
prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.

KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s
prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ
Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií.
Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre
vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a
školských internátov či vedeckých parkov.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam foto a videozáznam.

hol mia
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Dúbravský v Košiciach  
  5. 8. 2021, Zdroj: Plus 7 dní, Strana: 16, Vydavateľ: News and Media Holding, a.s., Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vytlačených: 126 890 ks GRP: 5,82 OTS: 0,06 AVE: 3105,80 Eur 

Vmetropole východu si môžete pozrieť výstavu diel maliara Andreja Dúbravského. Okrem svojich prác je tento syn moderátora Doda
Dúbravského a priateľ režiséra Pavla Bebjaka známy tým, že má doma celý zverinec. Príroda je hlavným zdrojom jeho inšpirácie. Obrazy
včiel, ôs, lienok a iného hmyzu teraz visia v botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výstavu s názvom Hlina
a hmyz si návštevníci môžu pozrieť v pestovateľskom skleníku, ktorý bežne pre verejnosť nie je otvorený.

FOTO: ARCHÍV
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Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a rozvinúť nový high-tech
priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK).

Fotogaléria

4

fotiek v galérii

Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických
univerzít - Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
(UVLF).

Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem
samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica
Louisa Pasteura (UNLP).

Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.
„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších
týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej
inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák. „TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný
signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho
pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život
talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych
prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.

KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s
prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ
Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií.
Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre
vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a
školských internátov či vedeckých parkov.

Autor: TASR
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Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja, mesta Košice a troch košických univerzít -
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Technickej univerzity a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie.

Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster. Okrem
samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a Univerzitná nemocnica
Louisa Pasteura.

Snahou je zachytiť šikovných ľudí

Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.

„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších
týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej
inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Miľník pre univerzitu

Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák. „TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný
signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho
pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život
talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych
prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.

KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s
prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ
Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií.
Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre
vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a
školských internátov či vedeckých parkov.

Autor: TA3.COM | TELEVÍZIA TA3
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Na snímke zľava konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin, primátor Košíc Jaroslav Polaček, predseda Košického
samosprávneho kraja Rastislav Trnka, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák, rektorka Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová a rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť. Foto: TASR –
František Iván

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií.

Autor TASR

dnes 15:11

Košice 4. augusta (TASR) - Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a
rozvinúť nový high-tech priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu
podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických univerzít - Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF).

Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem
samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica
Louisa Pasteura (UNLP).

Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.
„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka.

Na snímke zľava rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin a
predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Foto: TASR – František Iván

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších
týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej
inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák. „TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný
signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho
pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život
talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych
prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.

KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s
prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ
Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií. 
Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre 
vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a
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Nové Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) má na východe podporiť inovácie a rozvinúť nový high-tech priemysel a vytvoriť nové
pracovné miesta. Zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK) v stredu podpísali zakladajúcu zmluvu spolu s tromi univerzitami
so sídlom v Košickom kraji. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Partneri združení v inovačnom centre dnes okrem toho založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New
Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického sektora sa doň pridal aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied
a Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.

„Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako ktorýkoľvek nový zamestnávateľ.
Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6-tisíc pracovných miest, veľká časť z nich je z
východného Slovenska. Naším cieľom je preto v prvom rade zastaviť odliv mozgov, zachytiť šikovných ľudí pochádzajúcich z nášho kraja
a zvýšiť životnú úroveň. Očakávame, že vďaka inovačnému centru a jeho prvému klastru prídu do nášho kraja investície vo výške 300
miliónov eur,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude Inovačné centrum Košického kraja sídliť.
Dovtedy budú priestory dočasne vybavené tak, aby mohlo začať svoju činnosť. V najbližších týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové
konanie na riaditeľa ICKK.

„Pre univerzitné prostredie je dnešný deň významným medzníkom. TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný signál, že jedine
vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho pohľadu vykročili
správnym smerom, ak sa rozhodli staviť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život talentov či
zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych prístupov. Tešíme
sa, že vďaka ICKK a CNIC môžeme našim partnerom z mimo akademického prostredia ponúkať vedeckú infraštruktúru a metodickú
pomoc,“ povedal rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Košický kraj má v pláne zapojiť sa do výzvy, ktorú vypíše Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci ktorej
župa pripraví projektovú dokumentáciu súvisiacu s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici, kde bude mať ICKK svoje sídlo.

Zdroj: (SITA, mt;mlu)

Autor: Tomáš Trembuľák
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Košice 4. augusta (TASR) - Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a
rozvinúť nový high-tech priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu
podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických univerzít - Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF). Partneri v ICKK zároveň založili
aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického
sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP).
Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.
„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka. V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť
budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové
konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a
zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe. Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák.
„TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v
medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie.
Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na
základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť
prostredie univerzít. KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a
informatizácie, s prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať
o finančnú podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici. „Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť
transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý so sebou okrem vysokého tempa zavádzania
vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto
sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si
odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin. Podpisom
zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií. Spoločne
chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre vznik malých
a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a školských internátov
či vedeckých parkov. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam foto a videozáznam. hol mia

Autor: TASR
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KOŠICE ONLINE , Včera | 15:42

Celkové investície sa odhadujú na 300-tisíc eur.

Keďže veda a výskum majú priamy vplyv na rozvoj inovácií a inovačných procesov, Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s
mestom Košice predstavili projekt, ktorý tieto prvky prepojí. V najbližších rokoch by tak v metropole východu malo vzniknúť inovačné
centrum, ktoré ovplyvní vedecko-výskumné aktivity a inovačné činnosti v kraji. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku je to zároveň
nástroj, ako prispieť k tvorbe nového priemyslu:

„Vznik inovačného centra znamená podporiť potenciál, ktorý tu na východnom Slovensku máme, a to je hlavne potenciál naozaj
šikovných ľudí, šikovných firiem. Avšak potrebujú, či už rôznymi podpornými programami, alebo finančnými injekciami pomôcť k tomu,
aby sa viac a rýchlejšie rozšírili na trhu, aby inovácie, ktoré majú alebo ktoré vedia priniesť, jednoducho pretavili na trh,“ uviedol Trnka s
tým, že celkové investície sa odhadujú na 300-tisíc eur:

„Momentálne sa nám podarilo dostať celý Košický kraj do programu Catching up. V rámci toho budeme čerpať približne 15 – 20 miliónov
na samotné inovačné centrum. A rokujeme, samozrejme, s Bruselom, s príslušnými ministerstvami aj financovaní nosného projektu
Cassovia New Industry Cluster. To bude asi ten najväčší projekt. Tam zatiaľ máme dohodnuté peniaze na projektové dokumentácie. Čiže
na časť týchto projektov už máme schválené finančné prostriedky.“

Podpis zakladajúcej zmluvy / RÁDIO KOŠICE

K vzniku a fungovaniu centra prispejú svojou činnosťou aj tri košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied a výskumné inštitúcie.

„Dnes univerzitné vedecké parky majú obrovský problém, aby poskytli svoju infraštruktúru tak, aby sme sa nedostali do problému so
štátnou pomocou. Napríklad, študenti informatiky a medicíny sa dohodnú, že chcú si vytvoriť nejakú aplikáciu a potrebujú zázemie na
univerzite, aby im minimálne pomohla s nejakou finančnou pomocou, metodicky ich usmernila,“ reagoval rektor Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach Pavol Sovák.

Inovačné centrum by malo vzniknúť na Strojárenskej ulici. Ďalším krokom k jeho vzniku je vyhlásenie výberového konania na post
riaditeľa, ktoré by sa malo zrealizovať v najbližších týždňoch.

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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STROMY – kreatívny denný tábor pre deti

4. augusta 2021 | Filed under: Iné | Posted by: Kvetoslava Podhorská

Dátum a čas:

streda - 04. 08. 2021 - štvrtok - 19. 08. 2021 - 9:00 - 14:00

Miesto konania:

Kasárne/Kulturpark

PST – Priestor Súčasného Tanca pripravil pre deti vo veku 5 – 10 rokov kreatívny denný tábor STROMY v priestoroch Kníhkupectva
Artforum, Kina Úsmev, Kasární/Kulturparku a Botanickej záhrady UPJŠ v dňoch 17. – 19. augusta 2021 od 9:00 do 14:00 hod. Bude to
letná hravá tvorivá zlúčenina pohybu, improvizácie, tanca a literatúry.

Deti budú spoločne tvoriť PRÍBEH STROMOV – príbeh človeka v prírode a prírody v človeku. Budeme komunikovať bez slov, cez naše
korene. Tvoriť našim telom. Hrať sa a tancovať. Necháme sa inšpirovať obrazmi a scenériou okolo nás a v nás. Na záver túto tvorbu
odprezentujú rodičom formou krátkeho predstavenia v Botanickej záhrade UPJŠ.

Tábor pozostáva z kreatívnych dielní, ktoré sú zamerané na rozvoj tvorivých zručností detí: LITERÁRNO-VÝTVARNÁ DIELŇA: čítane,
načúvanie, ilustrácia, inšpirácia PERFORMANCE: pozvanie do príbehu, krátke tanečné predstavenie

POHYBOVO-TANEČNÁ DIELŇA: vnímanie a vyjadrovanie sa telom

TANEČNO-IMPROVIZAČNÁ DIELŇA: komunikácia bez slov

SCÉNOGRAFICKÁ DIELŇA: zasadenie tanečného materiálu do scenérie Botanickej záhrady UPJŠ a práca s priestorom a objektmi v
ňom

CHOREOGRAFICKÁ DIELŇA: kompozícia umeleckého diela

Cena za tábor je 55 €/dieťa (súrodenecká zľava 90 €). Maximálny počet detí je 16. Informácie a registrácia: pst.kosice@gmail.com, 0911
811 095. Na základe registrácie dostanete podrobný harmonogram a organizačno-technické informácie k táboru. Desiata (ovocie + pitný
režim) je v cene tábora. Obed z vlastného pribaleného jedla bude formou spoločného stolovania alebo pikniku.

Poloha na mape

Autor: Kvetoslava Podhorská
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Vzniká aj Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC), vďaka ktorému by mala prísť do kraja investícia za
vyše 300 miliónov eur.

Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a rozvinúť nový high-tech
priemysel – to bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zástupcovia Košického samosprávneho kraja dnes (4. 8. 2021)
podpísali zakladajúcu zmluvu spolu s tromi univerzitami so sídlom v Košickom kraji (Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou
univerzitou a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie) a mestom Košice.

Partneri združení v inovačnom centre dnes okrem toho založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New
Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického sektora sa doň pridal aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied
a Univerzitná nemocnica L. Pasteura.

„Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest, ako ktorýkoľvek nový zamestnávateľ.
Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6-tisíc pracovných miest, veľká časť z nich je z
východného Slovenska. Našim cieľom je preto v prvom rade zastaviť odliv mozgov, zachytiť šikovných ľudí pochádzajúcich z nášho kraja
a zvýšiť životnú úroveň. Očakávame, že vďaka Inovačnému centru a jeho prvému klastru prídu do nášho kraja investície vo výške 300
miliónov eur. Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá
je dobre nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti
vzídu, pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie. Takúto šancu si východniari zaslúžia, kraj im bude
maximálnou podporou,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude Inovačné centrum Košického kraja sídliť.
Dovtedy budú priestory dočasne vybavené tak, aby mohlo začať svoju činnosť. V najbližších týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové
konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja. Jeho úlohou
bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

„Pre univerzitné prostredie je dnešný deň významným medzníkom. TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný signál, že jedine
vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho pohľadu vykročili
správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život talentov či
zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych prístupov. Tešíme
sa, že vďaka ICKK a CNIC môžeme našim partnerom, z mimo akademického prostredia, ponúkať vedeckú infraštruktúru a metodickú
pomoc. Plánované stavebné investície majú za cieľ zatraktívniť prostredie našich univerzít tak, ako to vidíme vo vyspelom svete. Veríme,
že sa dožijeme nielen stabilizácie študentov a absolventov našich škôl, ale že budeme lákadlom pre príchod mladých ľudí zo Slovenska
aj Európy,“ povedal rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Košický kraj má v pláne zapojiť sa do výzvy, ktorú vypíše Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci ktorej
župa pripraví projektovú dokumentáciu súvisiacu s Inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici, kde bude mať ICKK svoje sídlo.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko – technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska. Som preto úprimne vďačný partnerom
za podporu tohto projektu. Verím, že CNIC nebude posledným projektom tohto druhu a stane sa živnou pôdou pre pridružené start-up
projekty,“ dodal generálny riaditeľ Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia Inovačného centra zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových
technológií v kraji. Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou a vytvárať
podmienky pre vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Tie by mali byť zamerané najmä na využívanie nových výrobných
postupov a technológií či výrobkov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a školských internátov,
či vedeckých parkov.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
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KSK: Založené Inovačné centrum má prispieť k tisícom nových pracovných miest  
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Košice 4. augusta (TASR) - Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a
rozvinúť nový high-tech priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu
podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických univerzít - Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF).

Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem
samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica
Louisa Pasteura (UNLP).

Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.
„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších
týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej
inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák. „TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný
signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho
pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život
talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych
prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.

KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s
prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ
Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií.
Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre
vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a
školských internátov či vedeckých parkov.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam foto a videozáznam.

hol mia

Autor: HOL
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Založenie Inovačného centra Košického kraja a Košického klastra nového priemyslu.

Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a rozvinúť nový high-tech
priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK).

Fotogaléria

4

fotiek v galérii

Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických
univerzít - Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
(UVLF).

Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem
samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica
Louisa Pasteura (UNLP).

Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.
„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších
týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej
inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák. „TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný
signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho
pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život
talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych
prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.

KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s
prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ
Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií.
Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre
vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a
školských internátov či vedeckých parkov.

Autor: TASR
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Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja, mesta Košice a troch košických univerzít -
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Technickej univerzity a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie.

Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster. Okrem
samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a Univerzitná nemocnica
Louisa Pasteura.

Snahou je zachytiť šikovných ľudí

Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.

„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších
týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej
inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Miľník pre univerzitu

Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák. „TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný
signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho
pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život
talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych
prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.

KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s
prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ
Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií.
Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre
vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a
školských internátov či vedeckých parkov.

Autor: TA3.COM | TELEVÍZIA TA3
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Na snímke zľava konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin, primátor Košíc Jaroslav Polaček, predseda Košického
samosprávneho kraja Rastislav Trnka, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák, rektorka Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová a rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť. Foto: TASR –
František Iván

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií.

Autor TASR

dnes 15:11

Košice 4. augusta (TASR) - Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a
rozvinúť nový high-tech priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu
podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických univerzít - Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF).

Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem
samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica
Louisa Pasteura (UNLP).

Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.
„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka.

Na snímke zľava rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin a
predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Foto: TASR – František Iván

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších
týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej
inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák. „TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný
signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho
pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život
talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych
prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.

KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s
prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ
Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií. 
Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre 
vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a
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školských internátov či vedeckých parkov.

.
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Nové Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) má na východe podporiť inovácie a rozvinúť nový high-tech priemysel a vytvoriť nové
pracovné miesta. Zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK) v stredu podpísali zakladajúcu zmluvu spolu s tromi univerzitami
so sídlom v Košickom kraji. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Partneri združení v inovačnom centre dnes okrem toho založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New
Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického sektora sa doň pridal aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia
vied a Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.

„Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako ktorýkoľvek nový zamestnávateľ.
Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6-tisíc pracovných miest, veľká časť z nich je z
východného Slovenska. Naším cieľom je preto v prvom rade zastaviť odliv mozgov, zachytiť šikovných ľudí pochádzajúcich z nášho kraja
a zvýšiť životnú úroveň. Očakávame, že vďaka inovačnému centru a jeho prvému klastru prídu do nášho kraja investície vo výške 300
miliónov eur,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude Inovačné centrum Košického kraja sídliť.
Dovtedy budú priestory dočasne vybavené tak, aby mohlo začať svoju činnosť. V najbližších týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové
konanie na riaditeľa ICKK.

„Pre univerzitné prostredie je dnešný deň významným medzníkom. TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný signál, že jedine
vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho pohľadu vykročili
správnym smerom, ak sa rozhodli staviť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život talentov či
zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych prístupov. Tešíme
sa, že vďaka ICKK a CNIC môžeme našim partnerom z mimo akademického prostredia ponúkať vedeckú infraštruktúru a metodickú
pomoc,“ povedal rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Košický kraj má v pláne zapojiť sa do výzvy, ktorú vypíše Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci ktorej
župa pripraví projektovú dokumentáciu súvisiacu s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici, kde bude mať ICKK svoje sídlo.

Zdroj: (SITA, mt;mlu)

Autor: Tomáš Trembuľák
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Košice 4. augusta (TASR) - Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a
rozvinúť nový high-tech priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu
podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických univerzít - Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF). Partneri v ICKK zároveň založili
aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického
sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP).
Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300
miliónov eur pre Košický kraj. „Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest ako
ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6000 pracovných
miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska,“ uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.
„Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre
nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu,
pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal Trnka. V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť
budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové
konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a
zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe. Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák.
„TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v
medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie.
Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na
základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych prístupov,“ povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť
prostredie univerzít. KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a
informatizácie, s prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať
o finančnú podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici. „Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť
transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý so sebou okrem vysokého tempa zavádzania
vedecko–technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto
sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si
odborníkov a akademikov na východe Slovenska,“ konštatoval generálny riaditeľ Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin. Podpisom
zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií. Spoločne
chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre vznik malých
a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a školských internátov
či vedeckých parkov. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam foto a videozáznam. hol mia
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KOŠICE ONLINE , Včera | 15:42

Celkové investície sa odhadujú na 300-tisíc eur.

Keďže veda a výskum majú priamy vplyv na rozvoj inovácií a inovačných procesov, Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s
mestom Košice predstavili projekt, ktorý tieto prvky prepojí. V najbližších rokoch by tak v metropole východu malo vzniknúť inovačné
centrum, ktoré ovplyvní vedecko-výskumné aktivity a inovačné činnosti v kraji. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku je to zároveň
nástroj, ako prispieť k tvorbe nového priemyslu:

„Vznik inovačného centra znamená podporiť potenciál, ktorý tu na východnom Slovensku máme, a to je hlavne potenciál naozaj
šikovných ľudí, šikovných firiem. Avšak potrebujú, či už rôznymi podpornými programami, alebo finančnými injekciami pomôcť k tomu,
aby sa viac a rýchlejšie rozšírili na trhu, aby inovácie, ktoré majú alebo ktoré vedia priniesť, jednoducho pretavili na trh,“ uviedol Trnka s
tým, že celkové investície sa odhadujú na 300-tisíc eur:

„Momentálne sa nám podarilo dostať celý Košický kraj do programu Catching up. V rámci toho budeme čerpať približne 15 – 20 miliónov
na samotné inovačné centrum. A rokujeme, samozrejme, s Bruselom, s príslušnými ministerstvami aj financovaní nosného projektu
Cassovia New Industry Cluster. To bude asi ten najväčší projekt. Tam zatiaľ máme dohodnuté peniaze na projektové dokumentácie.
Čiže na časť týchto projektov už máme schválené finančné prostriedky.“

Podpis zakladajúcej zmluvy / RÁDIO KOŠICE

K vzniku a fungovaniu centra prispejú svojou činnosťou aj tri košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied a výskumné inštitúcie.

„Dnes univerzitné vedecké parky majú obrovský problém, aby poskytli svoju infraštruktúru tak, aby sme sa nedostali do problému so
štátnou pomocou. Napríklad, študenti informatiky a medicíny sa dohodnú, že chcú si vytvoriť nejakú aplikáciu a potrebujú zázemie na
univerzite, aby im minimálne pomohla s nejakou finančnou pomocou, metodicky ich usmernila,“ reagoval rektor Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach Pavol Sovák.

Inovačné centrum by malo vzniknúť na Strojárenskej ulici. Ďalším krokom k jeho vzniku je vyhlásenie výberového konania na post
riaditeľa, ktoré by sa malo zrealizovať v najbližších týždňoch.

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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Vzniká aj Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC), vďaka ktorému by mala prísť do kraja investícia
za vyše 300 miliónov eur.

Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a rozvinúť nový high-tech
priemysel – to bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zástupcovia Košického samosprávneho kraja dnes (4. 8. 2021)
podpísali zakladajúcu zmluvu spolu s tromi univerzitami so sídlom v Košickom kraji (Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou
univerzitou a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie) a mestom Košice.

Partneri združení v inovačnom centre dnes okrem toho založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New
Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického sektora sa doň pridal aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia
vied a Univerzitná nemocnica L. Pasteura.

„Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest, ako ktorýkoľvek nový zamestnávateľ.
Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6-tisíc pracovných miest, veľká časť z nich je z
východného Slovenska. Našim cieľom je preto v prvom rade zastaviť odliv mozgov, zachytiť šikovných ľudí pochádzajúcich z nášho kraja
a zvýšiť životnú úroveň. Očakávame, že vďaka Inovačnému centru a jeho prvému klastru prídu do nášho kraja investície vo výške 300
miliónov eur. Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá
je dobre nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti
vzídu, pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie. Takúto šancu si východniari zaslúžia, kraj im bude
maximálnou podporou,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude Inovačné centrum Košického kraja sídliť.
Dovtedy budú priestory dočasne vybavené tak, aby mohlo začať svoju činnosť. V najbližších týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové
konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja. Jeho úlohou
bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

„Pre univerzitné prostredie je dnešný deň významným medzníkom. TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný signál, že jedine
vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho pohľadu vykročili
správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život talentov či
zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych prístupov. Tešíme
sa, že vďaka ICKK a CNIC môžeme našim partnerom, z mimo akademického prostredia, ponúkať vedeckú infraštruktúru a metodickú
pomoc. Plánované stavebné investície majú za cieľ zatraktívniť prostredie našich univerzít tak, ako to vidíme vo vyspelom svete. Veríme,
že sa dožijeme nielen stabilizácie študentov a absolventov našich škôl, ale že budeme lákadlom pre príchod mladých ľudí zo Slovenska
aj Európy,“ povedal rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Košický kraj má v pláne zapojiť sa do výzvy, ktorú vypíše Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci ktorej
župa pripraví projektovú dokumentáciu súvisiacu s Inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú
podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici, kde bude mať ICKK svoje sídlo.

„Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý
so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko – technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre
národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí
zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska. Som preto úprimne vďačný partnerom
za podporu tohto projektu. Verím, že CNIC nebude posledným projektom tohto druhu a stane sa živnou pôdou pre pridružené start-up
projekty,“ dodal generálny riaditeľ Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia Inovačného centra zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových
technológií v kraji. Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou a vytvárať
podmienky pre vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Tie by mali byť zamerané najmä na využívanie nových výrobných
postupov a technológií či výrobkov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a školských internátov,
či vedeckých parkov.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková

Autor: Jana Jánošíková
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