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Pridajte komentár
6 min. čítania
V regióne Košíc sa preinvestuje viac ako 360 miliónov eur z fondov EÚ do infraštruktúry a podpory inovatívnych profesionálnych
komunitných platforiem, ktoré urýchlia prenos inovácií do života v meste, podporia rozvoj znalostnej ekonomiky a vytvoria nové pracovné
príležitosti v regióne. To bolo témou eventu Townhall Košice.
Snahou 4 projektov je popri tradičnom priemysle, ktorý sa k mestu viaže, posunúť región k zelenšiemu podnikaniu s orientáciou na
kreatívny priemysel a technologicky orientovanú ekonomiku. Ponúkajú príležitosti na úzku spoluprácu aj pre súkromný sektor. Firmy a
inštitúcie môžu prepojiť svoje tímy s akadémiou a inými expertmi a vytvoriť tak jedinečnú synergiu na zvyšovanie svojej
konkurencieschopnosti a tvorbu nových pracovných miest.
Townhall Košice
O konkrétnom cross-sektorovom zapojení do projektov dnes diskutovali predstavitelia mesta Košice, miestnych univerzít, podnikatelia,
predstavitelia neziskového sektora a odborníci na regionálny rozvoj v rámci podujatia Townhall Košice .
„Oceňujeme, že všetci zainteresovaní aktéri na východe Slovenska na úrovni Košického samosprávneho kraja, mesta, univerzít a
podnikateľského a neziskového sektora si uvedomujú dôležitosť a prínos inovácií pre strategický rozvoj regiónu, firiem a uplatnenie
talentov. Townhall Košice má ambíciu byť inovatívnou platformou na naštartovanie prepájania jednotlivých aktérov, zdieľanie skúseností
a dialóg pre oblasť inovácií s dôrazom na aktívne zapájanie súkromného sektora do vznikajúcej inovatívnej infraštruktúry,“ zhrnul Gabriel
Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory v SR.
„Inovácie sú veľkou témou. V rámci Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja 2021+ vytvárame Inovačné centrum Košického kraja
(ICKK) po vzore Jihomoravského inovačného centra v Brne. To by malo zastrešiť inovácie a všetkých aktérov, ktorí sa venujú inováciám
do jedného živého celku. Vytvorí to pôdu na vznik nového odvetvia inovácií, ktoré sa tak môžu dostať do rôznych oblastí hospodárstva.
Cieľom je generovať vyššie HDP, nové pracovné miesta a samozrejme aj vyššiu kvalitu života,“ povedal na úvod Rastislav Trnka,
predseda Košického samosprávneho kraja.
Platformu Townhall Košice zorganizovala Americká obchodná komora v SR s podporou CIPE (Center for International Private Enterprise)
spolu s partnermi Creative Industry Košice, Košice 2.0, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Urban Innovative Actions a s
podporovateľmi IT Valley Košice, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Technickou univerzitou v Košiciach a UVP
Technicom.
Funkčnejšie prenášanie poznatkov z akademickej pôdy do praxe
Projekt Cassovia New Industry Cluster (CNIC) je odpoveďou košických univerzít a Slovenskej akadémie vied na to, ako odstrániť
zaostávanie Košického samosprávneho kraja v tvorbe HDP prostredníctvom inovácií a zvýšiť atraktivitu regiónu pre kvalitný život a
kariéru. Projekt je tiež odpoveďou na kritiku nízkej flexibility akademického prostredia a nedostatočnej spolupráce s praxou.
„Chceme profesionalizovať manažovanie procesu transferu poznatkov vedy do praxe a vytvoriť motivačné prostredie pre vstup
súkromného kapitálu do vedy zriadením právneho subjektu, ktorý túto misiu bude realizovať komerčne, ale neziskovo. Už teraz máme
dostatočnú atraktívnu vedeckú infraštruktúru v našich Univerzitných vedeckých parkoch, ktorú nie sme schopní ponúkať inovátorom a
priemyselným partnerom bez toho, aby sme sa nedostali do konfliktu so štátnou pomocou. Úlohou CNICu bude tento handicap odstrániť,
s podporou Svetovej banky máme know-how ako na to,“ hovorí prof. Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach.
Technology Transfer Office
Cieľom projektu bude tiež zatraktívniť prostredie inštitúcií výstavbou centrálneho technologického pavilónu pre CNIC ako aj ďalších jeho
pracovísk v areáloch univerzít, vrátane športovo-relaxačných objektov, dokompletizovať vedeckú infraštruktúru pre potreby širokého
spektra inovátorov v odboroch, kde je preukázateľná excelencia výskumu na pracoviskách univerzít. Pavol Sovák zároveň vymenúva
konkrétne možnosti zapojenia:
„Vyzývame partnerov pre spoločné personálne vybudovanie Technology Transfer Office, ktorý by plnil metodickú pomoc, ekonomické i
právne poradenstvo pre všetkých, ktorí sa dajú na cestu inovácií a kreovania nového priemyslu. Vytvorme legislatívne a ekonomické
rámce pre proces zapojenia sa do využívania služieb CNIC, sharingu vedeckej infraštruktúry s cieľom win-win, je to osvedčená cesta
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zastavenia brain-drainu z iných kútov sveta. Pomôžte nám zblížiť akademické a priemyselné svety do synergického prístupu k
spoločnému cieľ – prosperite Košického samosprávneho kraja,“ povedal prof. Pavol Sovák.
Košice ako digitálne a kreatívne mesto s dôveryhodnými inštitúciami
Projekt Košice 2.0 sa realizuje vďaka iniciatíve Európskej inovatívnej akcie (UIA) Európskej komisie. Cieľom je vytvoriť kreatívny
ekosystém a transformovať sa ekonomicky z priemyselného mesta na digitálne a kreatívne mesto, ako aj riešiť otázku nízkej občianskej
angažovanosti a dôvery vo verejné inštitúcie. Cieľom je podporiť inovatívne a experimentálne projekty udržateľného mestského rozvoja v
rozsahu, v akom by ich mestá bežne nefinancovali. Košice ako prvé mesto na Slovensku uspelo v otvorenej výzve.
„Košice si budujú svoju identitu, hlavne prepájaním kreativity a digitálnych technológií, vo svete sú vnímané aj ako City of Media Arts.
Potenciálom je profilácia ako zelené mesto plné kultúry, kvalitných univerzít, IT spoločností a zaujímavého mixu startupov a tradičného
odvetvia. Projekt Košice 2.0 vytvára príležitosti na riešenie mestských výziev pre startupy, podnikateľov, mimovládne organizácie a
profesionálov z oblasti IT a kreatívneho priemyslu, ako aj aktívnych miestnych občanov. Zapojiť sa môžu do akceleračných programov,
hackathonov, programu pre občanov Inovuj Ty! ” hovorí Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice.
Pomoc firmám s digitálnou transformáciou
V súlade so zámerom Európskej únie masívne podporovať digitálnu transformáciu firiem a inštitúcií v rámci programu Digitálna Európa, v
Košiciach vznikne centrum ECDI CASSOVIUM , ktoré má ambíciu vytvoriť takúto jedinečnú platformu na území východného Slovenska s
prepojením na relevantné slovenské a medzinárodné štruktúry.
Centrum zvýši povedomie o výhodách a dostupnosti digitálnej transformácie, bude rozvíjať a implementovať tieto technológie v rámci
prevádzkových procesov malých a stredných podnikov a inštitúcií verejnej správy. Jeho pridanou hodnotou bude tiež prepájanie klientov
s expertmi a vytváranie nových projektov pre implementáciu digitálnej transformácie.
„Technická univerzita v Košiciach (TUKE), v konzorciu s Univerzitou P.J. Šafárika a klastrom Košice IT Valley, uspela so svojím
projektom zriadenia a prevádzkovania ECDI CASSOVIUM v prvom kole súťaže na národné nominácie spolu s ďalšími tromi
nominovanými projektami z Bratislavy a Žiliny. Jedným z pilierov fungovania centra bude poradenský program, ktorý, vďaka dlhoročnej
know-how členov konzorcia z oblasti digitálnej transformácie a Priemyslu 4.0, poskytuje klientom služby analýzy potrieb, návrhu riešenia
na mieru a ich finálnej realizácie.
TUKE je lídrom konzorcia ECDI CASSOVIUM a má zámer využiť existujúce know-how a infraštruktúru najmä z oblasti inovácií a
technologického transferu, ktoré akumuloval UVP TECHNICOM. ECDI by malo oficiálne začať svoje aktivity od 1.1. 2022 (po úspešnom
zapojení sa do výzvy EK na budovanie ECDI – národnou nomináciou ECDI CASSOVIUM získalo právo sa do tejto výzvy zapojiť). A to je
aj termín od kedy budú firmy z regiónu mať možnosť využívať služby centra. Aj aktuálne sa však už firmy môžu do pilotnej spolupráce s
DIH TECHNICOM zapojiť ,“ povedal František Jakab, riaditeľ univerzitného vedeckého parku Technicom.
Inovácie pomôžu priblížiť Košice k úspešným regiónom a vytvoria zaujímavé príležitosti pre talenty
Vytvorenie Inovačného centra Košického kraja (ICKK) bude hlavným výstupom Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja 2021+ a
bude vytvárať spoločné pridané hodnoty v regióne. Cieľom centra bude vytvárať spoločný priestor pre každého, kto sa v téme inovácii
pohybuje, teda pre podnikateľov, vzdelávacie inštitúcie, mestá, obce, neziskové organizácie, či nadácie: „Vznikom centra by mala
vzniknúť komunita, ktorá drží pokope, vytvára nové produkty a služby a koniec koncov vytvára pracovné miesta, čím sa zabráni odlivu
šikovných a schopných ľudí z nášho regiónu. Členom ICKK sa môže stať každý z oblasti inovácii, kto prejaví záujem, musí len poslať
žiadosť a splniť podmienky určené v stanovách Združenia. Združenie by malo začať svoju činnosť na jeseň tohto roku, “ povedala
Julianna Orbán Máté, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, ktorá je poverená prípravou Regionálnej
inovačnej stratégie Košického kraja.
Podobnú úspešnú transformáciu k inovatívnym investíciám už odštartovali mestá ako napríklad Krakov, Katovice, Brno, Debrecín alebo
Eindhoven.
tlačová správa
Autor: tlačová správa | Zobraziť všetky články || Zobraziť všetky články
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Počet zahraničných medikov študujúcich v anglickom jazyku sa v porovnaní s predošlým akademickým rokom zvýši.
Na študijný odbor všeobecné lekárstvo sa v budúcom akademickom roku dostane menej prvákov. Lekárske fakulty vlani prijímali vyššie
počty študentov na základe februárovej dohody s vtedajším premiérom Petrom Pellegrinim. Vláda zvýšila dotácie pre lekárske fakulty tak,
aby mohli prijať do prvých ročníkov viac slovenských študentov.
Tento rok je situácia iná. Z plánov lekárskych fakúlt na prijímanie študentov do prvého ročníka vyplýva, že domácich medikov bude menej
a pribudne zahraničných študentov. „Na nasledujúci akademický rok (2021/2022) nebola zo strany Ministerstva zdravotníctva SR
vznesená požiadavka na zvýšenie počtu študentov prijímaných do prvých ročníkov,“ potvrdil dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave prof.
MUDr. Juraj Šteňo.
Rozdiel po roku
Najväčšia lekárska fakulta vlani prijala na štúdium všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku 430 študentov, ďalších 220 prijala na
všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku. Teraz plánuje vzdelávať o stovku prvákov menej.
„Na akademický rok 2021/2022 plánujeme prijať na štúdium všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku 330 študentov a 275 študentov
na štúdium v anglickom jazyku,“ uviedol prof. Šteňo.
Samotné zvyšovanie počtu študentov medicíny nie je podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu
správnym riešením. Vlani na pokyn vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho prijali na fakultu o 80 prvákov viac, čo znamenalo 300
študentov v prvom ročníku. „ Mnohé naše priestory neumožňujú výučbu takého veľkého počtu študentov, napr. prednášky budeme nútení
zabezpečiť aj netradične (napr. v dvoch posluchárňach naraz). Väčšie zvýšenie si už nevieme predstaviť," okomentoval situáciu v
rozhovore pre Zdravotnícke noviny .
Plány na prijímanie prvákov súvisia s prideľovaním financií zo štátneho rozpočtu pre fakulty. „Financovanie zvýšeného počtu prijatých
študentov v akad. rokoch 2018/2019 a 2020/2021 bolo poskytnuté len jednorazovo na pokrytie nákladov na prvý rok štúdia. Pokrytie
finančných nákladov na činnosť fakulty dlhodobo riešime dodatočnými príjmami za výučbu samoplatcov študujúcich v anglickom jazyku,“
objasnil dekan Lekárskej fakulty UK.
Vyššie počty prijímaných samoplatcov študujúcich v anglickom jazyku avizujú aj ďalšie lekárske fakulty. Jesseniova lekárska fakulta UK v
Martine plánuje prijať 150 študentov na výučbu všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku a ďalších 150 v anglickom jazyku. Lekárska
fakulta UPJŠ v Košiciach prijme 220 študentov všeobecného lekárstva v slovenskom a 210 v anglickom jazyku. Lekárska fakulta SZU
Bratislava chce prijať 60 záujemcov o štúdium v slovenčine a 20 v angličtine.
Rezort zdravotníctva tvrdí, že riešenie nedostatku zdravotníckych pracovníkov patrí medzi jeho priority. „V súvislosti s riešením
predmetnej problematiky prebiehajú v súčasnom období rokovania zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR so zástupcami Ministerstva,
školstva vedy výskumu a športu SR,“ vyhlásila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Autor: mt, mt
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Pridajte komentár
6 min. čítania
V regióne Košíc sa preinvestuje viac ako 360 miliónov eur z fondov EÚ do infraštruktúry a podpory inovatívnych profesionálnych
komunitných platforiem, ktoré urýchlia prenos inovácií do života v meste, podporia rozvoj znalostnej ekonomiky a vytvoria nové pracovné
príležitosti v regióne. To bolo témou eventu Townhall Košice.
Snahou 4 projektov je popri tradičnom priemysle, ktorý sa k mestu viaže, posunúť región k zelenšiemu podnikaniu s orientáciou na
kreatívny priemysel a technologicky orientovanú ekonomiku. Ponúkajú príležitosti na úzku spoluprácu aj pre súkromný sektor. Firmy a
inštitúcie môžu prepojiť svoje tímy s akadémiou a inými expertmi a vytvoriť tak jedinečnú synergiu na zvyšovanie svojej
konkurencieschopnosti a tvorbu nových pracovných miest.
Townhall Košice
O konkrétnom cross-sektorovom zapojení do projektov dnes diskutovali predstavitelia mesta Košice, miestnych univerzít, podnikatelia,
predstavitelia neziskového sektora a odborníci na regionálny rozvoj v rámci podujatia Townhall Košice .
„Oceňujeme, že všetci zainteresovaní aktéri na východe Slovenska na úrovni Košického samosprávneho kraja, mesta, univerzít a
podnikateľského a neziskového sektora si uvedomujú dôležitosť a prínos inovácií pre strategický rozvoj regiónu, firiem a uplatnenie
talentov. Townhall Košice má ambíciu byť inovatívnou platformou na naštartovanie prepájania jednotlivých aktérov, zdieľanie skúseností
a dialóg pre oblasť inovácií s dôrazom na aktívne zapájanie súkromného sektora do vznikajúcej inovatívnej infraštruktúry,“ zhrnul Gabriel
Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory v SR.
„Inovácie sú veľkou témou. V rámci Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja 2021+ vytvárame Inovačné centrum Košického kraja
(ICKK) po vzore Jihomoravského inovačného centra v Brne. To by malo zastrešiť inovácie a všetkých aktérov, ktorí sa venujú inováciám
do jedného živého celku. Vytvorí to pôdu na vznik nového odvetvia inovácií, ktoré sa tak môžu dostať do rôznych oblastí hospodárstva.
Cieľom je generovať vyššie HDP, nové pracovné miesta a samozrejme aj vyššiu kvalitu života,“ povedal na úvod Rastislav Trnka,
predseda Košického samosprávneho kraja.
Platformu Townhall Košice zorganizovala Americká obchodná komora v SR s podporou CIPE (Center for International Private Enterprise)
spolu s partnermi Creative Industry Košice, Košice 2.0, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Urban Innovative Actions a s
podporovateľmi IT Valley Košice, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Technickou univerzitou v Košiciach a UVP
Technicom.
Funkčnejšie prenášanie poznatkov z akademickej pôdy do praxe
Projekt Cassovia New Industry Cluster (CNIC) je odpoveďou košických univerzít a Slovenskej akadémie vied na to, ako odstrániť
zaostávanie Košického samosprávneho kraja v tvorbe HDP prostredníctvom inovácií a zvýšiť atraktivitu regiónu pre kvalitný život a
kariéru. Projekt je tiež odpoveďou na kritiku nízkej flexibility akademického prostredia a nedostatočnej spolupráce s praxou.
„Chceme profesionalizovať manažovanie procesu transferu poznatkov vedy do praxe a vytvoriť motivačné prostredie pre vstup
súkromného kapitálu do vedy zriadením právneho subjektu, ktorý túto misiu bude realizovať komerčne, ale neziskovo. Už teraz máme
dostatočnú atraktívnu vedeckú infraštruktúru v našich Univerzitných vedeckých parkoch, ktorú nie sme schopní ponúkať inovátorom a
priemyselným partnerom bez toho, aby sme sa nedostali do konfliktu so štátnou pomocou. Úlohou CNICu bude tento handicap odstrániť,
s podporou Svetovej banky máme know-how ako na to,“ hovorí prof. Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Technology Transfer Office
Cieľom projektu bude tiež zatraktívniť prostredie inštitúcií výstavbou centrálneho technologického pavilónu pre CNIC ako aj ďalších jeho
pracovísk v areáloch univerzít, vrátane športovo-relaxačných objektov, dokompletizovať vedeckú infraštruktúru pre potreby širokého
spektra inovátorov v odboroch, kde je preukázateľná excelencia výskumu na pracoviskách univerzít. Pavol Sovák zároveň vymenúva
konkrétne možnosti zapojenia:
„Vyzývame partnerov pre spoločné personálne vybudovanie Technology Transfer Office, ktorý by plnil metodickú pomoc, ekonomické i
právne poradenstvo pre všetkých, ktorí sa dajú na cestu inovácií a kreovania nového priemyslu. Vytvorme legislatívne a ekonomické
rámce pre proces zapojenia sa do využívania služieb CNIC, sharingu vedeckej infraštruktúry s cieľom win-win, je to osvedčená cesta
zastavenia brain-drainu z iných kútov sveta. Pomôžte nám zblížiť akademické a priemyselné svety do synergického prístupu k
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spoločnému cieľ – prosperite Košického samosprávneho kraja,“ povedal prof. Pavol Sovák.
Košice ako digitálne a kreatívne mesto s dôveryhodnými inštitúciami
Projekt Košice 2.0 sa realizuje vďaka iniciatíve Európskej inovatívnej akcie (UIA) Európskej komisie. Cieľom je vytvoriť kreatívny
ekosystém a transformovať sa ekonomicky z priemyselného mesta na digitálne a kreatívne mesto, ako aj riešiť otázku nízkej občianskej
angažovanosti a dôvery vo verejné inštitúcie. Cieľom je podporiť inovatívne a experimentálne projekty udržateľného mestského rozvoja v
rozsahu, v akom by ich mestá bežne nefinancovali. Košice ako prvé mesto na Slovensku uspelo v otvorenej výzve.
„Košice si budujú svoju identitu, hlavne prepájaním kreativity a digitálnych technológií, vo svete sú vnímané aj ako City of Media Arts.
Potenciálom je profilácia ako zelené mesto plné kultúry, kvalitných univerzít, IT spoločností a zaujímavého mixu startupov a tradičného
odvetvia. Projekt Košice 2.0 vytvára príležitosti na riešenie mestských výziev pre startupy, podnikateľov, mimovládne organizácie a
profesionálov z oblasti IT a kreatívneho priemyslu, ako aj aktívnych miestnych občanov. Zapojiť sa môžu do akceleračných programov,
hackathonov, programu pre občanov Inovuj Ty! ” hovorí Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice.
Pomoc firmám s digitálnou transformáciou
V súlade so zámerom Európskej únie masívne podporovať digitálnu transformáciu firiem a inštitúcií v rámci programu Digitálna Európa, v
Košiciach vznikne centrum ECDI CASSOVIUM , ktoré má ambíciu vytvoriť takúto jedinečnú platformu na území východného Slovenska s
prepojením na relevantné slovenské a medzinárodné štruktúry.
Centrum zvýši povedomie o výhodách a dostupnosti digitálnej transformácie, bude rozvíjať a implementovať tieto technológie v rámci
prevádzkových procesov malých a stredných podnikov a inštitúcií verejnej správy. Jeho pridanou hodnotou bude tiež prepájanie klientov
s expertmi a vytváranie nových projektov pre implementáciu digitálnej transformácie.
„Technická univerzita v Košiciach (TUKE), v konzorciu s Univerzitou P.J. Šafárika a klastrom Košice IT Valley, uspela so svojím
projektom zriadenia a prevádzkovania ECDI CASSOVIUM v prvom kole súťaže na národné nominácie spolu s ďalšími tromi
nominovanými projektami z Bratislavy a Žiliny. Jedným z pilierov fungovania centra bude poradenský program, ktorý, vďaka dlhoročnej
know-how členov konzorcia z oblasti digitálnej transformácie a Priemyslu 4.0, poskytuje klientom služby analýzy potrieb, návrhu riešenia
na mieru a ich finálnej realizácie.
TUKE je lídrom konzorcia ECDI CASSOVIUM a má zámer využiť existujúce know-how a infraštruktúru najmä z oblasti inovácií a
technologického transferu, ktoré akumuloval UVP TECHNICOM. ECDI by malo oficiálne začať svoje aktivity od 1.1. 2022 (po úspešnom
zapojení sa do výzvy EK na budovanie ECDI – národnou nomináciou ECDI CASSOVIUM získalo právo sa do tejto výzvy zapojiť). A to je
aj termín od kedy budú firmy z regiónu mať možnosť využívať služby centra. Aj aktuálne sa však už firmy môžu do pilotnej spolupráce s
DIH TECHNICOM zapojiť ,“ povedal František Jakab, riaditeľ univerzitného vedeckého parku Technicom.
Inovácie pomôžu priblížiť Košice k úspešným regiónom a vytvoria zaujímavé príležitosti pre talenty
Vytvorenie Inovačného centra Košického kraja (ICKK) bude hlavným výstupom Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja 2021+ a
bude vytvárať spoločné pridané hodnoty v regióne. Cieľom centra bude vytvárať spoločný priestor pre každého, kto sa v téme inovácii
pohybuje, teda pre podnikateľov, vzdelávacie inštitúcie, mestá, obce, neziskové organizácie, či nadácie: „Vznikom centra by mala
vzniknúť komunita, ktorá drží pokope, vytvára nové produkty a služby a koniec koncov vytvára pracovné miesta, čím sa zabráni odlivu
šikovných a schopných ľudí z nášho regiónu. Členom ICKK sa môže stať každý z oblasti inovácii, kto prejaví záujem, musí len poslať
žiadosť a splniť podmienky určené v stanovách Združenia. Združenie by malo začať svoju činnosť na jeseň tohto roku, “ povedala
Julianna Orbán Máté, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, ktorá je poverená prípravou Regionálnej
inovačnej stratégie Košického kraja.
Podobnú úspešnú transformáciu k inovatívnym investíciám už odštartovali mestá ako napríklad Krakov, Katovice, Brno, Debrecín alebo
Eindhoven.
tlačová správa
Autor: tlačová správa | Zobraziť všetky články || Zobraziť všetky články
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Emil Semanco vystavuje v Galérii Átrium Štyri nočné doby
15. 6. 2021, 12:11, Zdroj: povecernik.sk
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Podľa
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Reklama
(ako) – Kolážista, grafik, ilustrátor Emil Semanco sa prešovskému divákovi predstaví v Galérii Átrium svojou samostatnou výstavou, ktorú
nazval Štyri nočné doby. Tak, ako sa s radosťou pohral so slovíčkami pri názve výstavy, tak sa hrá v svojej tvorbe s metaforou a
symbolmi.
Doménou Semancovej tvorby je lepenie papierových doplnkov do obrazu, pričom výsledkom sú metaforické výjavy nabité fantáziou. S
obľubou sa inšpiruje antickou mytológiou a biblickými príbehmi. Farebné koláže odrážajú autorov vnútorný svet, jeho snové predstavy a
vízie.
Semanco chce prešovskému publiku predstaviť štyri desiatky najnovších diel, na ktorých počas posledného roku. „Koláž je stará
technika, ja ju iba inovujem a reinpretujem. Kombinovaním maľovaného pozadia a výstrižkov si robím svoj vlastný imaginárny svet,“
povedal autor pre média. V svojej tvorbe nezobrazuje len fantazijný svet, ale vyjadruje svoj postoj aj k vážnym spoločenským problémom.
Odmieta vojny a otvára tému humanizácie spoločnosti.
Prešovskí učitelia
Emil Semanco sa narodil sa 6. 7. 1953 v Čertižnom v okrese Medzilaborce. Vyštudoval kombináciu slovenský jazyk a výtvarná výchova
na FF UPJŠ v Prešove. Umelecky ho formovali pedagógovia Jozef Bendík, Július Machaj, František Patočka, Juraj Kresila, Dušan
Srvátka, Tibor Gáll, Po odchode do Bratislavy (1982) si doplnil vzdelanie v oblasti dejín umenia. Najväčší vplyv na jeho tvorbu koláži mal
Tibor Bartfay, ktorý mu nikdy neodmietol poskytnúť dobré rady.
Semanco začínal ako redaktor Prešovských novín. Po odchode do metropoly Slovenska pôsobil na rôznych postoch v celoslovenských
novinách aj v Slovenskej televízii. Má za sebou rozsiahlu publicistickú a literárnu tvorbu. Je laureátom Ceny Rudolfa Jašíka.
V roku 2005 získal medzinárodné ocenenie Egona Erwina. Kischa za obrazovo-dokumentárnu publikáciu Najkrajší kút. Popri žurnalistike
sa Semanco venoval aj vlastnej výtvarnej tvorbe, najmä technike papierovej koláže, úžitkovej grafike a ilustrácii. Pôsobí ako kurátor,
porotca výtvarných festivalov, organizuje výtvarné sympóziá.
Od roku 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej, desať rokov je jej starostom. Má za sebou mnoho kolektívnych výstav v celej
Európe. Samostatne vystavoval na Ukrajine, v Poľsku, Srbsku, Nemecku a na Slovensku.
Výstava v Galérii Átrium potrvá do 17. augusta.
Autor: Podľa || - || Podľa | Prešovský večerník | - || Prešovský večerník || Prešovský večerník
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Prvá tohtoročná výstava v botanickej záhrade je venovaná bonsajom
15. 6. 2021, 7:16, Zdroj: cassovia.sk

, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Užívateľov za deň: 89 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 51,60 Eur

@ Aktuálne -> Rôzne Jun 15 2021 - 01:16 GMT
Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Bonsai centrom Košice a Bonsai klubom Košice
pozýva záujemcov na trojdňovú výstavu bonsajov pod názvom Cassovia Bonsai. Výstava bude sprístupnená od 18. júna do 20. júna
2021, v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. vo vstupných priestoroch administratívnej budovy na Mánesovej 23 v Košiciach.
„Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, ale v rámci protipandemických opatrení
musela byť preložená na neskorší termín. Ide už o jedenásty ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej
návštevníci budú môcť uvidieť viac okolo 60 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ informuje a na
výstavu pozýva riaditeľ BZ UPJŠ Košiciach, prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Súčasťou výstavy bude poradenská činnosť a predaj izbových aj vonkajších bonsajov a príslušenstva, ktoré je potrebné k pestovaniu a
ošetrovaniu bonsajov.
„Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri
vstupe do areálu a obmedzené kapacity pri parkovaní, a zároveň ich poprosiť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a dodržiavanie
všetkých platných protipandemických opatrení,“ dopĺňa prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach
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Lekárske fakulty plánujú prijať menej slovenských študentov ako vlani
15. 6. 2021, 7:00, Zdroj: mediweb.hnonline.sk
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Lekárske fakulty plánujú prijať menej slovenských študentov ako vlani
Počet zahraničných medikov študujúcich v anglickom jazyku sa v porovnaní s predošlým akademickým rokom zvýši.
Na študijný odbor všeobecné lekárstvo sa v budúcom akademickom roku dostane menej prvákov. Lekárske fakulty vlani prijímali
vyššie počty študentov na základe februárovej dohody s vtedajším premiérom Petrom Pellegrinim. Vláda zvýšila dotácie pre lekárske
fakulty tak, aby mohli prijať do prvých ročníkov viac slovenských študentov.
Tento rok je situácia iná. Z plánov lekárskych fakúlt na prijímanie študentov do prvého ročníka vyplýva, že domácich medikov bude
menej a pribudne zahraničných študentov. „Na nasledujúci akademický rok (2021/2022) nebola zo strany Ministerstva zdravotníctva SR
vznesená požiadavka na zvýšenie počtu študentov prijímaných do prvých ročníkov,“ potvrdil dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave
prof. MUDr. Juraj Šteňo.
Rozdiel po roku
Najväčšia lekárska fakulta vlani prijala na štúdium všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku 430 študentov, ďalších 220 prijala na
všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku. Teraz plánuje vzdelávať o stovku prvákov menej.
„Na akademický rok 2021/2022 plánujeme prijať na štúdium všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku 330 študentov a 275 študentov
na štúdium v anglickom jazyku,“ uviedol prof. Šteňo.
Samotné zvyšovanie počtu študentov medicíny nie je podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu
správnym riešením. Vlani na pokyn vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho prijali na fakultu o 80 prvákov viac, čo znamenalo 300
študentov v prvom ročníku. „ Mnohé naše priestory neumožňujú výučbu takého veľkého počtu študentov, napr. prednášky budeme nútení
zabezpečiť aj netradične (napr. v dvoch posluchárňach naraz). Väčšie zvýšenie si už nevieme predstaviť," okomentoval situáciu v
rozhovore pre Zdravotnícke noviny .
Plány na prijímanie prvákov súvisia s prideľovaním financií zo štátneho rozpočtu pre fakulty. „Financovanie zvýšeného počtu prijatých
študentov v akad. rokoch 2018/2019 a 2020/2021 bolo poskytnuté len jednorazovo na pokrytie nákladov na prvý rok štúdia. Pokrytie
finančných nákladov na činnosť fakulty dlhodobo riešime dodatočnými príjmami za výučbu samoplatcov študujúcich v anglickom jazyku,“
objasnil dekan Lekárskej fakulty UK.
Vyššie počty prijímaných samoplatcov študujúcich v anglickom jazyku avizujú aj ďalšie lekárske fakulty. Jesseniova lekárska fakulta
UK v Martine plánuje prijať 150 študentov na výučbu všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku a ďalších 150 v anglickom jazyku.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach prijme 220 študentov všeobecného lekárstva v slovenskom a 210 v anglickom jazyku. Lekárska
fakulta SZU Bratislava chce prijať 60 záujemcov o štúdium v slovenčine a 20 v angličtine.
Rezort zdravotníctva tvrdí, že riešenie nedostatku zdravotníckych pracovníkov patrí medzi jeho priority. „V súvislosti s riešením
predmetnej problematiky prebiehajú v súčasnom období rokovania zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR so zástupcami Ministerstva,
školstva vedy výskumu a športu SR,“ vyhlásila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Autor: mt, mt
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Emil Semanco vystavuje v Galérii Átrium Štyri nočné doby
15. 6. 2021, 12:11, Zdroj: povecernik.sk
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Podľa
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Reklama
(ako) – Kolážista, grafik, ilustrátor Emil Semanco sa prešovskému divákovi predstaví v Galérii Átrium svojou samostatnou výstavou, ktorú
nazval Štyri nočné doby. Tak, ako sa s radosťou pohral so slovíčkami pri názve výstavy, tak sa hrá v svojej tvorbe s metaforou a
symbolmi.
Doménou Semancovej tvorby je lepenie papierových doplnkov do obrazu, pričom výsledkom sú metaforické výjavy nabité fantáziou. S
obľubou sa inšpiruje antickou mytológiou a biblickými príbehmi. Farebné koláže odrážajú autorov vnútorný svet, jeho snové predstavy a
vízie.
Semanco chce prešovskému publiku predstaviť štyri desiatky najnovších diel, na ktorých počas posledného roku. „Koláž je stará
technika, ja ju iba inovujem a reinpretujem. Kombinovaním maľovaného pozadia a výstrižkov si robím svoj vlastný imaginárny svet,“
povedal autor pre média. V svojej tvorbe nezobrazuje len fantazijný svet, ale vyjadruje svoj postoj aj k vážnym spoločenským
problémom. Odmieta vojny a otvára tému humanizácie spoločnosti.
Prešovskí učitelia
Emil Semanco sa narodil sa 6. 7. 1953 v Čertižnom v okrese Medzilaborce. Vyštudoval kombináciu slovenský jazyk a výtvarná výchova
na FF UPJŠ v Prešove. Umelecky ho formovali pedagógovia Jozef Bendík, Július Machaj, František Patočka, Juraj Kresila, Dušan
Srvátka, Tibor Gáll, Po odchode do Bratislavy (1982) si doplnil vzdelanie v oblasti dejín umenia. Najväčší vplyv na jeho tvorbu koláži mal
Tibor Bartfay, ktorý mu nikdy neodmietol poskytnúť dobré rady.
Semanco začínal ako redaktor Prešovských novín. Po odchode do metropoly Slovenska pôsobil na rôznych postoch v celoslovenských
novinách aj v Slovenskej televízii. Má za sebou rozsiahlu publicistickú a literárnu tvorbu. Je laureátom Ceny Rudolfa Jašíka.
V roku 2005 získal medzinárodné ocenenie Egona Erwina. Kischa za obrazovo-dokumentárnu publikáciu Najkrajší kút. Popri žurnalistike
sa Semanco venoval aj vlastnej výtvarnej tvorbe, najmä technike papierovej koláže, úžitkovej grafike a ilustrácii. Pôsobí ako kurátor,
porotca výtvarných festivalov, organizuje výtvarné sympóziá.
Od roku 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej, desať rokov je jej starostom. Má za sebou mnoho kolektívnych výstav v celej
Európe. Samostatne vystavoval na Ukrajine, v Poľsku, Srbsku, Nemecku a na Slovensku.
Výstava v Galérii Átrium potrvá do 17. augusta.
Autor: Podľa || - || Podľa | Prešovský večerník | - || Prešovský večerník || Prešovský večerník
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Súkromný sektor má príležitosť intenzívnejšie spolupracovať s univerzitami a inovačnými hubmi v Košiciach
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Pridajte komentár
6 min. čítania
V regióne Košíc sa preinvestuje viac ako 360 miliónov eur z fondov EÚ do infraštruktúry a podpory inovatívnych profesionálnych
komunitných platforiem, ktoré urýchlia prenos inovácií do života v meste, podporia rozvoj znalostnej ekonomiky a vytvoria nové pracovné
príležitosti v regióne. To bolo témou eventu Townhall Košice.
Snahou 4 projektov je popri tradičnom priemysle, ktorý sa k mestu viaže, posunúť región k zelenšiemu podnikaniu s orientáciou na
kreatívny priemysel a technologicky orientovanú ekonomiku. Ponúkajú príležitosti na úzku spoluprácu aj pre súkromný sektor. Firmy a
inštitúcie môžu prepojiť svoje tímy s akadémiou a inými expertmi a vytvoriť tak jedinečnú synergiu na zvyšovanie svojej
konkurencieschopnosti a tvorbu nových pracovných miest.
Townhall Košice
O konkrétnom cross-sektorovom zapojení do projektov dnes diskutovali predstavitelia mesta Košice, miestnych univerzít, podnikatelia,
predstavitelia neziskového sektora a odborníci na regionálny rozvoj v rámci podujatia Townhall Košice .
„Oceňujeme, že všetci zainteresovaní aktéri na východe Slovenska na úrovni Košického samosprávneho kraja, mesta, univerzít a
podnikateľského a neziskového sektora si uvedomujú dôležitosť a prínos inovácií pre strategický rozvoj regiónu, firiem a uplatnenie
talentov. Townhall Košice má ambíciu byť inovatívnou platformou na naštartovanie prepájania jednotlivých aktérov, zdieľanie skúseností
a dialóg pre oblasť inovácií s dôrazom na aktívne zapájanie súkromného sektora do vznikajúcej inovatívnej infraštruktúry,“ zhrnul Gabriel
Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory v SR.
„Inovácie sú veľkou témou. V rámci Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja 2021+ vytvárame Inovačné centrum Košického kraja
(ICKK) po vzore Jihomoravského inovačného centra v Brne. To by malo zastrešiť inovácie a všetkých aktérov, ktorí sa venujú inováciám
do jedného živého celku. Vytvorí to pôdu na vznik nového odvetvia inovácií, ktoré sa tak môžu dostať do rôznych oblastí hospodárstva.
Cieľom je generovať vyššie HDP, nové pracovné miesta a samozrejme aj vyššiu kvalitu života,“ povedal na úvod Rastislav Trnka,
predseda Košického samosprávneho kraja.
Platformu Townhall Košice zorganizovala Americká obchodná komora v SR s podporou CIPE (Center for International Private Enterprise)
spolu s partnermi Creative Industry Košice, Košice 2.0, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Urban Innovative Actions a s
podporovateľmi IT Valley Košice, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Technickou univerzitou v Košiciach a UVP
Technicom.
Funkčnejšie prenášanie poznatkov z akademickej pôdy do praxe
Projekt Cassovia New Industry Cluster (CNIC) je odpoveďou košických univerzít a Slovenskej akadémie vied na to, ako odstrániť
zaostávanie Košického samosprávneho kraja v tvorbe HDP prostredníctvom inovácií a zvýšiť atraktivitu regiónu pre kvalitný život a
kariéru. Projekt je tiež odpoveďou na kritiku nízkej flexibility akademického prostredia a nedostatočnej spolupráce s praxou.
„Chceme profesionalizovať manažovanie procesu transferu poznatkov vedy do praxe a vytvoriť motivačné prostredie pre vstup
súkromného kapitálu do vedy zriadením právneho subjektu, ktorý túto misiu bude realizovať komerčne, ale neziskovo. Už teraz máme
dostatočnú atraktívnu vedeckú infraštruktúru v našich Univerzitných vedeckých parkoch, ktorú nie sme schopní ponúkať inovátorom a
priemyselným partnerom bez toho, aby sme sa nedostali do konfliktu so štátnou pomocou. Úlohou CNICu bude tento handicap odstrániť,
s podporou Svetovej banky máme know-how ako na to,“ hovorí prof. Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Technology Transfer Office
Cieľom projektu bude tiež zatraktívniť prostredie inštitúcií výstavbou centrálneho technologického pavilónu pre CNIC ako aj ďalších jeho
pracovísk v areáloch univerzít, vrátane športovo-relaxačných objektov, dokompletizovať vedeckú infraštruktúru pre potreby širokého
spektra inovátorov v odboroch, kde je preukázateľná excelencia výskumu na pracoviskách univerzít. Pavol Sovák zároveň vymenúva
konkrétne možnosti zapojenia:
„Vyzývame partnerov pre spoločné personálne vybudovanie Technology Transfer Office, ktorý by plnil metodickú pomoc, ekonomické i
právne poradenstvo pre všetkých, ktorí sa dajú na cestu inovácií a kreovania nového priemyslu. Vytvorme legislatívne a ekonomické
rámce pre proces zapojenia sa do využívania služieb CNIC, sharingu vedeckej infraštruktúry s cieľom win-win, je to osvedčená cesta
zastavenia brain-drainu z iných kútov sveta. Pomôžte nám zblížiť akademické a priemyselné svety do synergického prístupu k
spoločnému cieľ – prosperite Košického samosprávneho kraja,“ povedal prof. Pavol Sovák.
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Košice ako digitálne a kreatívne mesto s dôveryhodnými inštitúciami
Projekt Košice 2.0 sa realizuje vďaka iniciatíve Európskej inovatívnej akcie (UIA) Európskej komisie. Cieľom je vytvoriť kreatívny
ekosystém a transformovať sa ekonomicky z priemyselného mesta na digitálne a kreatívne mesto, ako aj riešiť otázku nízkej občianskej
angažovanosti a dôvery vo verejné inštitúcie. Cieľom je podporiť inovatívne a experimentálne projekty udržateľného mestského rozvoja v
rozsahu, v akom by ich mestá bežne nefinancovali. Košice ako prvé mesto na Slovensku uspelo v otvorenej výzve.
„Košice si budujú svoju identitu, hlavne prepájaním kreativity a digitálnych technológií, vo svete sú vnímané aj ako City of Media Arts.
Potenciálom je profilácia ako zelené mesto plné kultúry, kvalitných univerzít, IT spoločností a zaujímavého mixu startupov a tradičného
odvetvia. Projekt Košice 2.0 vytvára príležitosti na riešenie mestských výziev pre startupy, podnikateľov, mimovládne organizácie a
profesionálov z oblasti IT a kreatívneho priemyslu, ako aj aktívnych miestnych občanov. Zapojiť sa môžu do akceleračných programov,
hackathonov, programu pre občanov Inovuj Ty! ” hovorí Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice.
Pomoc firmám s digitálnou transformáciou
V súlade so zámerom Európskej únie masívne podporovať digitálnu transformáciu firiem a inštitúcií v rámci programu Digitálna Európa, v
Košiciach vznikne centrum ECDI CASSOVIUM , ktoré má ambíciu vytvoriť takúto jedinečnú platformu na území východného Slovenska s
prepojením na relevantné slovenské a medzinárodné štruktúry.
Centrum zvýši povedomie o výhodách a dostupnosti digitálnej transformácie, bude rozvíjať a implementovať tieto technológie v rámci
prevádzkových procesov malých a stredných podnikov a inštitúcií verejnej správy. Jeho pridanou hodnotou bude tiež prepájanie klientov
s expertmi a vytváranie nových projektov pre implementáciu digitálnej transformácie.
„Technická univerzita v Košiciach (TUKE), v konzorciu s Univerzitou P.J. Šafárika a klastrom Košice IT Valley, uspela so svojím
projektom zriadenia a prevádzkovania ECDI CASSOVIUM v prvom kole súťaže na národné nominácie spolu s ďalšími tromi
nominovanými projektami z Bratislavy a Žiliny. Jedným z pilierov fungovania centra bude poradenský program, ktorý, vďaka dlhoročnej
know-how členov konzorcia z oblasti digitálnej transformácie a Priemyslu 4.0, poskytuje klientom služby analýzy potrieb, návrhu riešenia
na mieru a ich finálnej realizácie.
TUKE je lídrom konzorcia ECDI CASSOVIUM a má zámer využiť existujúce know-how a infraštruktúru najmä z oblasti inovácií a
technologického transferu, ktoré akumuloval UVP TECHNICOM. ECDI by malo oficiálne začať svoje aktivity od 1.1. 2022 (po úspešnom
zapojení sa do výzvy EK na budovanie ECDI – národnou nomináciou ECDI CASSOVIUM získalo právo sa do tejto výzvy zapojiť). A to je
aj termín od kedy budú firmy z regiónu mať možnosť využívať služby centra. Aj aktuálne sa však už firmy môžu do pilotnej spolupráce s
DIH TECHNICOM zapojiť ,“ povedal František Jakab, riaditeľ univerzitného vedeckého parku Technicom.
Inovácie pomôžu priblížiť Košice k úspešným regiónom a vytvoria zaujímavé príležitosti pre talenty
Vytvorenie Inovačného centra Košického kraja (ICKK) bude hlavným výstupom Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja 2021+ a
bude vytvárať spoločné pridané hodnoty v regióne. Cieľom centra bude vytvárať spoločný priestor pre každého, kto sa v téme inovácii
pohybuje, teda pre podnikateľov, vzdelávacie inštitúcie, mestá, obce, neziskové organizácie, či nadácie: „Vznikom centra by mala
vzniknúť komunita, ktorá drží pokope, vytvára nové produkty a služby a koniec koncov vytvára pracovné miesta, čím sa zabráni odlivu
šikovných a schopných ľudí z nášho regiónu. Členom ICKK sa môže stať každý z oblasti inovácii, kto prejaví záujem, musí len poslať
žiadosť a splniť podmienky určené v stanovách Združenia. Združenie by malo začať svoju činnosť na jeseň tohto roku, “ povedala
Julianna Orbán Máté, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, ktorá je poverená prípravou Regionálnej
inovačnej stratégie Košického kraja.
Podobnú úspešnú transformáciu k inovatívnym investíciám už odštartovali mestá ako napríklad Krakov, Katovice, Brno, Debrecín alebo
Eindhoven.
tlačová správa
Autor: tlačová správa | Zobraziť všetky články || Zobraziť všetky články
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Prvá tohtoročná výstava v botanickej záhrade je venovaná bonsajom
15. 6. 2021, 7:16, Zdroj: cassovia.sk
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@ Aktuálne -> Rôzne Jun 15 2021 - 01:16 GMT
Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Bonsai centrom Košice a Bonsai klubom Košice pozýva
záujemcov na trojdňovú výstavu bonsajov pod názvom Cassovia Bonsai. Výstava bude sprístupnená od 18. júna do 20. júna 2021, v
čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. vo vstupných priestoroch administratívnej budovy na Mánesovej 23 v Košiciach.
„Výstava bonsajov bola v kalendáriu botanickej záhrady plánovaná na prelome apríla a mája, ale v rámci protipandemických opatrení
musela byť preložená na neskorší termín. Ide už o jedenásty ročník výstavy bonsajov pripravenej v Botanickej záhrade UPJŠ, na ktorej
návštevníci budú môcť uvidieť viac okolo 60 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale pôvodom z celého sveta,“ informuje a na
výstavu pozýva riaditeľ BZ UPJŠ Košiciach, prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Súčasťou výstavy bude poradenská činnosť a predaj izbových aj vonkajších bonsajov a príslušenstva, ktoré je potrebné k pestovaniu a
ošetrovaniu bonsajov.
„Keďže aktuálne prebieha rekonštrukcia obvodového plášťa budovy, chceli by sme sa návštevníkom ospravedlniť za znížený komfort pri
vstupe do areálu a obmedzené kapacity pri parkovaní, a zároveň ich poprosiť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a dodržiavanie
všetkých platných protipandemických opatrení,“ dopĺňa prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach
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