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Nové výskumné medicínske centrum  
  26. 12. 2021, 19:28, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 136 363 GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 11813 Eur 

Viliam STANKAY, moderátor:

Zdravie ide aj cez žalúdok a črevá. Medicínska veda dokázala, že mnohé chronické choroby majú zdroj v nerovnováhe črevného
mikrobiómu, teda prevládajú v ňom choroboplodné baktérie. Pomôcť možno koktejlom prospešných baktérií. Práve tomu sa bude
venovať nové výskumné centrum Akrobiom v Košiciach.

Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka:

Prospešné mikroorganizmy, teda probiotiká, majú potenciál vytvoriť takzvaný štít. Ním ochránia pacienta pred rôznymi infekciami. Presne
to je cieľom vedcov.

Alojz BOMBA, vedecký riaditeľ Perbiotix:

MediPark Lekárskej fakulty UPJŠ disponuje jednak materiálnou infraštruktúrou, ale má aj veľký potenciál v personálnej oblasti a,
samozrejme, to, čo my prinášame sú predovšetkým nové produkty a nové metódy, ktoré by mohli byť využiteľné v personalizovanej a
cielenej modulácii črevného mikrobiómu.

Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka:

Vznikli by tak personalizované a cielené probiotiká, teda takpovediac šité na mieru konkrétnemu pacientovi.

Ján FEDAČKO, riaditeľ Centra klin. a predklin. výskumu MediPark:

Poznatky, ktoré vzniknú v laboratóriu, respektíve v predklinickom výskume, je dôležité, aby zazreli svetlo sveta a teda aby sa začali
uplatňovať u pacientov, čiže v tej klinickej medicíne tak, ako sme to mohli napríklad vidieť pri vakcinácii, ktorá vznikla v laboratóriu a
dneska veľká firma to vedela dostať na trh a celosvetovo zachraňujeme životy.

Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka:

Cieľom je vytvoriť funkčné a overené prípravky nielen na prevenciu, ale aj ako podpornú terapiu či doplnkovú liečbu mnohých
chronických chorôb vrátane srdcovocievnych, nádorových, ale aj duševných porúch.

Peter CELEC, odborník na molekulárnu biodmedicínu:

Tak aby napríklad aj "nevedci" mohli nejakým spôsobom mať benefit z toho, či už zdravotný alebo iný. My máme benefit z toho, že tomu
budeme rozumieť a ostatní majú benefit z toho, že budú dlhšie žiť, lepšie žiť, mať menej chorôb, menej duševných porúch a podobne.

Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka:

Miroslav Řádek a Katarína Jarembinská, RTVS.
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Košický newsfilter: Podľa Doležala je to úradnícka šikana – pre dve slová stojí stavba obchvatu Košíc   
  25. 12. 2021, 8:34, Zdroj: dennikn.sk , Vydavateľ: N Press, Autor: Dušan Karolyi, Dušan Karolyi, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 268 227 GRP: 5,96 OTS: 0,06 AVE: 1874 Eur 

Dobrý deň,

čítate výber desiatich najdôležitejších správ týždňa z Košíc a okolia. Tipy na správy, kritiku či facebookový status týždňa nám posielajte
na dusan.karolyi@dennikn.sk .

1. Úrad pre verejné obstarávanie odkazuje ministrovi, aby nezľahčoval problém s košickým obchvatom

Jedna z plánovaných mimoúrovňových križovatiek na obchvate. Zdroj – abs.sk

Minister dopravy to už dlhodobo považoval iba za formalitu. Bol presvedčený, že na košickom juhovýchodnom obchvate Šaca – Košické
Oľšany začne víťaz tendra Eurovia SK stavať do konca tohto roka, treba už len počkať na záver kontroly Úradu pre verejné obstarávanie.
Tak o tom hovoril ešte v novembri .

V decembri je všetko inak. ÚVO zrušil súťaž a Andrej Doležal nevychádza z údivu. Rozhodnutie komentoval ako „ bezprecedentné,
neodborné a mimo aplikačnej praxe“, keďže úrad nariadil zrušiť súťaž pre dve chýbajúce slová.

„Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nemôže uzavrieť zmluvu, Košice nebudú mať najbližšie dva-tri roky časť svojho obchvatu, my
nedokážeme vyčerpať takmer 140 miliónov eur z operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ sumarizoval dôsledky .

Podľa ministra mal ÚVO problém s formuláciou, pri ktorej požadovali od súťažiacich, aby dokladovali odborníkov s aspoň 10-ročnými
skúsenosťami so stavbami a so štandardmi FIDIC. Vraj tam malo byť … FIDIC alebo ekvivalent – to sú tie dve chýbajúce slová. Doležal
tvrdí, že je to nezmysel, lebo taký ekvivalent ani neexistuje.

ÚVO ministrovi odkázal , že NDS ich nepožiadala, aby pred vyhlásením skontrolovali, či sa súťaž na rýchlostnú cestu R2 Šaca – Košické
Oľšany nastavila správne. „Ani minister Doležal neskontroloval súťaž, namiesto toho zasahuje do rozhodnutia nezávislého kontrolného
orgánu,“ dodal úrad s poznámkou, že tvrdenie o „dvoch slovíčkach“ je zľahčovanie a tlak politikov.

Minister avizoval odvolanie proti rozhodnutiu ÚVO, to bude posudzovať rada úradu, ktorá sa skladá aj z externých členov menovaných
vládou. Pokiaľ by s odvolaním neuspel, Doležal plánuje dať vec na súd: „Ja ÚVO rešpektujem, ale odmietam rešpektovať úradnícku
šikanu. Je dôležité povedať, kde je podstata veci.“

2. O prímestskú dopravu budú s úťažiť zrejme len aktuálni dopravcovia

Už pred mesiacom organizácia Transparency International Slovensko v blogu upozorňovala , že Košický samosprávny kraj si na
poslednú chvíľu nechal tender na prímestskú dopravu a nestihne ho zrealizovať do konca tohto roka, keď sa prevádzkovateľom –
Eurobus a Arriva Michalovce – končia aktuálne zmluvy.

Aktuálne kroky župy avizovaný scenár napĺňajú. Vyhlásila, že predlžuje lehotu na predkladanie ponúk uchádzačov o dva týždne, teda do
28. decembra. A takisto posunula termín účinnosti nových zmlúv na 1. apríl 2022.

Trojmesačné obdobie, ktoré nie je pokryté zmluvami s dopravcami, kraj vyrieši postupom podľa zákona o cestnej doprave. Ten kraju ako
správnemu orgánu umožňuje vo verejnom záujme uložiť dopravcom povinnosť poskytovať dopravné služby.

Obe firmy už s týmto postupom súhlasili. Pre cestujúcich sa od 1. januára nič nemení. V platnosti až do konca marca ostávajú súčasné
cestovné poriadky aj cenníky.

Ani predĺženú lehotu na predkladanie ponúk (celkovo šesť týždňov) nevníma Peter Demčák z Transparency ako dostatočnú na prípravu
podkladov pre uchádzačov, pretože ide o náročné obstarávanie s hodnotou 456 miliónov eur bez DPH.

„Žiadna reálna [lock]súťaž pre krátke lehoty v podstate ani neprebehne a v tomto prípade sa stihnú podpísať zmluvy len s doterajšími
dopravcami, ktorí sa zrejme ako jediní do súťaže prihlásia,“ povedal Demčák pre denník Korzár .

Podľa neho takto nastavené podmienky, ktoré eliminujú konkurenciu, môžu posilniť postavenie doterajších dopravcov. Tí si preto môžu
nastavovať fungovanie dopravy podľa svojich predstáv.

Košická župa už potvrdila, že do takzvaných trhových konzultácií, do ktorých sa mohol prihlásiť ktokoľvek, sa napokon zapojili len
aktuálni dopravcovia Arriva Michalovce (zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance) a Eurobus
(Košice, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica).
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3. Štát a kraj akoby si konkurovali na ceste z Košíc na Ukrajinu

V Košickom kraji je iba 22 kilometrov diaľnic a 15 kilometrov rýchlostných ciest – najmenej zo všetkých krajov. Zmeniť to môže
pokračovanie diaľnice D1 od obce Bidovce až po hranicu s Ukrajinou, to by bolo ďalších približne 70 kilometrov.

Národná diaľničná spoločnosť má vyčlenených viac než 700-tisíc eur na štúdiu realizovateľnosti pre tento úsek. Verejné obstarávanie
chce NDS vyhlásiť ešte do konca tohto roka.

Lenže aj Košický samosprávny kraj sa paralelne chystá na ten istý úsek. Poslanci pred pár dňami schválili vytvorenie neziskovej
organizácie Dopravná infraštruktúra KSK. Má zabezpečiť vypracovanie vlastnej štúdie, na čo v rozpočte vyčlenili pol milióna eur. Súťaž
by mala byť v druhom kvartáli 2022.

Hovorkyňa KSK opisuje štátny „konkurenčný“ projekt ako rozdielne zameraný. „Má preskúmať, či nie je možné riešiť dopravu aj inak ako
výstavbou diaľnice, napríklad rozšírením cesty prvej triedy v niektorých častiach, posilnením vlakových alebo autobusových spojení a
podobne,“ cituje Annu Terezkovú portál Aktuality .

Kraj sa chce vo svojej štúdii zamerať výhradne na diaľnicu, preto by mala byť hotová zhruba o rok skôr (na prelome 2022/2023) než
multimodálna štúdia diaľničiarov.

4. Na Spiši hrozí, že mnohí ostanú bez elektrickej energie

Východoslovenská energetika odmieta od nového roka uzatvoriť zmluvy s mnohými dlhoročnými zákazníkmi. Týka sa to aj viacerých
odberateľov zo Spišskej Novej Vsi. Preto už primátor požiadal o pomoc ministerstvo hospodárstva.

„Verím, že ako 51-percentný vlastník VSE nájdu riešenie,“ uviedol pre RTVS Pavol Bečarik.

„Žiaľ, musíme prijímať mimoriadne opatrenia. Súčasne, okrem vysokých cien, trh bojuje s nedostatkom elektriny, a teda požiadavky
zákazníkov je mimoriadne problematické naplniť,” vysvetlila Katarína Šulíková z VSE Holding.

Ide o desiatky stálych odberateľov elektrickej energie, po stredajšom rozhodnutí VSE ostali prekvapení.

„Som dvadsať rokov odberateľ od VSE. Prevádzkujem štyri miestne distribučné spoločnosti. Správanie VSE je ako správanie
podomového predajcu, ktorý klame a zavádza svojich spotrebiteľov,“ povedal Peter Novotný.

Dodáva elektrickú energiu priemyselnému parku na Radlinského ulici, kde sú aj zahraniční investori, miestnemu pivovaru, obchodnému
centru aj domácnostiam. Všetci môžu ostať od nového roka bez elektriny.

V rovnakom ohrození sú aj niektoré ubytovacie a stravovacie zariadenia vo Vysokých Tatrách, domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi,
bytové družstvá i obce na strednom Spiši. Na hľadanie alternatívnych dodávateľov im zostáva kriticky málo času.

Hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková povedala, že „intenzívne komunikujú so zástupcami VSE a hľadajú riešenie pre
všetkých ich zákazníkov“.

5. V parku pri Valalikoch môže nájsť prácu až 5000 ľudí

Pri Košiciach vznikne nový strategický priemyselný park Valaliky. Od vlády získal štatút významnej investície. To umožní čo najrýchlejšie
pripraviť toto územie na príchod strategického investora.

„Príchod investora do toho parku by znamenal 5000 nových pracovných miest a pre východné Slovensko by to bola výborná správa,“
povedal minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý návrh vláde predkladal. Na margo investora dodal iba to, že na jeho získaní
intenzívne pracujú.

Zriadenie parku Valaliky bude výhradne v réžii štátnej spoločnosti MH Invest II. Jej úlohou bude usporiadať vlastnícke vzťahy, výstavba
potrebnej infraštruktúry, súvisiace a doplnkové stavby a zariadenia a iné prípravné činnosti.

Rozloha budúceho priemyselného parku Valaliky by mala byť takmer 400 hektárov. Náklady na jeho vybudovanie sú odhadované na 121
mil. eur. „Našou prioritou je znižovanie regionálnych rozdielov, a aj preto chceme, aby na východné Slovensko prišiel silný strategický
investor,“ zdôraznil Sulík.

Útvar hodnoty za peniaze už skôr hodnotil tento projekt ako finančne nenávratný, lebo výnosy z predaja pozemkov investorom odhaduje
na približne 60 miliónov eur. Očakáva však dodatočné ekonomické prínosy z príchodu strategického investora, ktoré v súčasnosti nie je
možné relevantne kvantifikovať.

6. V Humennom zdražie teplo o polovicu

https://monitora.sk/
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Areál Chemesu, v ktorom sídli viacero zahraničných firiem. Foto N – Tomáš Benedikovič

Regulačný úrad povolil humenskému Chemesu zvýšiť cenu tepla až o 51 a staroľubovnianskemu Slobytermu o 36 percent. V Starej
Ľubovni však napokon tepláreň zdvihne zálohy na teplo len o prijateľných 15 percent, domácnosti totiž už teraz platili relatívne vysoké
zálohy.

Humenská radnica v reakcii na zvýšenie hovorí o riziku sociálneho napätia a žiada, aby štát zdražovaniu zamedzil a aby pre mesto
postavil nový zdroj tepla, ktorý nahradí privátnu firmu Chemes.

Teplárni sa, naopak, máli ešte aj zdraženie o 51 percent a upozorňuje na možnosť redukcie dodávok tepla pre humenské domácnosti a
aj pre tamojšie priemyselné podniky s 1 800 zamestnancami.

Štát sa údajne chystá aj na možné silovejšie riešenia. Uvažuje nad zákonom, ktorý by štátnemu teplárenskému holdingu umožnil rýchle
prevzatie teplárne, ktorá nedokáže dodávať teplo za ceny odobrené ÚRSO-m.

7. Hokejové kluby štrajkujú, v nedeľu nenastúpia

Hokejová Tipos extraliga mala mať v nedeľu 26. decembra na programe kompletné 45. kolo. Ani jeden zo šiestich zápasov sa však
neodohrá. Všetkých dvanásť klubov najvyššej súťaže sa na tom dohodlo na štvrtkovom zasadnutí Asociácie profesionálnych hokejových
klubov (APHK).

Kluby takto protestujú proti pandemickým opatreniam vlády. Toto sviatočné kolo malo v minulosti veľkú návštevnosť, diváci však
momentálne na tribúnach nemôžu byť.

„Ide pre kluby o významný výpadok príjmov a stále nemáme vyriešené kompenzácie. Očakávame nejaký návrh, budúci týždeň máme
stretnutie so štátnym tajomníkom a dúfam, že dospejeme k riešeniu,“ povedala riaditeľka asociácie Aneta Büdiová .

Kluby apelujú na vládu, aby prehodnotila opatrenia a pustila na štadióny aspoň zaočkovaných divákov. „Nie som zástanca štrajkov. Na
rovinu však poviem, že ak by sme mali hrať bez divákov, radšej budem tráviť sviatky po dlhých rokoch doma s rodinou,“ hovorí tréner
Prešova Ernest Bokroš .

Bokroš priznal, že pre trénerov je „náročné namotivovať zverencov, keď hrajú pred prázdnymi tribúnami“.

V nedeľu na Štefana sa mali hrať až dve východniarske derby. Košice doma proti Spišskej Novej Vsi, Prešov proti Michalovciam. Do
Popradu sa chystala Banská Bystrica. Podľa Büdiovej ide o jednokolový štrajk, ďalšie kolo, ktoré je na programe v utorok 28. decembra,
by už kluby mali odohrať podľa plánu.

8. Aj športovci to majú ťažké proti covidu

Jaroslav Baláž je dôkazom, že ani mimoriadna kondícia nie je zárukou ľahkého priebehu ochorenia covid-19, ak nie ste zaočkovaní.
Niekoľko týždňov bojoval o život napriek tomu, že vo svojej kategórii vyhráva maratóny.

„Už 12. deň bojujem na JIS s covidom. Ja bojujem, ale moja mama včera prehrala tento boj“. Toto napísal na Facebook v novembri, keď
ležal v košickej nemocnici a miestami neveril, že sa ešte niekedy vráti domov. Mama ležala o poschodie vyššie ako on. Najviac ho mrzí,
že sa s ňou nemohol rozlúčiť a ani sa zúčastniť na jej pohrebe.

Jaroslav Baláž bol kedysi aktívny cyklista, reprezentant, juniorský majster Československa. Dnes má 63 rokov a závideniahodnú formu.
Maratóny beháva štvrtý rok. Bol aj v októbri na košickom MMM, skončil druhý v kategórii 60+. A v novembri dostal covid.

Nebol zaočkovaný zo zdravotných dôvodov a pre lieky, ktoré na jar užíval. Neskôr sa začal pripravovať na maratón, a preto nechcel
vakcínou organizmus zaťažovať. „Veľmi to ľutujem, a keby sa dal čas vrátiť späť, určite sa zaočkujem, bez ohľadu na lieky. Pôjdem
ihneď, ako sa po covide dá,“ hovorí dnes , keď stále zápasí s postcovidovými následkami. Beh musel vymeniť za prechádzky. Teraz je
prioritou zdravie.

„Zistil som, aké je ľudské telo krehké. Ako málo stačí, aby človek ochorel a takmer zomrel,“ vraví Jaroslav Baláž a pripája slová plné
vďaky na adresu zdravotníkov. Hovorí o nich ako o hrdinoch v bielom, ktorí ho vrátili do života.

Po tohtoročnom Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Foto – FB/J. Baláž

9. Most ako vianočný darček

Po roku a pol je most medzi obcami Kysak a Veľká Lodina opäť prejazdný. Starý doslúžil vlani v auguste. Najprv sa prelomil a o dva
mesiace sa zrútil do rieky Hornád. S výstavbou nového začali v máji, celkové náklady vyšli Košický samosprávny kraj na viac ako dva
milióny eur.

https://monitora.sk/
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Váhostav – SK ako zhotoviteľ však s prácami ešte neskončil. V nasledujúcich mesiacoch budú pokračovať hlavne pod mostom – úpravy
terénu, odstránenie kameniva z toku Hornádu, zjednocujúci náter na oporách mosta či vodorovné dopravné značenie.

Zmluvný termín na dokončenie projektu vrátane všetkých kolaudačných konaní je 29. apríl 2022. V prevádzke je 56-metrový most o štyri
mesiace skôr vďaka povoleniu na predčasné užívanie stavby.

„Chceli sme dať obyvateľom najmä okolitých obcí takýto predvianočný darček a splniť to, čo sme hovorili už niekedy minulý rok, že do
nadchádzajúcich Vianoc bude sprejazdnený,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka .

Počas stavby mosta motoristi museli využívať ako obchádzku takmer trojkilometrový úsek cez Veľkú Lodinu. Táto trasa ostáva otvorená,
Správa ciest KSK ju však počas zimy nebude udržiavať.

Foto – TASR

10. Ľudia hlasovali, kto dostane peniaze

Obyvatelia Košického kraja mohli prvýkrát rozhodovať, ako sa prerozdelí balík 100-tisíc eur, vyčlenený na participatívny rozpočet. Do
pilotného ročníka sa zapojilo šesťtisíc ľudí, každý mohol prideliť tri hlasy niektorému z desiatich projektov na rozvoj športovej
infraštruktúry.

Hlasovanie sa konalo od 6. do 20. decembra online formou, peniaze z rozpočtu župy dostanú žiadatelia s najvyšším počtom hlasov.

Najväčšiu podporu získal projekt Športového klubu Zemplín Michalovce, oddiel Judo – na modernizáciu posilňovne pre džudistov.
Futbalový klub Spišská Nová Ves uspel s projektom Tráva namiesto starej škvary, v rámci ktorého v areáli futbalového štadióna vzniknú
ďalšie tréningové plochy.

V niektorých šatniach na košickom zimnom štadióne Aréna Sršňov pribudne nová vzduchotechnika. Ďalším úspešným žiadateľom z
Košíc bol klub Koryo taekwondo Slávia UPJŠ. Bude môcť rekonštruovať sociálne zariadenie vo výmenníkovej stanici na Sídlisku KVP,
kde sídli.

Odporúčame si prečítať:

Richard Sulík v rozhovore pre Denník E povedal, že on by s investíciou do dekarbonizácie v košickom U. S. Steele – výstavba dvoch
nových elektrických pecí – ešte počkal, lebo neskôr môže prísť na trh vhodnejšia náhrada ich terajších pecí na železnú rudu. Oceliarom
zatiaľ odporúča investovať do liniek na plechy pre automobilky. „Do tej fabriky nebolo významnejšie investované už dve desaťročia.
Naopak, dividendy vyberané boli – a pravidelne.“

Prejdite sa po adventných Košiciach. Preč sú časy, keď bola výzdoba iba na Hlavnej ulici. Zájdite v rámci prechádzky so známym
potulkárom Milanom Kolcunom aj do zákutí mesta, do iných mestských častí, medzi rodinné domy i sídliskové bloky. Ukáže vám to naj z
košickej vianočnej výzdoby. (Invisible Mag)

Citát týždňa:

„Doma sa zo mňa smejú, že neznášam Vianoce. Aby už od októbra išli vianočné reklamy, reklamy o soboch, Mikulášoch, Santa
Clausoch?! Dokonca aj starý dobrý dedo Mráz, ktorý nám voľakedy nosil darčeky, je dnes vo výslužbe. Dnes Spasiteľa nahrádzajú
šašovia v červeno-bielej coca-colovej farbe. Veď je to strašné!“

pravoslávny kňaz Peter Soroka

Foto týždňa:

Foto – Tomáš Slovinský

V pondelok 20. decembra publikovala americká Univerzitná asociácia pre výskum vesmíru USRA Geovedeckú snímku dňa, ktorej
autorom je košický astrofotograf Tomáš Slovinský. Celooblohová fotografia pochádza z gréckej Kréty a zachytáva tohtoročný dramatický
meteorický roj Perzeidy. Mimoriadne náročná fotografia vznikala 5 dní a jej spracovanie trvalo niekoľko týždňov.

Jedna z&nbsp;plánovaných mimoúrovňových križovatiek na obchvate. Zdroj – abs.sk

Autor: Dušan Karolyi, Dušan Karolyi
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9. hrací týždeň UniCup: Play-off univerzitných zápasov v CS:GO a League of Legends pokračuje  
  23. 12. 2021, 13:43, Zdroj: rewind.sk , Autor: Adam Martiš, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: UPJŠ
Dosah: 2 403 GRP: 0,05 OTS: 0,00 AVE: 360 Eur 

Volám sa Adam, mám 21 rokov, na vysokej škole študujem masmediálnu komunikáciu a som milovníkom filmov, seriálov, hier a
popkultúrneho obsahu. Zaujímam sa aj o technológie, hudbu, módu či šport - celkový rozhľad je u mňa na prvom mieste.

UniCup Prestige League

League of Legends

9. hrací týždeň UniCup Prestige League LoL; Zdroj: lancraft.cz

V League of Legends sme sa v tomto týždni pozreli do spodnej časti pavúka. Tam sa v prvom zápase proti sebe predstavili tímy UCM
TEDI Bears a EUBA Esport. V ňom bol úspešnejší tím EUBA, ktorý si zabezpečil postup do ďalšej časti.

Druhý zápas medzi Commenius Esport a UNIZA esportsnsa tiež vyvíjal jednoznačne už od jeho začiatku. Hráči z Univerzity Komenského
svojho súpera zdolali jednoznačne 2:0.

Counter-Strike: Global Offensive

9. hrací týždeň UniCup Prestige League CS:GO; Zdroj: lancraft.cz

V Counter-Striku sa v tomto týždni naopak hrali zápasy v hornej časti pavúka. V prvom zápase proti sebe nastúpili tímy Commenius
Esport a Esport UPJŠ. Commenius Esport, podobne ako v League of Legends, tak aj v CS:GO dominovali a porazili svojho súpera.

V druhom zápase medzi UCM TEDI Bears a Esport TUKE sme videli až 3 mapy. Tretiu mapu a zároveň aj celú sériu nakoniec zvládli
lepšie študenti z UCM, ktorých uvidíme po boku Commenius Esport vo finále hornej časti pavúka.

UniCup Classic League

League of Legends

9. hrací týždeň UniCup Classic League LoL; Zdroj: lancraft.cz

V semifinále proti sebe nastúpili ESTUBA Fractal a ESTUBA Bullyverse. Lepšie sa však darilo sekcii Fractal, ktorá poslala svojich
kolegov už po dvoch mapách len do boja o tretie miesto.

Finálovým súperom ESTUBA Fractal bude tím UNIZA Herlods. Hráči zo Žilinskej univerzity v Žiline si poradili s UCM TEDI Bears Kappa,
ktorý sa tak prepadá do boja o tretie miesto.

Counter-Strike: Global Offensive

9. hrací týždeň UniCup Classic League CS:GO; Zdroj: lancraft.cz

Derby tímov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, UCM TEDI Bears Echo a UCM TEDI Bears Bravo, napokon putovalo po troch
mapách sekcii Bravo.

Tá vo finálovom zápase vyzve ESTUBA Wolfs, ktorý si naopak v bratislavskom derby poradil s ESTUBA Team ONE. Na oba porazené
tímy tak ostáva súboj o tretie miesto.

Ďalšie dianie v oboch ligách UniCupu si budete môcť užiť opäť až v novom roku, kedy po vianočnej prestávke započnú ďalšie kolá
univerzitných zápasov.

Zdroj: lancraft.cz

ZNAČKY

Autor: Adam Martiš
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Nové výskumné medicínske centrum  
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Viliam STANKAY, moderátor:

Zdravie ide aj cez žalúdok a črevá. Medicínska veda dokázala, že mnohé chronické choroby majú zdroj v nerovnováhe črevného
mikrobiómu, teda prevládajú v ňom choroboplodné baktérie. Pomôcť možno koktejlom prospešných baktérií. Práve tomu sa bude
venovať nové výskumné centrum Akrobiom v Košiciach.

Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka:

Prospešné mikroorganizmy, teda probiotiká, majú potenciál vytvoriť takzvaný štít. Ním ochránia pacienta pred rôznymi infekciami. Presne
to je cieľom vedcov.

Alojz BOMBA, vedecký riaditeľ Perbiotix:

MediPark Lekárskej fakulty UPJŠ disponuje jednak materiálnou infraštruktúrou, ale má aj veľký potenciál v personálnej oblasti a,
samozrejme, to, čo my prinášame sú predovšetkým nové produkty a nové metódy, ktoré by mohli byť využiteľné v personalizovanej a
cielenej modulácii črevného mikrobiómu.

Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka:

Vznikli by tak personalizované a cielené probiotiká, teda takpovediac šité na mieru konkrétnemu pacientovi.

Ján FEDAČKO, riaditeľ Centra klin. a predklin. výskumu MediPark:

Poznatky, ktoré vzniknú v laboratóriu, respektíve v predklinickom výskume, je dôležité, aby zazreli svetlo sveta a teda aby sa začali
uplatňovať u pacientov, čiže v tej klinickej medicíne tak, ako sme to mohli napríklad vidieť pri vakcinácii, ktorá vznikla v laboratóriu a
dneska veľká firma to vedela dostať na trh a celosvetovo zachraňujeme životy.

Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka:

Cieľom je vytvoriť funkčné a overené prípravky nielen na prevenciu, ale aj ako podpornú terapiu či doplnkovú liečbu mnohých
chronických chorôb vrátane srdcovocievnych, nádorových, ale aj duševných porúch.

Peter CELEC, odborník na molekulárnu biodmedicínu:

Tak aby napríklad aj "nevedci" mohli nejakým spôsobom mať benefit z toho, či už zdravotný alebo iný. My máme benefit z toho, že tomu
budeme rozumieť a ostatní majú benefit z toho, že budú dlhšie žiť, lepšie žiť, mať menej chorôb, menej duševných porúch a podobne.

Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka:

Miroslav Řádek a Katarína Jarembinská, RTVS.
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Viliam STANKAY, moderátor:

Zdravie ide aj cez žalúdok a črevá. Medicínska veda dokázala, že mnohé chronické choroby majú zdroj v nerovnováhe črevného
mikrobiómu, teda prevládajú v ňom choroboplodné baktérie. Pomôcť možno koktejlom prospešných baktérií. Práve tomu sa bude
venovať nové výskumné centrum Akrobiom v Košiciach.

Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka:

Prospešné mikroorganizmy, teda probiotiká, majú potenciál vytvoriť takzvaný štít. Ním ochránia pacienta pred rôznymi infekciami. Presne
to je cieľom vedcov.

Alojz BOMBA, vedecký riaditeľ Perbiotix:

MediPark Lekárskej fakulty UPJŠ disponuje jednak materiálnou infraštruktúrou, ale má aj veľký potenciál v personálnej oblasti a,
samozrejme, to, čo my prinášame sú predovšetkým nové produkty a nové metódy, ktoré by mohli byť využiteľné v personalizovanej a
cielenej modulácii črevného mikrobiómu.

Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka:

Vznikli by tak personalizované a cielené probiotiká, teda takpovediac šité na mieru konkrétnemu pacientovi.

Ján FEDAČKO, riaditeľ Centra klin. a predklin. výskumu MediPark:

Poznatky, ktoré vzniknú v laboratóriu, respektíve v predklinickom výskume, je dôležité, aby zazreli svetlo sveta a teda aby sa začali
uplatňovať u pacientov, čiže v tej klinickej medicíne tak, ako sme to mohli napríklad vidieť pri vakcinácii, ktorá vznikla v laboratóriu a
dneska veľká firma to vedela dostať na trh a celosvetovo zachraňujeme životy.

Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka:

Cieľom je vytvoriť funkčné a overené prípravky nielen na prevenciu, ale aj ako podpornú terapiu či doplnkovú liečbu mnohých
chronických chorôb vrátane srdcovocievnych, nádorových, ale aj duševných porúch.

Peter CELEC, odborník na molekulárnu biodmedicínu:

Tak aby napríklad aj "nevedci" mohli nejakým spôsobom mať benefit z toho, či už zdravotný alebo iný. My máme benefit z toho, že tomu
budeme rozumieť a ostatní majú benefit z toho, že budú dlhšie žiť, lepšie žiť, mať menej chorôb, menej duševných porúch a podobne.

Katarína JAREMBINSKÁ, redaktorka:

Miroslav Řádek a Katarína Jarembinská, RTVS.
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Dobrý deň,

čítate výber desiatich najdôležitejších správ týždňa z Košíc a okolia. Tipy na správy, kritiku či facebookový status týždňa nám posielajte
na dusan.karolyi@dennikn.sk .

1. Úrad pre verejné obstarávanie odkazuje ministrovi, aby nezľahčoval problém s košickým obchvatom

Jedna z plánovaných mimoúrovňových križovatiek na obchvate. Zdroj – abs.sk

Minister dopravy to už dlhodobo považoval iba za formalitu. Bol presvedčený, že na košickom juhovýchodnom obchvate Šaca – Košické
Oľšany začne víťaz tendra Eurovia SK stavať do konca tohto roka, treba už len počkať na záver kontroly Úradu pre verejné obstarávanie.
Tak o tom hovoril ešte v novembri .

V decembri je všetko inak. ÚVO zrušil súťaž a Andrej Doležal nevychádza z údivu. Rozhodnutie komentoval ako „ bezprecedentné,
neodborné a mimo aplikačnej praxe“, keďže úrad nariadil zrušiť súťaž pre dve chýbajúce slová.

„Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nemôže uzavrieť zmluvu, Košice nebudú mať najbližšie dva-tri roky časť svojho obchvatu, my
nedokážeme vyčerpať takmer 140 miliónov eur z operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ sumarizoval dôsledky .

Podľa ministra mal ÚVO problém s formuláciou, pri ktorej požadovali od súťažiacich, aby dokladovali odborníkov s aspoň 10-ročnými
skúsenosťami so stavbami a so štandardmi FIDIC. Vraj tam malo byť … FIDIC alebo ekvivalent – to sú tie dve chýbajúce slová. Doležal
tvrdí, že je to nezmysel, lebo taký ekvivalent ani neexistuje.

ÚVO ministrovi odkázal , že NDS ich nepožiadala, aby pred vyhlásením skontrolovali, či sa súťaž na rýchlostnú cestu R2 Šaca – Košické
Oľšany nastavila správne. „Ani minister Doležal neskontroloval súťaž, namiesto toho zasahuje do rozhodnutia nezávislého kontrolného
orgánu,“ dodal úrad s poznámkou, že tvrdenie o „dvoch slovíčkach“ je zľahčovanie a tlak politikov.

Minister avizoval odvolanie proti rozhodnutiu ÚVO, to bude posudzovať rada úradu, ktorá sa skladá aj z externých členov menovaných
vládou. Pokiaľ by s odvolaním neuspel, Doležal plánuje dať vec na súd: „Ja ÚVO rešpektujem, ale odmietam rešpektovať úradnícku
šikanu. Je dôležité povedať, kde je podstata veci.“

2. O prímestskú dopravu budú s úťažiť zrejme len aktuálni dopravcovia

Už pred mesiacom organizácia Transparency International Slovensko v blogu upozorňovala , že Košický samosprávny kraj si na
poslednú chvíľu nechal tender na prímestskú dopravu a nestihne ho zrealizovať do konca tohto roka, keď sa prevádzkovateľom –
Eurobus a Arriva Michalovce – končia aktuálne zmluvy.

Aktuálne kroky župy avizovaný scenár napĺňajú. Vyhlásila, že predlžuje lehotu na predkladanie ponúk uchádzačov o dva týždne, teda do
28. decembra. A takisto posunula termín účinnosti nových zmlúv na 1. apríl 2022.

Trojmesačné obdobie, ktoré nie je pokryté zmluvami s dopravcami, kraj vyrieši postupom podľa zákona o cestnej doprave. Ten kraju ako
správnemu orgánu umožňuje vo verejnom záujme uložiť dopravcom povinnosť poskytovať dopravné služby.

Obe firmy už s týmto postupom súhlasili. Pre cestujúcich sa od 1. januára nič nemení. V platnosti až do konca marca ostávajú súčasné
cestovné poriadky aj cenníky.

Ani predĺženú lehotu na predkladanie ponúk (celkovo šesť týždňov) nevníma Peter Demčák z Transparency ako dostatočnú na prípravu
podkladov pre uchádzačov, pretože ide o náročné obstarávanie s hodnotou 456 miliónov eur bez DPH.

„Žiadna reálna [lock]súťaž pre krátke lehoty v podstate ani neprebehne a v tomto prípade sa stihnú podpísať zmluvy len s doterajšími
dopravcami, ktorí sa zrejme ako jediní do súťaže prihlásia,“ povedal Demčák pre denník Korzár .

Podľa neho takto nastavené podmienky, ktoré eliminujú konkurenciu, môžu posilniť postavenie doterajších dopravcov. Tí si preto môžu
nastavovať fungovanie dopravy podľa svojich predstáv.

Košická župa už potvrdila, že do takzvaných trhových konzultácií, do ktorých sa mohol prihlásiť ktokoľvek, sa napokon zapojili len
aktuálni dopravcovia Arriva Michalovce (zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance) a Eurobus
(Košice, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica).
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3. Štát a kraj akoby si konkurovali na ceste z Košíc na Ukrajinu

V Košickom kraji je iba 22 kilometrov diaľnic a 15 kilometrov rýchlostných ciest – najmenej zo všetkých krajov. Zmeniť to môže
pokračovanie diaľnice D1 od obce Bidovce až po hranicu s Ukrajinou, to by bolo ďalších približne 70 kilometrov.

Národná diaľničná spoločnosť má vyčlenených viac než 700-tisíc eur na štúdiu realizovateľnosti pre tento úsek. Verejné obstarávanie
chce NDS vyhlásiť ešte do konca tohto roka.

Lenže aj Košický samosprávny kraj sa paralelne chystá na ten istý úsek. Poslanci pred pár dňami schválili vytvorenie neziskovej
organizácie Dopravná infraštruktúra KSK. Má zabezpečiť vypracovanie vlastnej štúdie, na čo v rozpočte vyčlenili pol milióna eur. Súťaž
by mala byť v druhom kvartáli 2022.

Hovorkyňa KSK opisuje štátny „konkurenčný“ projekt ako rozdielne zameraný. „Má preskúmať, či nie je možné riešiť dopravu aj inak ako
výstavbou diaľnice, napríklad rozšírením cesty prvej triedy v niektorých častiach, posilnením vlakových alebo autobusových spojení a
podobne,“ cituje Annu Terezkovú portál Aktuality .

Kraj sa chce vo svojej štúdii zamerať výhradne na diaľnicu, preto by mala byť hotová zhruba o rok skôr (na prelome 2022/2023) než
multimodálna štúdia diaľničiarov.

4. Na Spiši hrozí, že mnohí ostanú bez elektrickej energie

Východoslovenská energetika odmieta od nového roka uzatvoriť zmluvy s mnohými dlhoročnými zákazníkmi. Týka sa to aj viacerých
odberateľov zo Spišskej Novej Vsi. Preto už primátor požiadal o pomoc ministerstvo hospodárstva.

„Verím, že ako 51-percentný vlastník VSE nájdu riešenie,“ uviedol pre RTVS Pavol Bečarik.

„Žiaľ, musíme prijímať mimoriadne opatrenia. Súčasne, okrem vysokých cien, trh bojuje s nedostatkom elektriny, a teda požiadavky
zákazníkov je mimoriadne problematické naplniť,” vysvetlila Katarína Šulíková z VSE Holding.

Ide o desiatky stálych odberateľov elektrickej energie, po stredajšom rozhodnutí VSE ostali prekvapení.

„Som dvadsať rokov odberateľ od VSE. Prevádzkujem štyri miestne distribučné spoločnosti. Správanie VSE je ako správanie
podomového predajcu, ktorý klame a zavádza svojich spotrebiteľov,“ povedal Peter Novotný.

Dodáva elektrickú energiu priemyselnému parku na Radlinského ulici, kde sú aj zahraniční investori, miestnemu pivovaru, obchodnému
centru aj domácnostiam. Všetci môžu ostať od nového roka bez elektriny.

V rovnakom ohrození sú aj niektoré ubytovacie a stravovacie zariadenia vo Vysokých Tatrách, domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi,
bytové družstvá i obce na strednom Spiši. Na hľadanie alternatívnych dodávateľov im zostáva kriticky málo času.

Hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková povedala, že „intenzívne komunikujú so zástupcami VSE a hľadajú riešenie pre
všetkých ich zákazníkov“.

5. V parku pri Valalikoch môže nájsť prácu až 5000 ľudí

Pri Košiciach vznikne nový strategický priemyselný park Valaliky. Od vlády získal štatút významnej investície. To umožní čo najrýchlejšie
pripraviť toto územie na príchod strategického investora.

„Príchod investora do toho parku by znamenal 5000 nových pracovných miest a pre východné Slovensko by to bola výborná správa,“
povedal minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý návrh vláde predkladal. Na margo investora dodal iba to, že na jeho získaní
intenzívne pracujú.

Zriadenie parku Valaliky bude výhradne v réžii štátnej spoločnosti MH Invest II. Jej úlohou bude usporiadať vlastnícke vzťahy, výstavba
potrebnej infraštruktúry, súvisiace a doplnkové stavby a zariadenia a iné prípravné činnosti.

Rozloha budúceho priemyselného parku Valaliky by mala byť takmer 400 hektárov. Náklady na jeho vybudovanie sú odhadované na 121
mil. eur. „Našou prioritou je znižovanie regionálnych rozdielov, a aj preto chceme, aby na východné Slovensko prišiel silný strategický
investor,“ zdôraznil Sulík.

Útvar hodnoty za peniaze už skôr hodnotil tento projekt ako finančne nenávratný, lebo výnosy z predaja pozemkov investorom odhaduje
na približne 60 miliónov eur. Očakáva však dodatočné ekonomické prínosy z príchodu strategického investora, ktoré v súčasnosti nie je
možné relevantne kvantifikovať.

6. V Humennom zdražie teplo o polovicu

https://monitora.sk/
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Areál Chemesu, v ktorom sídli viacero zahraničných firiem. Foto N – Tomáš Benedikovič

Regulačný úrad povolil humenskému Chemesu zvýšiť cenu tepla až o 51 a staroľubovnianskemu Slobytermu o 36 percent. V Starej
Ľubovni však napokon tepláreň zdvihne zálohy na teplo len o prijateľných 15 percent, domácnosti totiž už teraz platili relatívne vysoké
zálohy.

Humenská radnica v reakcii na zvýšenie hovorí o riziku sociálneho napätia a žiada, aby štát zdražovaniu zamedzil a aby pre mesto
postavil nový zdroj tepla, ktorý nahradí privátnu firmu Chemes.

Teplárni sa, naopak, máli ešte aj zdraženie o 51 percent a upozorňuje na možnosť redukcie dodávok tepla pre humenské domácnosti a
aj pre tamojšie priemyselné podniky s 1 800 zamestnancami.

Štát sa údajne chystá aj na možné silovejšie riešenia. Uvažuje nad zákonom, ktorý by štátnemu teplárenskému holdingu umožnil rýchle
prevzatie teplárne, ktorá nedokáže dodávať teplo za ceny odobrené ÚRSO-m.

7. Hokejové kluby štrajkujú, v nedeľu nenastúpia

Hokejová Tipos extraliga mala mať v nedeľu 26. decembra na programe kompletné 45. kolo. Ani jeden zo šiestich zápasov sa však
neodohrá. Všetkých dvanásť klubov najvyššej súťaže sa na tom dohodlo na štvrtkovom zasadnutí Asociácie profesionálnych hokejových
klubov (APHK).

Kluby takto protestujú proti pandemickým opatreniam vlády. Toto sviatočné kolo malo v minulosti veľkú návštevnosť, diváci však
momentálne na tribúnach nemôžu byť.

„Ide pre kluby o významný výpadok príjmov a stále nemáme vyriešené kompenzácie. Očakávame nejaký návrh, budúci týždeň máme
stretnutie so štátnym tajomníkom a dúfam, že dospejeme k riešeniu,“ povedala riaditeľka asociácie Aneta Büdiová .

Kluby apelujú na vládu, aby prehodnotila opatrenia a pustila na štadióny aspoň zaočkovaných divákov. „Nie som zástanca štrajkov. Na
rovinu však poviem, že ak by sme mali hrať bez divákov, radšej budem tráviť sviatky po dlhých rokoch doma s rodinou,“ hovorí tréner
Prešova Ernest Bokroš .

Bokroš priznal, že pre trénerov je „náročné namotivovať zverencov, keď hrajú pred prázdnymi tribúnami“.

V nedeľu na Štefana sa mali hrať až dve východniarske derby. Košice doma proti Spišskej Novej Vsi, Prešov proti Michalovciam. Do
Popradu sa chystala Banská Bystrica. Podľa Büdiovej ide o jednokolový štrajk, ďalšie kolo, ktoré je na programe v utorok 28. decembra,
by už kluby mali odohrať podľa plánu.

8. Aj športovci to majú ťažké proti covidu

Jaroslav Baláž je dôkazom, že ani mimoriadna kondícia nie je zárukou ľahkého priebehu ochorenia covid-19, ak nie ste zaočkovaní.
Niekoľko týždňov bojoval o život napriek tomu, že vo svojej kategórii vyhráva maratóny.

„Už 12. deň bojujem na JIS s covidom. Ja bojujem, ale moja mama včera prehrala tento boj“. Toto napísal na Facebook v novembri, keď
ležal v košickej nemocnici a miestami neveril, že sa ešte niekedy vráti domov. Mama ležala o poschodie vyššie ako on. Najviac ho mrzí,
že sa s ňou nemohol rozlúčiť a ani sa zúčastniť na jej pohrebe.

Jaroslav Baláž bol kedysi aktívny cyklista, reprezentant, juniorský majster Československa. Dnes má 63 rokov a závideniahodnú formu.
Maratóny beháva štvrtý rok. Bol aj v októbri na košickom MMM, skončil druhý v kategórii 60+. A v novembri dostal covid.

Nebol zaočkovaný zo zdravotných dôvodov a pre lieky, ktoré na jar užíval. Neskôr sa začal pripravovať na maratón, a preto nechcel
vakcínou organizmus zaťažovať. „Veľmi to ľutujem, a keby sa dal čas vrátiť späť, určite sa zaočkujem, bez ohľadu na lieky. Pôjdem
ihneď, ako sa po covide dá,“ hovorí dnes , keď stále zápasí s postcovidovými následkami. Beh musel vymeniť za prechádzky. Teraz je
prioritou zdravie.

„Zistil som, aké je ľudské telo krehké. Ako málo stačí, aby človek ochorel a takmer zomrel,“ vraví Jaroslav Baláž a pripája slová plné
vďaky na adresu zdravotníkov. Hovorí o nich ako o hrdinoch v bielom, ktorí ho vrátili do života.

Po tohtoročnom Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Foto – FB/J. Baláž

9. Most ako vianočný darček

Po roku a pol je most medzi obcami Kysak a Veľká Lodina opäť prejazdný. Starý doslúžil vlani v auguste. Najprv sa prelomil a o dva
mesiace sa zrútil do rieky Hornád. S výstavbou nového začali v máji, celkové náklady vyšli Košický samosprávny kraj na viac ako dva
milióny eur.
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Váhostav – SK ako zhotoviteľ však s prácami ešte neskončil. V nasledujúcich mesiacoch budú pokračovať hlavne pod mostom – úpravy
terénu, odstránenie kameniva z toku Hornádu, zjednocujúci náter na oporách mosta či vodorovné dopravné značenie.

Zmluvný termín na dokončenie projektu vrátane všetkých kolaudačných konaní je 29. apríl 2022. V prevádzke je 56-metrový most o štyri
mesiace skôr vďaka povoleniu na predčasné užívanie stavby.

„Chceli sme dať obyvateľom najmä okolitých obcí takýto predvianočný darček a splniť to, čo sme hovorili už niekedy minulý rok, že do
nadchádzajúcich Vianoc bude sprejazdnený,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka .

Počas stavby mosta motoristi museli využívať ako obchádzku takmer trojkilometrový úsek cez Veľkú Lodinu. Táto trasa ostáva otvorená,
Správa ciest KSK ju však počas zimy nebude udržiavať.

Foto – TASR

10. Ľudia hlasovali, kto dostane peniaze

Obyvatelia Košického kraja mohli prvýkrát rozhodovať, ako sa prerozdelí balík 100-tisíc eur, vyčlenený na participatívny rozpočet. Do
pilotného ročníka sa zapojilo šesťtisíc ľudí, každý mohol prideliť tri hlasy niektorému z desiatich projektov na rozvoj športovej
infraštruktúry.

Hlasovanie sa konalo od 6. do 20. decembra online formou, peniaze z rozpočtu župy dostanú žiadatelia s najvyšším počtom hlasov.

Najväčšiu podporu získal projekt Športového klubu Zemplín Michalovce, oddiel Judo – na modernizáciu posilňovne pre džudistov.
Futbalový klub Spišská Nová Ves uspel s projektom Tráva namiesto starej škvary, v rámci ktorého v areáli futbalového štadióna vzniknú
ďalšie tréningové plochy.

V niektorých šatniach na košickom zimnom štadióne Aréna Sršňov pribudne nová vzduchotechnika. Ďalším úspešným žiadateľom z
Košíc bol klub Koryo taekwondo Slávia UPJŠ. Bude môcť rekonštruovať sociálne zariadenie vo výmenníkovej stanici na Sídlisku KVP,
kde sídli.

Odporúčame si prečítať:

Richard Sulík v rozhovore pre Denník E povedal, že on by s investíciou do dekarbonizácie v košickom U. S. Steele – výstavba dvoch
nových elektrických pecí – ešte počkal, lebo neskôr môže prísť na trh vhodnejšia náhrada ich terajších pecí na železnú rudu. Oceliarom
zatiaľ odporúča investovať do liniek na plechy pre automobilky. „Do tej fabriky nebolo významnejšie investované už dve desaťročia.
Naopak, dividendy vyberané boli – a pravidelne.“

Prejdite sa po adventných Košiciach. Preč sú časy, keď bola výzdoba iba na Hlavnej ulici. Zájdite v rámci prechádzky so známym
potulkárom Milanom Kolcunom aj do zákutí mesta, do iných mestských častí, medzi rodinné domy i sídliskové bloky. Ukáže vám to naj z
košickej vianočnej výzdoby. (Invisible Mag)

Citát týždňa:

„Doma sa zo mňa smejú, že neznášam Vianoce. Aby už od októbra išli vianočné reklamy, reklamy o soboch, Mikulášoch, Santa
Clausoch?! Dokonca aj starý dobrý dedo Mráz, ktorý nám voľakedy nosil darčeky, je dnes vo výslužbe. Dnes Spasiteľa nahrádzajú
šašovia v červeno-bielej coca-colovej farbe. Veď je to strašné!“

pravoslávny kňaz Peter Soroka

Foto týždňa:

Foto – Tomáš Slovinský

V pondelok 20. decembra publikovala americká Univerzitná asociácia pre výskum vesmíru USRA Geovedeckú snímku dňa, ktorej
autorom je košický astrofotograf Tomáš Slovinský. Celooblohová fotografia pochádza z gréckej Kréty a zachytáva tohtoročný dramatický
meteorický roj Perzeidy. Mimoriadne náročná fotografia vznikala 5 dní a jej spracovanie trvalo niekoľko týždňov.

Jedna z&nbsp;plánovaných mimoúrovňových križovatiek na obchvate. Zdroj – abs.sk

Autor: Dušan Karolyi, Dušan Karolyi
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