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Doprava: Polmaratón v Košiciach si v nedeľu vyžiada obmedzenia  
  28. 8. 2021, 16:23, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 28. augusta (TASR) - Dopravné obmedzenia si v nedeľu (29. 8.) vyžiada prvý ročník košického polmaratónu mieru - Košice Peace
Half Marathon. Od 8.00 približne do 12.00 h dôjde k úplnému vylúčeniu dopravy na uliciach Moyzesova, Bačíkova, Hviezdoslavova a
Zimná. Ovplyvní to aj autobusové a električkové linky. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.

Ako spresnila hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová, električkové linky č. 2, 4, 6 a 9 budú premávať
po upravených trasách, linka č. 7 nebude premávať. Premávať bude náhradná električková linka X v úseku Havlíčkova - Námestie
Maratónu mieru.

"Autobusové zastávky Dom umenia (smer Alžbetina, Rektorát UPJŠ); Alžbetina, Rektorát UPJŠ; Slovenský rozhlas; Radnica Starého
mesta; Hlavná pošta (smer Slovenský rozhlas); Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka na Hlavnej ulici); Zimná; Technická
univerzita; Botanická záhrada (smer Technická univerzita) nebudú obsluhované," uviedla s tým, že autobusové linky č. 12, 17, 19, 22 a
36 budú premávať po obchádzkových trasách.

Bližšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke DPMK.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

sem pop

Autor: SEM
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Napriek hrozbe koncentráku krstili Židov a išli proti Tisovi  
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Rubrika: Víkend

Viacerí kňazi, ktorí sa postavili režimu vojnovej slovenskej republiky, skončili už pred Slovenským národným povstaním v koncentračnom
tábore v Ilave. Ďalší sa Povstania priamo zúčastnili

Skoro ráno 3. decembra 1941 čakal školníka po príchode do gymnázia v Zlatých Moravciach nečakaný výjav. Rovno na chlapčenských
toaletách.

„Dosiaľ nezistení páchatelia vnikli do budovy,“ zapisovali už čoskoro žandári. „Odniesli bustu Andreja Hlinku, ktorá bola vo vestibule, a
túto hodili do záchodovej misy chlapeckého záchodu. Do záchodu sa nevmestila, takže hlava bola omočená vo vode a časť busty
vyčnievala von.“

Udalosť mala o mesiac pokračovanie. „Do budovy vnikol neznámy páchateľ,“ písali znova žandári 13. januára 1942. „Tam sobral bustu
Dr. Tisa z prízemia a túto zaniesol na poschodie, kde ju zahodil do záchodovej misy dolu hlavou. Nad bustou stál nápis: To je on, čo nás
zapredal Nemcom!“

Škandál promptne riešila tajná politická polícia, predchodca komunistickej ŠtB s názvom Ústredňa štátnej bezpečnosti (ÚŠB), ktorá
obežníkom zakázala o veci hovoriť. Urážka sa predsa týkala „zvečnelého otca národa“ aj samého „vodcu“. Historička práva Katarína
Zavacká, ktorá tento prípad v archíve objavila, podotýka: „Verejný priestor bol vtedy zamorený podobizňami Hlinku a Tisa, ktorým
propaganda vytvárala vodcovské kulty. Ich busty strčené do záchoda boli jednoznačne symbolom vzdoru a protestu.“

Žandári si všimli, že páchatelia do školy nevnikli násilím, našli stopy topánok „pobytých huste malými klinčokami“.

Vyšetrovanie ukázalo, že zneuctenia sa nedopustil pomýlený študent či komunista. Ale sám pán profesor. Profesor náboženstva.
Katolícky duchovný Ferdinand Zálešák skončil za to v koncentráku v Ilave, kde režim väznil svojich politických odporcov bez možnosti
obrany, ľubovoľne dlhý čas.

Zálešák nebol jediný. Vojnovému režimu, ktorý sa oficiálne hlásil ku kresťanstvu a na čele ktorého stál kňaz, aktívne vzdorovali kňazi
všetkých konfesií. Krstili Židov napriek hrozbe koncentráku, písali aj kázali proti Tisovi, neváhali ísť do odboja.

„Hoci sa dostávali rozporu s kresťanským učením na jednej strane a na druhej strane s oficiálnou štátnou politikou, hlavnú úlohu tu
zohrával individuálny prístup k problému na základe postojov každej konkrétnej osobnosti,“ vysvetľuje historik Ivan Kamenec.

Nemôžem byť dlhšie nemým svedkom

Vatikánsky diplomat a vyslanec v Budapešti, nuncius Angelo Rotta list pozorne poskladal a odoslal ho s poštou vatikánskemu štátnemu
sekretárovi, kardinálovi Luigimu Maglionemu. Bol to zvláštny list. V apríli 1942 ho napísal bratislavský katolícky farár Augustín Pozdech a
adresoval ho predsedovi budapeštianskej židovskej obce. V liste písal o surových opatreniach, ktoré sa práve diali na Slovensku.

„Nemôžem už byť dlhšie nemým svedkom strašného utrpenia, ktorému sú vystavení Židia, moji blížni,“ písal. „Som hlboko rozhorčený, že
ľudské bytosti, ktoré nemajú inej viny, ako že sa narodili ako Židia, sa zbavujú všetkého majetku, oberú ich o posledný zvyšok osobnej
slobody a odvlečú do cudzej krajiny ako otrokov.“

Ďalej v liste vysvetľuje, prečo sa rozhodol pre túto formu protestu: „Chcel by som vyburcovať svedomie celého sveta proti tomuto
prenasledovaniu. Nie je predsa možné, aby som ostal nečinným svedkom, keď malé deti, na smrť chorých starcov, mladé dievčatá
vytrhnuté z ich rodín a mladých mužov deportujú ako dobytok, v dobytčích vagónoch, do neznáma.“

List, ktorý dnes pôsobí ako manifest humanity, bol o to nezvyčajnejší, že ho písal katolícky kňaz. Mnohí katolícki kňazi aj vysokí cirkevní
zástupcovia podporovali politiku Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, mlčaním prechádzali rasistické zákony a sekundovali režimu, s
ktorým mal problém sám Vatikán. Angelo Rotta chcel preto archivovať fakt, že zďaleka nie všetci duchovní súhlasili. Do sprievodného
listu do Vatikánu pripísal, že ho posiela „ohľadom smutnej situácie Slovákov židovského pôvodu, deportovaným z ich vlasti... List môže
byť užitočný, ak nie na iné, tak aspoň ako dokumentácia“.

Autor listu Augustín Pozdech pôsobil od roku 1927 v blumentálskej farnosti v Bratislave. Jeho portrét zobrazuje navonok typického
katolíckeho kňaza v reverende, s ľahkým úsmevom, oválnej tváre, ktorý sa staral o svoje ovečky.

V skutočnosti uňho nešlo o ojedinelý prejav vzdoru a súcitu. Vyšetrovacie spisy v Slovenskom národnom archíve v Bratislave odhaľujú, 
že protest proti deportáciám bol súčasťou jeho odporu. Vojnový režim vášnivo odmietal a osobne ho mali v zuboch prezident Tiso aj 
minister vnútra a veliteľ gardistov Alexander Mach, ktorých verejne kritizoval. Tisa za to, že sa nedržal vatikánskych príkazov a
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podporoval prenasledovanie Židov, Macha za opilecké excesy. Hlinkovu gardu otvorene nazýval „banditmi, zbojníckou bandou“. A keďže
policajti mali donášačov aj uňho na fare, vedeli, ako sa vyjadroval: „Môžu ma dať do Ilavy. Som na všetko pripravený.“

Priamo na blumentálskej fare sa totiž stretávali odporcovia ľudáctva a odbojári, sám Pozdech bol členom významnej odbojovej skupiny
Flóra a neskôr, keď vypuklo Povstanie, pomáhal väzneným a rodinám povstalcov.

„Z čias farára Pozdecha nemáme na fare žiadne dokumenty, ale o situácii za vojny píše aj v knižke o Blumentáli, ktorú vydal krátko po
vojne,“ hovorí blumentálsky kostolník Juraj Čaniga.

Blumentálskeho farára vyšetrovala ľudácka ÚŠB a neskôr ho zmlátilo gestapo. „Nechcel som nikomu škodiť a radšej som chcel škodu
sám trpieť,“ vravel na výsluchu 1. októbra 1940. To vlastne platí pre celé jeho pôsobenie. „Mojím úmyslom bolo pomôcť zachovať životy
troch lebo štyroch ľudí, čo som považoval za povinnosť lásky k blížnemu. Viac nemám čo udať.“

Chceli by vyvolať súcit so sebou

Bol práve prvý deň transportov. Tisíc dievčat nahnali 25. marca 1942 do vagónov a poslali do nacistických lágrov. Ľudia videli brutalitu
deportácií, ktorá ich sprevádzala, agresívnych gardistov a plač obetí odsúdených na základe kolektívnej viny.

A večer z rádií znel prejav Alexandra Macha o pliage, ktorej sa treba zbaviť: „Musíme odstrániť všetko, čo by mohlo raz ohroziť našu
slobodu. Nedajme sa pomýliť rečami, ktoré rozširujú Židia a ktorými by chceli vyvolať akýsi súcit so sebou. Vraj Židom hrozí najstrašnejší
osud. Vraj majú byť vyvezení do tajomných močarísk, kde majú byť povraždení, postrieľaní. Nič takého im nehrozí,“ hučalo rádio. Prejav
pokračoval: „Pred tým ich nezachráni ani pán kalvínsky farár Puškáš, ktorý krstil Židov vo veľkom. Keby sme ho neboli dali do Ilavy, za
týždeň-dva, v tom tempe, ktoré začal, pokrstí nám všetkých Židov. Keď sme dali do Ilavy Puškáša, vyhlasujem, že do Ilavy alebo ešte na
horšie miesto dostane sa každý, kto by znemožňoval vyriešenie židovskej veci.“

Kalvínsky farár Štefan Puškáš, ktorého šéf gardistov vykričal na celé Slovensko, sedel už v tej chvíli v ilavskom koncentráku. Spis z jeho
prípadu sa takisto nachádza v Slovenskom národnom archíve a ukazuje, že o jeho prípad sa zaujímali tajní policajti z ÚŠB aj vysokí
činitelia. „Kalvínsky farár Štefan Puškáš pokrstil v marci tohto roka na svojej fare vo Zvolene 9 Židov,“ písali v mesačnej správe.

Okrem Zvolena krstil Puškáš aj inde, riaditeľ ÚŠB oznamoval v inom hlásení Machovi, že v Žiline pokrstil až 142 Židov. Policajné spisy
ukazujú dlhé menoslovy pokrstených.

„Takúto záchrannú činnosť robili aj ďalší kalvínski farári,“ podotýka Arpád Csontos z reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v
Humennom. „Napríklad Alexander Brányik z Prešova na svojej motorke obchádzal Slovensko a kde mu bolo oznámené, tak tam Židov
krstil.“

Rekordmanom bol v tomto smere u kalvínov farár Ladislav Šedivý. Ten pokrstil v Nitre dovedna niekoľko stoviek Židov.

Kňazi do koncentráka

Ilavský koncentrák sa počas vojny plnil nielen ľavičiarmi a antifašistami, ale aj kňazmi. Vrátane pravoslávnych.

Dostal sa tam aj Vasilij Ptaščuk z dedinky Svetlice v Medzilaboreckom okrese. Za vojny sa dedinka volala Világy a noviny Slovák 7.
augusta 1942 hlásali: „Falšovanie krstných listov. Vyšetrovaním sa zistilo, že Vasilij Ptaščuk sústavne vydával krstné listy Židom.
Bezpečnostné orgány ho zatkli a zaviedli proti nemu príslušné pokračovania.“

Už dva dni pred novinovou správou hlásili z Humenného na ÚŠB, že Ptaščuk krstil a „tejto činnosti sme urobili prietrž dodaním
menovaného do koncentračného strediska v Ilave.“ Na Ptaščuka sa dokonca podľa archívnych spisov telefonicky pýtal aj Mach, ktorý
žiadal žandárov, aby vyšetrili, či pokrstil až 300 Židov. To sa im však zistiť nepodarilo. Faru s matrikou v Svetliciach totiž medzitým ktosi
vykradol.

Na východe sa činili aj ďalší kňazi. Mnohí z nich boli gréckokatolícki. Medzi nimi aj Emil Zorvan z dedinky Čarno, dnes Šarišské Čierne v
Bardejovskom okrese. Okrem toho, že krstil Židov, aktívne spolupracoval s miestnym ozbrojeným odbojom, ktorý sa tu formoval už od
roku 1943.

Zorvan pôsobil v partizánskom oddiele Rokosovskij-Litvinov ako rozviedčik, využíval napríklad krytie kňaza a od Nemcov si vybavil
povolenie na vstup do frontovej zóny, aby stade nosil informácie o postavení nacistických vojsk. Ba odbojári sa stretávali aj priamo na
jeho fare a vzápätí po vyhlásení Povstania na nej zabezpečil stretnutie partizánov s vojakmi z okolitých posádok, ktorí sa chceli pridať k
boju.

Zorvan riskoval nielen za seba, ako gréckokatolícky duchovný bol ženatý a v tom období mal aj malého syna. „Jeho nesúhlas s vojnovým
režimom najlepšie dokumentujú jeho činy,“ hovorí historik Peter Borza z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Zorvan nebol
jediný, viacerí gréckokatolícki kňazi odmietali protižidovskú politiku, usilovali sa o obnovenie demokracie, krstili Židov.“

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 10

Dať prednosť záchrane života

Krsty a doklady k nemu mohli, ale aj nemuseli znamenať záchranu života – ich účinnosti neraz až príliš optimisticky verili kňazi aj krstení.
Pred deportáciou pritom krst ochránil iba v istých ohľadoch. Situáciu komplikovala rasistická legislatíva.

„Počas deportácií v roku 1942 platila už niekoľko mesiacov rasová definícia pojmu Žid, zavedená Židovským kódexom v septembri 1941,“
vysvetľuje historik Ján Hlavinka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. „Samotný krst pred deportáciou nechránil. Až v polovici
mája, to už prebiehali deportácie niekoľko týždňov, prijal slovenský snem ústavný zákon o vysťahovaní Židov, ktorý vyňal z deportácií
osoby pokrstené najneskôr 14. marca 1939.“

Ak teda neboli pokrstení pred vznikom slovenského štátu, zabrániť ich deportácii mohli len antedatované a falšované dokumenty o krste.
A ak chceli kňazi zachrániť život, museli skrátka pristúpiť k podvodu. „Áno, boli kňazi, ktorí vydávali falošné dokumenty tohto znenia,“
dodáva Hlavinka. „Samotný krst Židov nebol zakázaný, no čo sa postihovalo, bolo práve vydávanie falošných a antidatovaných
dokumentov o krste, prípadne iných dokladov, ktoré by pomohli pri vyňatí z deportácií.“

Kňazi podnikali všemožné triky: vpisovali mená Židov do voľných riadkov matrík, vymazávali mená zosnulých a miesto nich vpisovali
nové, vyškrabávali staré záznamy a pri písaní používali „starý“ atrament vyrobený pomocou chemických prostriedkov.

Iní takéto záchranné krsty Židov odmietali. Vnímali ich ako účelové. Neboli to len gardisti a ľudácki politici, ale napríklad aj spišský biskup
Ján Vojtaššák, ktorý na zasadnutí Štátnej rady 3. februára 1943 podľa dochovanej zápisnice udával: „Na jednej gréckokatolíckej fare za
jeden deň pokrstili 25 Židov.“

Podľa Borzu ide o dva pohľady na problém: duchovní buď zotrvávali na konzervatívnom postoji a neprekročili zaužívané pravidlá, na
druhej strane krstili aj bez náležitej prípravy, ba aj keď nebolo isté, že Židia chcú úprimne byť kresťanmi.

„Prijatie sviatosti krstu dospelého si vyžadovalo prípravu a súhlas biskupa. Pri hodnotení prístupu k využívaniu krstu ako nástroja
záchrany sledujeme rozdielny prístup v prostredí rímskokatolíckej cirkvi, kde sa striktne vyžadovalo zachovávanie právnych noriem a
oveľa viac záležalo na individuálnej odvahe kňaza, ktorý ich kvôli záchrane životov prestúpil,“ vysvetľuje Borza. „V gréckokatolíckej cirkvi
bola situácia odlišná najmä pre ústretový postoj biskupa Gojdiča, ktorý prevzal zodpovednosť na seba a pre zachovanie života dovolil
niečo, čo by za normálnych okolností nebolo možné, vrátane toho, že sa nedodržali formálne podmienky prípravy na krst. Dal prednosť
záchrane života.“

Nemohol som odolať prosbám a plaču

Tiso po potlačení Povstania na oslavách v Banskej Bystrici nielen ďakoval Adolfovi Hitlerovi a vyznamenával nacistických vojakov. Ešte
predtým odslúžil v banskobystrickej katedrále aj ďakovnú omšu za účasti esesáckych zločincov par excellence vrátane veliteľa
okupačných vojsk, SS-Obergruppenführera Hermanna Höfleho.

Popri tejto čiernej omši iní kňazi bojovali proti fašizmu. Evanjelický kňaz Daniel Kováč mal s režimom problém od samého začiatku.
Kritizoval ho priamo v kázňach a Židom vystavoval falošné krstné listy, za čo ho dva razy zatkli. V Povstaní bol prednostom duchovnej
správy armády a burcoval proti fašistom. Podľa historičky Daniely Baranovej sa do Povstania aktívne zapojilo veľa evanjelických kňazov,
no Kováč sa činil natoľko, že na jeho hlavu vypísala kolaborantská vláda odmenu 10-tisíc korún.

Hlavným impulzom pre Kováča bola skúsenosť z frontu, kam musel v roku 1942 narukovať ako vojenský duchovný. Práve z východného
frontu sa verejnosť dozvedala prvé správy o holokauste. „Videl som fotografie z popráv Židov a nemohol som, keďže som mäkkej
povahy, odolať prosbám a plaču,“ spomínal v máji 1944. „Vedomie, svedomie z obrázkov mi ukázaných mohlo by ma prenasledovať,
keby som vidiac na smrť odsúdených nepodal pomocnú ruku. Tiež myslel som na to, že krv týchto volala by zo zeme pred boží súd o
pomstu i tých, ktorí ich nechali zhynúť.“

Kováč takisto nečelil riziku sám, mal manželku, deti. „Keď sa zamýšľam nad mojím otcom, ale aj ostatnými, kladiem si otázku, akú
vnútornú silu mali títo hrdinovia povstania, napriek tomu sa s tým nechválili, dokonca ani pred nami deťmi,“ hovorí dnes jeho syn Dušan.
„Tiež si kladiem otázku, či by naša generácia mala odvahu riskovať životy, aby zachránili prenasledovaných spoluobčanov a tajne dúfam,
že v prípade potreby túto odvahu nájdeme aj v budúcnosti.“

„Kováčov príbeh je inšpirujúci,“ podotýka americká bádateľka Madeline Vadkerty, ktorá sa príbehu venovala v knihe Slovutný pán
prezident. „Hovorí nám, že vždy máme možnosť voľby, vždy sa môžeme rozhodnúť, a že existovali jednotlivci, ktorí sa vzopreli moci a
nielenže si zachovali tvár, ale zachránili aj množstvo životov. Ako by sa vyvíjali udalosti na Slovensku, keby takých bolo viac?“

Osudy odbojárskych kňazov neboli ružové. Na hrdinstvo mnohých sa zabudlo. Farára Pozdecha po komunistickom puči zavreli, lebo sa
angažoval medzi demokratmi, po prepustení sa napriek prosbám nemohol vrátiť na faru a dožil v zabudnutí v starobinci. Emila Zorvana
zatkli v rámci ťaženia proti gréckokatolíckej cirkvi a trest si odpykával v komunistickom lágri. Daniel Kováč sedel za údajnú protištátnu
činnosť a ani po prepustení mu už nedovolili obliecť si kňazské rúcho.

https://monitora.sk/
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Ich príbehy narúšajú klišé o kňazoch, ktorí iba sekundovali Tisovi. „Myslím si, že termín farská republika, ktorý prvý raz použil koncom
štyridsiatych rokov Dominik Tatarka, nie je správny,“ hovorí historik Ivan Kamenec. „Kto vlastne predstavuje cirkev: biskupi, kňazi, veriaci
obyvatelia? Podľa mňa všetci. Preto nemá zmysel hovoriť o zlyhaní alebo hrdinstve cirkvi, ale o zlyhaní a hrdinstve jednotlivcov.“

„Je dôležité pripomínať si aj tieto osobnosti odboja, najmä v súčasnosti, keď sa história opäť upravuje,“ hovorí historička Daniela
Baranová. „To, že odbojová činnosť kňazov upadla po roku 1948 do zabudnutia, bol zámer komunistického režimu, lebo to nešlo ruka v
ruke s ideológiou ateizmu. Teraz, keď sa koleso otočilo, nastal čas hovoriť aj o tomto odboji.“

Vždy máme možnosť voľby, vždy sa môžeme rozhodnúť, a existovali jednotlivci, ktorí sa vzopreli moci a nielenže si zachovali tvár, ale
zachránili aj množstvo životov. Ako by sa vyvíjali udalosti na Slovensku, keby takých bolo viac?

Madeline vadkerty,

americká bádateľka

Som hlboko rozhorčený, že ľudské bytosti, ktoré nemajú inej viny, ako že sa narodili ako Židia, sa zbavujú všetkého majetku, oberú ich o
posledný zvyšok osobnej slobody a odvlečú do cudzej krajiny ako otrokov.

Augustín Pozdech,

farár

Medzi duchovnými s veľkým krížom stojí Vasilij Ptaščuk, ktorý vydával krstné listy Židom, aby ich zachránil. Daniel Kováč bol za
Povstania prednostom duchovnej správy armády. Emil Zorvan pôsobil v partizánskom oddiele Rokosovskij-Litvinov ako rozviedčik, počas
celej vojny sa musel báť o manželku a malého syna. Tisova a Hlinkova busta v záchode gymnázia v Zlatých Moravciach. Po potlačení
SNP slúžil Jozef tiso 30. októbra 1944 ďakovnú omšu v katedrále v Banskej Bystrici a vyznamenal nacistických vojakov. augustín
Pozdech bol v odbojovej skupine Flóra, neskôr pomáhal rodinám povstalcov.

Foto – MúzeuM SlovenSkého národného PovStania, archív d. k., archív t. z., SlovenSký národný archív (3 x), koStol a FarnoSť
BratiSlava-nové MeSto

Autor: Peter Getting
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Posledná rozlúčka s niekdajším biskupským vikárom bola v Ľutine.

PREŠOV. Vo veku 83 rokov zomrel v Prešove gréckokatolícky kňaz Jozef Blaščák.

Pochádzal z Olejníkova (dnes okres Sabinov), obce neďaleko pútnickej Ľutiny, s ktorou bol spätý. Pôsobil aj v Českej republike ako vikár
apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu. O úmrtí informovala Gréckokatolícka eparchia Košice.

Z univerzity do Brna

Jozef Blaščák sa odmala chcel stať kňazom.

Narodil sa 28. augusta 1938, na sviatok Zosnutia Bohorodičky podľa juliánskeho kalendára.

Vysvätený za kňaza bol 5. septembra 1992 biskupom Jánom Hirkom. Dlhé roky slúžil ako kňaz. Pôsobil aj ako tajomník Gréckokatolíckej
bohosloveckej (dnes teologickej) fakulty UPJŠ, dnes Prešovskej univerzity v Prešove. Neskôr viedli jeho cesty do Brna.

Presne v deň vzniku samostatných republík, 1. januára 1993, bol menovaný za duchovného správcu farnosti sv. Jozefa v Brne.

Modlidby na Morave prednášal v českom, ale aj v slovenskom a staroslovienskom jazyku.

V roku 1997 sa stal dekanom v brniansko-olomouckom protopresbyteráte, neskôr sa stal biskupským vikárom - bol synkel apoštolského
exarchátu pre katolíkov byzantského obradu pre Moravu a Sliezsko.

S brnianskou gréckokatolíckou farnosťou v roku 2007 oslávil jej 70. výročie, bol aj pri vzniku slovenskej gréckokatolíckej farnosti sv. Márie
Magdalény v Brne.

Nestratil kontakt ani so svojím rodným krajom, kde sa často vracal. Aj posledná rozlúčka sa konala vo štvrtok v jeho rodnom kraji, priamo
v Bazilike minor v Ľutine v Sabinovskom okrese.

Gréckokatolícky kňaz o. mitrát Jozef Blaščák. FOTO: ARCHÍV

Autor: MICHAL FRANK
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Bližšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke DPMK. ( Ilustračné foto)

Dopravné obmedzenia si v nedeľu (29. 8.) vyžiada prvý ročník košického polmaratónu mieru - Košice Peace Half Marathon.

Od 8.00 približne do 12.00 h dôjde k úplnému vylúčeniu dopravy na uliciach Moyzesova, Bačíkova, Hviezdoslavova a Zimná. Ovplyvní to
aj autobusové a električkové linky. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.

Ako spresnila hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová, električkové linky č. 2, 4, 6 a 9 budú premávať
po upravených trasách, linka č. 7 nebude premávať . Premávať bude náhradná električková linka X v úseku Havlíčkova - Námestie
Maratónu mieru.

"Autobusové zastávky Dom umenia (smer Alžbetina, Rektorát UPJŠ); Alžbetina, Rektorát UPJŠ; Slovenský rozhlas; Radnica Starého
mesta; Hlavná pošta (smer Slovenský rozhlas); Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka na Hlavnej ulici); Zimná; Technická
univerzita; Botanická záhrada (smer Technická univerzita) nebudú obsluhované," uviedla s tým, že autobusové linky č. 12, 17, 19, 22 a
36 budú premávať po obchádzkových trasách. Bližšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke DPMK.

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/476253794/ee9c744b84a3228d2b60?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzI4OTIyNzAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDc2MjUzNzk0LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.RdrPONr0N88OYcgEChJz72RtfV4CS4090gsOTOutkfA
https://www.cas.sk/clanok/2581005/dopravne-obmedzenia-a-zmeny-v-mhd-citajte-ako-to-bude-vyzerat-pocas-polmaratonu-v-kosiciach/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 14
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Foto: www.facebook.com

SITA Slovenská tlačová agentúra

V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur.
Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Zdieľať

Autor: SITA
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Prvý polmaratón v Košiciach uzavrie ulice. Pripravte sa na obmedzenia v doprave  
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Premávať bude náhradná električková linka.

KOŠICE. Dopravné obmedzenia si v nedeľu (29. 8.) vyžiada prvý ročník košického polmaratónu mieru - Košice Peace Half Marathon.

Od 8.00 približne do 12.00 h dôjde k úplnému vylúčeniu dopravy na uliciach Moyzesova, Bačíkova, Hviezdoslavova a Zimná.

Ovplyvní to aj autobusové a električkové linky. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokPred pápežom a Saganom otestuje centrum Košíc tisíc bežcov a 200 usporiadateľov Čítajte

Ako spresnila hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice Vladimíra Petrušová, električkové linky č. 2, 4, 6 a 9 budú premávať po
upravených trasách, linka č. 7 nebude premávať.

Obchádzkové trasy

Premávať bude náhradná električková linka X v úseku Havlíčkova - Námestie Maratónu mieru.

"Autobusové zastávky Dom umenia (smer Alžbetina, Rektorát UPJŠ); Alžbetina, Rektorát UPJŠ; Slovenský rozhlas; Radnica Starého
mesta; Hlavná pošta (smer Slovenský rozhlas); Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka na Hlavnej ulici); Zimná; Technická
univerzita; Botanická záhrada (smer Technická univerzita) nebudú obsluhované," uviedla s tým, že autobusové linky č. 12, 17, 19, 22 a
36 budú premávať po obchádzkových trasách.

Bližšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke dopravného podniku.

Autor: TASR
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.

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta

Od 8.00 približne do 12.00 h dôjde k úplnému vylúčeniu dopravy na uliciach Moyzesova, Bačíkova, Hviezdoslavova a Zimná.

Autor TASR

včera 16:38

Košice 28. augusta (TASR) - Dopravné obmedzenia si v nedeľu (29. 8.) vyžiada prvý ročník košického polmaratónu mieru - Košice Peace
Half Marathon. Od 8.00 približne do 12.00 h dôjde k úplnému vylúčeniu dopravy na uliciach Moyzesova, Bačíkova, Hviezdoslavova a
Zimná. Ovplyvní to aj autobusové a električkové linky. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.

Ako spresnila hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová, električkové linky č. 2, 4, 6 a 9 budú premávať
po upravených trasách, linka č. 7 nebude premávať. Premávať bude náhradná električková linka X v úseku Havlíčkova - Námestie
Maratónu mieru.

"Autobusové zastávky Dom umenia (smer Alžbetina, Rektorát UPJŠ); Alžbetina, Rektorát UPJŠ; Slovenský rozhlas; Radnica Starého
mesta; Hlavná pošta (smer Slovenský rozhlas); Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka na Hlavnej ulici); Zimná; Technická
univerzita; Botanická záhrada (smer Technická univerzita) nebudú obsluhované," uviedla s tým, že autobusové linky č. 12, 17, 19, 22 a
36 budú premávať po obchádzkových trasách.

Bližšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke DPMK.

.

Autor: TASR
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Posledná rozlúčka bola v Ľutine.

PREŠOV. Vo veku 83 rokov zomrel v Prešove gréckokatolícky kňaz Jozef Blaščák.

Pochádzal z Olejníkova (dnes okres Sabinov), obce neďaleko pútnickej Ľutiny, s ktorou bol spätý.

Pôsobil aj v Českej republike ako vikár apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu.

O úmrtí informovala Gréckokatolícka eparchia Košice.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokZomrel kňaz Pavol Repko, pochovajú ho v Dulovej Vsi Čítajte Z univerzity do Brna((piano))

Jozef Blaščák sa odmala chcel stať kňazom.

Narodil sa 28. augusta 1938, na sviatok Zosnutia Bohorodičky podľa juliánskeho kalendára.

Vysvätený za kňaza bol 5. septembra 1992 biskupom Jánom Hirkom. Dlhé roky slúžil ako kňaz.

Pôsobil aj ako tajomník Gréckokatolíckej bohosloveckej (dnes teologickej) fakulty UPJŠ, dnes Prešovskej univerzity v Prešove.

Neskôr viedli jeho cesty do Brna.

Presne v deň vzniku samostatných republík, 1. januára 1993, bol menovaný za duchovného správcu farnosti sv. Jozefa v Brne.

Modlidby na Morave prednášal v českom, ale aj v slovenskom a staroslovienskom jazyku.

V roku 1997 sa stal dekanom v brniansko-olomouckom protopresbyteráte, neskôr sa stal biskupským vikárom - bol synkel apoštolského
exarchátu pre katolíkov byzantského obradu pre Moravu a Sliezsko.

S brnianskou gréckokatolíckou farnosťou v roku 2007 oslávil jej 70. výročie, bol aj pri vzniku slovenskej gréckokatolíckej farnosti sv. Márie
Magdalény v Brne.

Nestratil kontakt ani so svojím rodným krajom, kde sa často vracal.

Aj posledná rozlúčka sa konala vo štvrtok v jeho rodnom kraji, priamo v Bazilike minor v Ľutine v Sabinovskom okrese.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokZomrel Jozef Leščinský, známy rímskokatolícky kňaz a profesor Čítajte

Autor: Michal Frank

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/474396337/cb749aaec2ea9f5fc7b8?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzI4OTIyNzAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDc0Mzk2MzM3LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.gQ8DFFr83hfEspiHwkchSnSUG6rwO9eXBCU7a7Xcjo4
https://presov.korzar.sme.sk/c/22729925/zomrel-greckokatolicky-knaz-jozef-blascak-niekdajsi-biskupsky-vikar.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 18
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Študenti nezaháľali ani cez prázdniny a v kooperácii s tímom z Trinidadu a Tobaga pracujú na rúšku citlivom k životnému prostrediu v
rámci medzinárodnej výzvy First Global

Americká nezisková organizácia FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) združuje stredoškolákov z celého
sveta s cieľom inšpirovať mladých ľudí a viesť ich ku technológiám, strojárstvu a matematike. Víťazov z každej krajiny potom pozýva na
celosvetovú výzvu v medzinárodnej robotickej súťaži FIRST Global, do ktorej je v tomto ročníku zapojených už 175 krajín.

Ročník našej lokálnej súťaže FIRST Global Slovensko 2020/2021 bol kvôli pandémii neštandardný a trochu komplikovanejší. Nakoniec
sa ju vďaka zníženiu opatrení podarilo zorganizovať. Tento rok sa robotická súťaž konala v priestoroch Ústavu telesnej výchovy UPJŠ v
Košiciach.

Súťaže sa zúčastnilo 6 tímov a témou tohto ročníka bolo „Neutop sa v odpade!“. Súťažiaci v 15-tich dvojminútových kolách museli s
vlastnoručne zostrojeným diaľkovo ovládaným robotom premiestniť penové loptičky symbolizujúce odpad cez úzku dráhu, ktorá zas
predstavovala znečistenú rieku.

Víťazom s počtom 725 bodov sa stali študenti Strednej priemyselnej školy technickej zo Spišskej Novej Vsi. Na druhom mieste skončila
SPŠ Elektrotechnická z Košíc a bronz si odniesol tím Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši. Zaujímavosťou je, že medzi
druhým, tretím a štvrtým miestom boli iba 4-bodové rozdiely. Takže išlo o vyrovnanú a napínavú súťaž od začiatku až do konca. Cenu za
dizajn robota, ktorú udeľujú rozhodcovia zápasov prítomní aj na inšpekciách robotov, získal tím senior z Evanjelickej spojenej školy v
Liptovskom Mikuláši.

Cez leto pokračuje medzinárodná výzva FIRST Global

Navzdory nie ideálnym podmienkam sa podarilo zorganizovať zaujímavú udalosť a už sa pracuje na výzvach medzinárodnej súťaže
FIRST Global 2021. Ani cez leto slovenskí študenti so zápalom pre techniku, dizajn a ekológiu nezaháľali. Zapojili sa do aktuálne
prebiehajúceho medzinárodného FIRST Global, ktoré končí 28. septembra a zúčastňujú sa ho mladí nadšenci zo 175 krajín sveta. Kvôli
pandémii má táto výzva už druhý rok len online formu, dovtedy sa študenti stretávali v rôznych krajinách, ktoré FIRST Global hostili.

Odhodlanosť mladých ľudí pre vedu v nepriaznivých až kritických okolnostiach sa ukázala aj pri príbehu tímu z Afganistanu, ktorý
pozostáva výhradne zo študentiek robotiky. Aby mohli pokračovať v pokojnom živote, štúdiu a budovaniu robotov v rámci platformy
FIRST Global, museli po nedávnych udalostiach utiecť do Kataru.

Študentky sa preslávili už pred štyrmi rokmi, kedy im až na štvrtý pokus boli udelené víza aby sa mohli zúčastniť súťaže FIRST Global v
Spojených štátoch amerických. Od vtedy sa snažili o osvetu a podporu štúdia STEM (science, technology, engineering, mathematics)
odborov aj pre dievčatá v krajine, kde to kvôli postaveniu žien v spoločnosti nemali ľahké ani pred nedávnym prebratím veľkej časti
krajiny Talibanom.

First Global pozostáva zo štyroch výziev:

Solutions Challegne ,

Robotics Challenge ,

CubeSat Prototype Challenge a

Social Media Challenge

Slovenský tím zostavený zo študentov z rôznych stredných škôl sa v Solution Challenge rozhodol z kategórií Ekonomika, Vzdelanie,
Zdravie a Životné prostredie pre projekt z poslednej menovanej oblasti. Ich témou je Eco-friendly Face Masks (rúška citlivé k životnému
prostrediu).

9-členný tím sa pre tento projekt rozhodol preto, lebo na jednej strane vidí veľký prínos nosenia rúšok pri rôznych druhoch epidémií. Ale
zároveň sa ukázalo, ako tieto bežné rúška dokážu znečisťovať prírodu.

Ako hovorí Lukáš Dršman, dnešné rúška sú vyrábane s dôrazom na jednorázorovsť než na udržateľnosť a odolnosť. „Po prieskume
materiálov som zistil, že by sme pre náš projekt mali zvoliť silikónovú gumu. Je dostatočné flexibilná, odolná a nerozkladá sa do
mikroplastov ako iné polymérové rúška a masky.“

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/476501249/44d52bb88f6e87e224ed?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzI4OTIyNzAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDc2NTAxMjQ5LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.tZLD_-SsaMj9GPGIYdAB6FvQ05buCRglYtptLos2hPc
https://touchit.sk/pozname-vitaza-majstrovstiev-slovenska-v-robotike-stredoskolakov-first-global-slovensko-2021/363089


Monitora s. r. o. | monitora.sk 19

„Mojou úlohou bolo navrhnúť vymeniteľné filtre s aktívnou cirkuláciou vzduchu. Musel som preto pokusmi overiť aký tlak človek vyvíja pri
nádychu a výdychu a aký prietok vzduchu je potrebný pre pohodlné nosenie,“ dodáva Samuel Mikita, ďalší člen tímu.

O celkový dizajn masky sa staral Richard Čuba, ktorý sa inšpiroval konceptom smart masiek Hazel od firmy Razer. „Prvý model nebol
dostatočne pohodlný a nebolo rozumieť čo v nej človek rozpráva. Druhý prototyp sme preto vylepšili o pasívny filter pred ústami a telo
masky sme vytvorili z priehľadného flexibilného materiálu,“ vysvetľuje.

Dizajn vymeniteľných filtrov má na starosti Júlia Spustová, ktorá sa po prieskume možností rozhodla pre ryžový papier so semiačkami
kvetov prirodzene rastúcich v Strednej Európe. Rozložiteľné filtre potom môžu fungovať ako sadenice.

Len pred pár dňami ukončili druhú fázu projektu, ktorou bolo vytvorenie aliancie s tímom z inej krajiny. Slováci alianciu vytvorili so
študentami z karibského Trinidadu a Tobaga. Momentálne v tretej fáze finalizujú svoju masku, ktorú musia dokončiť do 18. septembra a
postaviť ju do arény s desiatkami ďalších zaujímavých projektov mladých nadšencov pre vedu a výskum z celého sveta.

Tweet

Značky: robotika

Autor: redakcia touchIT
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V Botanickej záhrade pribudne nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
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V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur.
Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“. Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi
botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch
partnerov na projekte začala v júni minulého roku a vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v
Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je
jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

(SITA, mlu;jme)

Autor: BH || BH
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Slovenské národné povstanie je jednou zo zlomových udalostí slovenských dejín 20. storočia. Dnes, 29. 8. si pripomíname jeho 77.
výročie. V tomto článku vám priblížime aké udalosti tomuto povstaniu predchádzali, ako jeho dôležitosť vnímali občania a aký je jeho
význam.

Dôvody povstania

Na to, aké boli dôvody povstania a aký je jeho význam sme sa opýtali pani docentky Slávky Otčenášovej a pani doktorky Zuzany
Tokárovej z katedry histórie na UPJŠ.

SNP bolo ozbrojené vystúpenie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu ozbrojených síl nacistického
Nemecka na územie vtedajšej Slovenskej republiky. Povstanie sa začalo 29. augusta v roku 1944 a centrom povstania sa stala Banská
Bystrica.

Pouličné boje našej povstaleckej armády/ aktuality.sk

Medzi hlavné dôvody povstania, ako uvádza pani Tokárová, určite patrí nestotožňovanie sa časti slovenskej verejnosti s ľudáckym
režimom na Slovensku. Domáca opozícia a odboj sa na Slovensku počas druhej svetovej vojny začali formovať tajne, v ilegalite prakticky
od roku 1939, predovšetkým v prostredí pro-československy a demokraticky zmýšľajúcich príslušníkov zakázaných politických strán. Hoci
bola politická opozícia názorovo aj organizačne pomerne heterogénna – tvorili ju dve dominantné skupiny: tzv. komunistická zložka
odboja a občianska zložka odboja, napokon sa podarilo spojiť aktivity a vytvoriť ústredný orgán – ilegálnu Slovensku národnú radu (SNR),
ktorá bola celonárodným odbojovým orgánom riadiacim prípravy povstania, tak po politickej, ako aj vojenskej stránke, čo bolo základným
predpokladom pre vypuknutie povstania.

Koncom roka 1943 sa začalo na Slovensku rozširovať partizánske hnutie. Postupne sa aktivita partizánov stávala nekontrolovateľnou.
Práve desiatky akcií a násilností partizánov viedli 11. augusta 1944 na Slovensku k vyhláseniu stanného práva a príchodu nemeckej
armády, ktorá so súhlasom prezidenta Tisa začala s obsadzovaním slovenského územia. Bezprostrednou reakciou na príchod
nemeckých vojenských jednotiek bolo vypuknutie Slovenského národného povstania 29. augusta 1944. Vo večerných hodinách vydal
veliteľ Vojenského ústredia pplk. Ján Golián rozkaz k ozbrojenému útoku, čím povstanie vypuklo.

Pohľad občanov na povstanie

„Nálady a postoje obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939–1945 sa vo všeobecnosti odvíjali najmä od vojnového stavu a vývoja na
frontoch, a podobne tomu bolo aj počas SNP. Vzhľadom na to, že až do vypuknutia povstania sa slovenské územie nachádzalo mimo
vojnových udalostí a bojové operácie sa nedotýkali priamo územia Slovenska, nálady obyvateľstva boli relatívne pokojné,“ vysvetľuje
pani Tokárová.

Pohronský Bukovec 1945/ Ladislav Roller

Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa situácia medzi obyvateľstvom už značne vyostrila. V dôsledku častých preletov
sovietskych lietadiel a množstva poplašných správ si ľudia naplno uvedomovali vážnosť situácie. Prítomnosť nemeckej armády a
bezpečnostných zložiek, ktoré ihneď po svojom príchode začali s pomocou členov Hlinkovej gardy uplatňovať ostré represívne opatrenia,
nielen proti partizánom, ale aj proti civilnému obyvateľstvu, už znamenala rapídne narušenie ich bežného života a posilnenie
protinemeckých postojov. Neskôr sa veľká pozornosť ľudí prirodzene obrátila na vojnové operácie a celková nálada obyvateľstva sa
niesla najmä v znamení strachu z približovania bojov a možnej evakuácie.

„Pokiaľ išlo o postoje majoritného slovenského obyvateľstva, časť obyvateľov povstanie určite vítala, k povstalcom sa dobrovoľne pridala
alebo neváhala poskytnúť pomoc (zásobovaním potravinami, oblečením alebo úkrytom) a riskovať vlastný život. Druhá časť obyvateľstva
bola apatická a nečinná, zvolila skôr vyčkávaciu taktiku, či už s nádejou alebo z obáv pred tým, čo prinesie príchod frontu a riešila
problémy každodenného života,“ dodáva pani Tokárová.

Autor: Barbara Karková
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Jej cieľom je vzdelávať mladú generáciu o rizikách, ktoré číhajú na internete.

Hoaxy, fake news, propaganda… to je iba niekoľko známych druhov dezinformácií, ktoré sa vďaka online svetu šíria raketovou
rýchlosťou. Kým na sociálnych sieťach pribúdajú, v praxi stále chýba dostatočná osveta, ktorá by mladým ľuďom vysvetlila, aké dôležité
je neveriť všetkému na prvý pohľad a overiť si fakty. Práve to je nosná myšlienka, z ktorej vznikla kampaň #OverujSiFakty.

Kampaň pochádza z dielne agentúry Promiseo, ktorá takto úspešne nadviazala na dlhotrvajúcu spoluprácu s Univerzitou Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Ako vzdelávacia inštitúcia tak rozšírila svoje pôsobisko mimo prednáškových miestností a zameriava sa nielen na
vysokoškolských študentov, ale predovšetkým na generáciu, ktorá jej lavice zaplní o niekoľko rokov.

Nosným prvkom kampane sú citáty známych filozofov, akademikov, politikov, spisovateľov či vedcov, ktoré sú vtipne až sarkasticky
modifikované alebo doplnené tak, aby odrážali život v modernej dobe.

Ich cieľom je trefne poukázať na to, že na internete sa môže objaviť čokoľvek a užívatelia s nedostatočnými vedomosťami či
skúsenosťami sa môžu nechať ľahko oklamať. S vizuálmi sa môžu užívatelia stretnúť na sociálnych sieťach, no aj na YouTube a Googli, v
podobe statických príspevkov a trefných animácií, ktoré zobrazujú staroveké grécke osobnosti v modernom šate.

Na osvetu využíva univerzita aj stories na Instagrame, ktoré formou kvízov a zaujímavostí poukazujú na to, aké ľahké je “naletieť”, no aj
na to, že niektoré dezinformácie je bez hlbšieho skúmania veľmi náročné odhaliť.

Cieľom kampane je priviesť cieľovú skupinu na webovú stránku www.overujsifakty.sk , ktorá v oficiálnych farbách univerzity prezentuje
poznatky, tipy a rady ako dezinformácie rozoznať a vziať zodpovednosť za pravdivosť v online svete do vlastných rúk. Zároveň poukazuje
aj na riziká sociálneho inžinierstva, ktoré zneužíva nepravdivé informácie na to, aby poškodilo jednotlivým osobám či dokonca celým
spoločnostiam.

Autor: RED

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/472767655/fe1d4dd957cf0477eeb2?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzI4OTIyNzAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDcyNzY3NjU1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.cprb3Le3nWsmB0UhaoyQicB_Pqt00eq-j2TSDjnDB58
https://strategie.hnonline.sk/media/7879624-kosicka-univerzita-spustila-kampan-proti-dezinformaciam


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

Študentka medicíny z Prešova dosiahla medzinárodný úspech  
  29. 8. 2021, 13:32, Zdroj: ahoj.tv , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Užívateľov za deň: 8 tis. GRP: 0,18 OTS: 0,00 AVE: 267 Eur 

822x

Prešovčanka Ivana Ligusová sa stala novou prezidentkou Európskeho spolku študentov zubného lekárstva

Ivana Ligusová

Záver letnej sezóny bude na východnom Slovensku patriť osvete a inováciám vo sfére zubného lekárstva. Košice sa na pár dní stanú
centrom prestížnej medzinárodnej konferencie EDSA (European Dental Students‘ Association) a summit tak naviaže na svoju poslednú
edíciu z Berlína, ktorá sa konala pred pandémiou.

Aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude hosťovať sériu workshopov a konferencií spojených s novinkami v dentálnej
sfére.

Prvá slovenská prezidentka

Pozornosť hostí bude tiež upriamená na študentku medicíny Ivanu Ligusovú z Prešova, ktorá bude menovaná za historicky prvú
slovenskú prezidentku Európskeho spolku študentov zubného lekárstva.

,,President-Elect budem ešte takmer štyri mesiace, počas ktorých sa budem prostredníctvom videohovorov zoznamovať s dôležitými
partnermi EDSA a budem plánovať presnú agendu, ktorú budeme plniť v roku 2021/2022. Do funkcie prezidentky nastúpim 25. augusta
2021 na letnom EDSA meetingu, ktorý sa vďaka aktivite našich študentov uskutoční práve v Košiciach na Lekárskej fakulte UPJŠ.

Môj mandát trvá jeden rok - do augusta 2022 a funkciu budem vykonávať popri práci zubného lekára. Som veľmi vďačná vedeniu našej
fakulty, že aktivitu študentov v spolkoch vždy veľmi podporovala a umožnila nám dostať sa tam, kde sme. Momentálne sme v prezídiu
EDSA dvaja Slováci – spoločne s kolegom Marcelom Paľovčíkom, čo je takisto veľký úspech,“ poznamenáva Ivana Ligusová.

European Dental Students‘ Association je mimovládna organizácia sídliaca na univerzite ACTA v Amsterdame s viac než tridsaťročnou
históriou, ktorá zastupuje asi 70-tisíc študentov zubného lekárstva z 31 krajín Európy.

Slovenské talenty a technologické inovácie budú rezonovať v medzinárodnom kontexte

Po prvýkrát v histórii summitov EDSA sa do série workshopov zapojí aj rodinná firma, ktorá 25. a 26. augusta predstaví študentom
inovatívne zubárske kreslo MODEL PRO.

V júni tohto roku zaujal MODEL PRO medzinárodnú porotu v Nemecku, kde získal prestížne ocenenie Red Dot Award v kategórii
„produktový dizajn“ za inováciu v podobe digitálnej zubárskej súpravy, ktorá je ovládaná aplikáciou Diplomat Connect.

Prvé zubárske kreslo ovládané tabletom bude predstavené na platforme EDSA aj novej generácii zubných lekárov. Slovenské publikum,
študenti medicíny i odborná verejnosť tak budú mať po prvý krát možnosť osobne spoznať túto dizajnovú inováciu vo sfére dentálnej
technológie.

(11:47, presov.sk)
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Košice 28. augusta (TASR) - Dopravné obmedzenia si v nedeľu (29. 8.) vyžiada prvý ročník košického polmaratónu mieru - Košice Peace
Half Marathon. Od 8.00 približne do 12.00 h dôjde k úplnému vylúčeniu dopravy na uliciach Moyzesova, Bačíkova, Hviezdoslavova a
Zimná. Ovplyvní to aj autobusové a električkové linky. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti. Ako spresnila hovorkyňa
Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová, električkové linky č. 2, 4, 6 a 9 budú premávať po upravených trasách,
linka č. 7 nebude premávať. Premávať bude náhradná električková linka X v úseku Havlíčkova - Námestie Maratónu mieru. "Autobusové
zastávky Dom umenia (smer Alžbetina, Rektorát UPJŠ); Alžbetina, Rektorát UPJŠ; Slovenský rozhlas; Radnica Starého mesta; Hlavná
pošta (smer Slovenský rozhlas); Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka na Hlavnej ulici); Zimná; Technická univerzita; Botanická
záhrada (smer Technická univerzita) nebudú obsluhované," uviedla s tým, že autobusové linky č. 12, 17, 19, 22 a 36 budú premávať po
obchádzkových trasách. Bližšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke DPMK. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe
zvukový záznam. sem pop

Autor: TASR
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Apku, ktorá pomáha s presným vyhodnotením EKG, začnú čoskoro používať slovenskí zdravotníci. Ktorí pacienti sa k nej dostanú medzi
prvými?

Fibrilácia predsiení sa prejavuje miernymi príznakmi, ktoré pacienta nemusia vôbec zaťažovať. Často však vedie k obávanej cievnej
mozgovej príhode. A tá k doživotnej invalidite. Ak sa ale odhalí táto srdcová arytmia včas, dá sa „porážke“ vyhnúť.

Zdravotníci v primárnej starostlivosti dokážu podľa štúdií diagnostikovať srdcové ochorenia na úrovni okolo 60 až 70 percent. „Všeobecní
lekári nemajú špecializovaný výcvik v interpretácii EKG, diagnostiku tiež komplikujú bezpríznakoví pacienti,“ vysvetľuje Robert Herman zo
spoločnosti Powerful Medical.

Čo je fibrilácia predsiení?

Ide o najčastejšiu poruchu srdcového rytmu, pri ktorej bijú predsiene nepravidelne – často rýchlejšie a neúčinne. Krv prúdi v tejto časti
srdca pomalšie a zráža sa. Krvná zrazenina sa môže uvoľniť, dostane sa do krvného riečiska. Najčastejšie sa dostane do mozgu, kde
spôsobí upchatie cievy – cievnu mozgovú príhodu.

Apka na čítanie EKG

Presnejšiu analýzu elektrokardiogramu, teda EKG, sľubuje mobilná aplikácia PMcardio od spomínanej spoločnosti. Umelá inteligencia,
ktorá vychádza z miliónov predošlých prípadov, dokáže z tvaru krivky vyhodnotiť okrem iného aj to, či sa u pacienta vyskytuje fibrilácia
predsiení. A teda, či je ohrozený cievnou mozgovou príhodou. „Vo validácii, do ktorej bolo zahrnutých vyše 10-tisíc EKG záznamov,
dosahuje PMcardio o viac ako 60 percent väčšiu presnosť ako všeobecný lekár," konštatuje Robert Herman.

Po zavedení do praxe by tak mohla táto aplikácia zachraňovať životy, a to nielen pacientom so srdcovými arytmiami. Dokáže rozoznať
viac ako 30 diagnostických kategórií, ktoré pozostávajú zo základných rytmov, arytmií, srdcových blokov či infarktov.

K novému spôsobu diagnostiky sa medzi prvými dostanú poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera. „Cievna mozgová príhoda každý rok
tragicky zasiahne do života viac ako 10-tisíc rodín. V máji 2021 sme ako prvá zo zdravotných poisťovní uzavreli zmluvu so
špecializovaným pracoviskom v Hlohovci, ktoré sa zameriava na kvalitnú rehabilitáciu pacientov. Už čoskoro podpíšeme zmluvu s ďalším
takýmto vysokošpecializovaným zdravotníckym zariadením. Pozornosť teda zameriavame na prevenciu a včasnú liečbu tejto vážnej
diagnózy, a rovnako aj na následnú zdravotnú starostlivosť,“ vysvetlil hovorca Dôvery Matej Štepiansky.

Fakty o CMP:

Cievnu mozgovú príhodu dostanú dvaja ľudia z tisícky.

Ročne postihne viac ako 17-tisíc Slovákov.

Každý desiaty na jej následky zomrie.

Na lôžko pripúta až tretinu pacientov, ktorí potrebujú po zvyšok života opatrovateľskú starostlivosť.

Fibriláciou predsiení na Slovensku trpí okolo 120-tisíc ľudí. Presná diagnostika a včasná liečba je pre nich kľúčová. „Zo štúdií vyplýva, že
jeden z troch pacientov s fibriláciou predsiení a so zvýšeným rizikom porážky nie je včasne a adekvátne liečený,“ upozornil Herman.

Prechodené mozgové príhody

Cievna mozgová príhoda je podobne ako zástava srdca jednou z diagnóz, na ktoré mala veľký vplyv dostupnosť zdravotnej starostlivosti
počas pandémie covidu-19. Tisícky ľudí ju „prechodili“, pretože sa báli volať sanitku.

„Strach z koronavírusu spôsobil, že napriek život ohrozujúcemu ochoreniu pacienti váhali s privolaním prvej pomoci. Pritom čas je v
tomto prípade rozhodujúca veličina. Čím skôr sa obnoví prietok krvi v postihnutnej cieve, tým väčšia je šanca, že dôjde u pacienta k
obnove postihnutej funkcie mozgu,“ uviedla profesorka Zuzana Gdovinová, prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ a UN L. Pasteura v
Košiciach.

Potvrdzujú to aj štatistiky: počet ľud ľudí hospitalizovaných s cievnou mozgovou príhodou sa od marca minulého roka celosvetovo znížil o
takmer 12 percent.
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Veľa napovedajú o súvislosti medzi pandémiou covidu a odkladaní návštevy u lekára aj ďalšie údaje: Najväčší pokles hospitalizácií s
cievnou mozgovou príhodou zaznamenali v Taliansku, Francúzsku, Grécku či Veľkej Británii, teda v krajinách s najvyšším výskytom
ochorenia covid-19. V niektorých krajinách to bolo aj viac ako 50 percent. Svoj podiel na tom mali aj kampane, ktoré odporúčali ľuďom
zostať doma a nechodiť do nemocnice.

Ako funguje PMcardio?

Lekár pomocou aplikácie naskenuje EKG. Algoritmy umelej inteligencie vyhodnotia či má pacient fibriláciu predsiení. Zároveň zhodnotia
aj jej závažnosť.

Aplikácia následne vytvorí anamnestický formulár, ktorý vyplní lekár alebo sestrička. V ňom uvedú symptómy, iné ochorenia a lieky, ktoré
pacient užíva. Následne systém vygeneruje liečebný plán, prispôsobený pre každého pacienta. Odporučí lieky, zákroky, testy a varuje
lekára pred rizikami. Ak analýzu robí všeobecný lekár, online pošle kardiológovi celý vytvorený nález spolu s diagnózou a odporúčaniami
a ten môže okamžite vystaviť elektronický recept. Ak nejde o zložitý prípad, pacient ušetrí čas, keďže nemusí navštíviť kardiológa.

Autor: OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah) || OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah)
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Vojnovému režimu nevzdorovali len partizáni – ale aj kňazi.

Skoro ráno 3. decembra 1941 čakal školníka po príchode do gymnázia v Zlatých Moravciach nepríjemný výjav. Rovno na chlapčenských
toaletách.

„Dosiaľ nezistení páchatelia vnikli do budovy,“ zapisovali už čoskoro žandári. „Odniesli bustu Andreja Hlinku, ktorá bola vo vestibule, a
túto hodili do záchodovej misy chlapeckého záchodu. Do záchodu sa nevmestila, takže hlava bola omočená vo vode a časť busty
vyčnievala von.“

Udalosť mala o mesiac pokračovanie. „Do budovy vnikol neznámy páchateľ,“ písali znova žandári 13. januára 1942. „Tam sobral bustu
Dr. Tisa z prízemia a túto zaniesol na poschodie, kde ju zahodil do záchodovej misy dolu hlavou. Nad bustou stál nápis: To je on, čo nás
zapredal Nemcom!“

Škandál promptne riešila tajná politická polícia, predchodca komunistickej ŠtB s názvom Ústredňa štátnej bezpečnosti (ÚŠB), ktorá
obežníkom zakázala o veci hovoriť. Urážka sa predsa týkala „zvečnelého otca národa“ aj samého „vodcu“.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Povstalecký rozhlas šíril pravdu, satiru a džez Čítajte

Historička práva Katarína Zavacká, ktorá tento prípad v archíve objavila, podotýka: „Verejný priestor bol vtedy zamorený podobizňami
Hlinku a Tisa, ktorým propaganda vytvárala vodcovské kulty. Ich busty strčené do záchoda boli jednoznačne symbolom vzdoru a
protestu.“

Žandári si všimli, že páchatelia do školy nevnikli násilím, našli stopy topánok „pobytých huste malými klinčokami“.

Vyšetrovanie ukázalo, že zneuctenia sa nedopustil pomýlený študent či komunista. Ale sám pán profesor. Profesor náboženstva.
Katolícky duchovný Ferdinand Zálešák skončil za to v koncentráku v Ilave, kde režim väznil svojich politických odporcov bez možnosti
obrany, ľubovoľne dlhý čas.

Kňazi proti Tisovi (14 fotografií)

Zálešák nebol jediný. Vojnovému režimu, ktorý sa oficiálne hlásil ku kresťanstvu a na čele ktorého stál kňaz, aktívne vzdorovali kňazi
všetkých konfesií. Krstili Židov napriek hrozbe koncentráku, písali aj kázali proti Tisovi, neváhali ísť do odboja.

„Hoci sa dostávali rozporu s kresťanským učením na jednej strane a na druhej strane s oficiálnou štátnou politikou, hlavnú úlohu tu
zohrával individuálny prístup k problému na základe postojov každej konkrétnej osobnosti,“ vysvetľuje historik Ivan Kamenec.

Nemôžem byť dlhšie nemým svedkom

Vatikánsky diplomat a vyslanec v Budapešti, nuncius Angelo Rotta list pozorne poskladal a odoslal ho s poštou vatikánskemu štátnemu
sekretárovi, kardinálovi Luigimu Maglionemu. Bol to zvláštny list.

((piano))

V apríli 1942 ho napísal bratislavský katolícky farár Augustín Pozdech a adresoval ho predsedovi budapeštianskej židovskej obce. V liste
písal o surových opatreniach, ktoré sa práve diali na Slovensku.

„Nemôžem už byť dlhšie nemým svedkom strašného utrpenia, ktorému sú vystavení Židia, moji blížni,“ písal. „Som hlboko rozhorčený, že
ľudské bytosti, ktoré nemajú inej viny, ako že sa narodili ako Židia, sa zbavujú všetkého majetku, oberú ich o posledný zvyšok osobnej
slobody a odvlečú do cudzej krajiny ako otrokov.“

Ďalej v liste vysvetľuje, prečo sa rozhodol pre túto formu protestu: „Chcel by som vyburcovať svedomie celého sveta proti tomuto
prenasledovaniu. Nie je predsa možné, aby som ostal nečinným svedkom, keď malé deti, na smrť chorých starcov, mladé dievčatá
vytrhnuté z ich rodín a mladých mužov deportujú ako dobytok, v dobytčích vagónoch, do neznáma.“

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Cirkev znova skúša blahorečiť biskupa Vojtaššáka, ktorý sa angažoval za Slovenského štátu Čítajte

List, ktorý dnes pôsobí ako manifest humanity, bol o to nezvyčajnejší, že ho písal kňaz. Mnohí katolícki kňazi aj vysokí cirkevní
zástupcovia podporovali politiku Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, mlčaním prechádzali rasistické zákony a sekundovali režimu, s
ktorým mal problém sám Vatikán. Angelo Rotta chcel preto archivovať fakt, že zďaleka nie všetci duchovní súhlasili.
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Do sprievodného listu do Vatikánu pripísal, že ho posiela „ohľadom smutnej situácie Slovákov židovského pôvodu, deportovaným z ich
vlasti... List môže byť užitočný, ak nie na iné, tak aspoň ako dokumentácia“.

Autor listu Augustín Pozdech pôsobil od roku 1927 v blumentálskej farnosti v Bratislave. Jeho portrét zobrazuje navonok typického
katolíckeho kňaza v reverende, s ľahkým úsmevom, oválnej tváre, ktorý sa staral o svoje ovečky.

V skutočnosti uňho nešlo o ojedinelý prejav vzdoru a súcitu. Vyšetrovacie spisy v Slovenskom národnom archíve v Bratislave odhaľujú,
že protest proti deportáciám bol súčasťou jeho odporu.

Vojnový režim vášnivo odmietal a osobne ho mali v zuboch prezident Tiso aj minister vnútra a veliteľ gardistov Alexander Mach, ktorých
verejne kritizoval. Tisa za to, že sa nedržal vatikánskych príkazov a podporoval prenasledovanie Židov, Macha za opilecké excesy.
Hlinkovu gardu otvorene nazýval „banditmi, zbojníckou bandou“.

A keďže policajti mali donášačov aj uňho na fare, vedeli, ako sa vyjadroval: „Môžu ma dať do Ilavy. Som na všetko pripravený.“

“

Som hlboko rozhorčený, že ľudské bytosti, ktoré nemajú inej viny, ako že sa narodili ako Židia, sa zbavujú všetkého majetku, oberú ich o
posledný zvyšok osobnej slobody a odvlečú do cudzej krajiny ako otrokov.

„

farár Augustín Pozdech

Priamo na blumentálskej fare sa totiž stretávali odporcovia ľudáctva a odbojári, sám Pozdech bol členom významnej odbojovej skupiny
Flóra a neskôr, keď vypuklo Povstanie, pomáhal väzneným a rodinám povstalcov.

„Z čias farára Pozdecha nemáme na fare žiadne dokumenty, ale o situácii za vojny píše aj v knižke o Blumentáli, ktorú vydal krátko po
vojne,“ hovorí blumentálsky kostolník Juraj Čaniga.

Blumentálskeho farára vyšetrovala ľudácka ÚŠB a neskôr ho zmlátilo gestapo. „Nechcel som nikomu škodiť a radšej som chcel škodu
sám trpieť,“ vravel na výsluchu 1. októbra 1940. To vlastne platí pre celé jeho pôsobenie. „Mojím úmyslom bolo pomôcť zachovať životy
troch lebo štyroch ľudí, čo som považoval za povinnosť lásky k blížnemu. Viac nemám čo udať.“

Chceli by vyvolať súcit so sebou

Bol práve prvý deň transportov. Tisíc dievčat nahnali 25. marca 1942 do vagónov a poslali do nacistických lágrov. Ľudia videli brutalitu
deportácií, ktorá ich sprevádzala, agresívnych gardistov a plač obetí odsúdených na základe kolektívnej viny.

A večer z rádií znel prejav Alexandra Macha o pliage, ktorej sa treba zbaviť: „Musíme odstrániť všetko, čo by mohlo raz ohroziť našu
slobodu. Nedajme sa pomýliť rečami, ktoré rozširujú Židia a ktorými by chceli vyvolať akýsi súcit so sebou. Vraj Židom hrozí najstrašnejší
osud. Vraj majú byť vyvezení do tajomných močarísk, kde majú byť povraždení, postrieľaní. Nič takého im nehrozí,“ hučalo rádio.

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Nové detaily a unikátne fotografie zo života Jozefa Tisa Čítajte

Prejav pokračoval: „Pred tým ich nezachráni ani pán kalvínsky farár Puškáš, ktorý krstil Židov vo veľkom. Keby sme ho neboli dali do
Ilavy, za týždeň-dva, v tom tempe, ktoré začal, pokrstí nám všetkých Židov. Keď sme dali do Ilavy Puškáša, vyhlasujem, že do Ilavy
alebo ešte na horšie miesto dostane sa každý, kto by znemožňoval vyriešenie židovskej veci.“

Certifikat o krste. (zdroj: United States Holocaust Memorial Museum)

Kalvínsky farár Štefan Puškáš, ktorého šéf gardistov vykričal na celé Slovensko, sedel už v tej chvíli v ilavskom koncentráku. Spis z jeho
prípadu sa takisto nachádza v Slovenskom národnom archíve a ukazuje, že o jeho prípad sa zaujímali tajní policajti z ÚŠB aj vysokí
činitelia.

„Kalvínsky farár Štefan Puškáš pokrstil v marci tohto roka na svojej fare vo Zvolene 9 Židov,“ písali v mesačnej správe.

Okrem Zvolena krstil Puškáš aj inde, riaditeľ ÚŠB oznamoval v inom hlásení Machovi, že v Žiline pokrstil až 142 Židov. Policajné spisy
ukazujú dlhé menoslovy pokrstených.

„Takúto záchrannú činnosť robili aj ďalší kalvínski farári,“ podotýka Arpád Csontos z reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v
Humennom. „Napríklad Alexander Brányik z Prešova na svojej motorke obchádzal Slovensko a kde mu bolo oznámené, tak tam Židov
krstil.“
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Rekordmanom bol v tomto smere u kalvínov farár Ladislav Šedivý. Ten pokrstil v Nitre dovedna niekoľko stoviek Židov.

Kňazi do koncentráka

Ilavský koncentrák sa počas vojny plnil nielen ľavičiarmi a antifašistami, ale aj kňazmi. Vrátane pravoslávnych.

Dostal sa tam aj Vasilij Ptaščuk z východniarskej dedinky Svetlice v Medzilaboreckom okrese. Za vojny sa dedinka volala Világy a noviny
Slovák 7. augusta 1942 hlásali: „Falšovanie krstných listov. Vyšetrovaním sa zistilo, že Vasilij Ptaščuk sústavne vydával krstné listy
Židom. Bezpečnostné orgány ho zatkli a zaviedli proti nemu príslušné pokračovania.“

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Je Jozef Cíger Hronský ďalším slovenským kostlivcom v skrini? Čítajte

Už dva dni pred novinovou správou hlásili z Humenného na ÚŠB, že Ptaščuk krstil a „tejto činnosti sme urobili prietrž dodaním
menovaného do koncentračného strediska v Ilave.“ Na Ptaščuka sa dokonca podľa archívnych spisov telefonicky pýtal aj Mach, ktorý
žiadal žandárov, aby vyšetrili, či pokrstil až 300 Židov. To sa im však zistiť nepodarilo. Faru s matrikou v Svetliciach totiž medzitým ktosi
vykradol.

Na východe sa činili aj ďalší kňazi. Mnohí z nich boli gréckokatolícki. Medzi nimi aj Emil Zorvan z dedinky Čarno, dnes Šarišské Čierne v
Bardejovskom okrese. Okrem toho, že krstil Židov, aktívne spolupracoval s miestnym ozbrojeným odbojom, ktorý sa tu formoval už od
roku 1943.

Zorvan pôsobil v partizánskom oddiele Rokosovskij-Litvinov ako rozviedčik, využíval napríklad krytie kňaza a od Nemcov si vybavil
povolenie na vstup do frontovej zóny, aby stade nosil informácie o postavení nacistických vojsk. Ba odbojári sa stretávali aj priamo na
jeho fare a vzápätí po vyhlásení Povstania na nej zabezpečil stretnutie partizánov s vojakmi z okolitých posádok, ktorí sa chceli pridať k
boju.

Zorvan riskoval nielen za seba, ako gréckokatolícky duchovný bol ženatý a v tom období mal aj malého syna. „Jeho nesúhlas s vojnovým
režimom najlepšie dokumentujú jeho činy,“ hovorí historik Peter Borza z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Zorvan nebol
jediný, viacerí gréckokatolícki kňazi odmietali protižidovskú politiku, usilovali sa o obnovenie demokracie, krstili Židov.“

Dať prednosť záchrane života

Krsty a doklady k nemu mohli, ale aj nemuseli znamenať záchranu života – ich účinnosti neraz až príliš optimisticky verili kňazi aj krstení.
Pred deportáciou pritom krst ochránil iba v istých ohľadoch. Situáciu komplikovala rasistická legislatíva.

„Počas deportácií v roku 1942 platila už niekoľko mesiacov rasová definícia pojmu Žid, zavedená Židovským kódexom v septembri 1941,“
vysvetľuje historik Ján Hlavinka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

„Samotný krst pred deportáciou nechránil. Až v polovici mája, to už prebiehali deportácie niekoľko týždňov, prijal slovenský snem ústavný
zákon o vysťahovaní Židov, ktorý vyňal z deportácií osoby pokrstené najneskôr 14. marca 1939.“

Ak teda neboli pokrstení pred vznikom slovenského štátu, zabrániť ich deportácii mohli len antedatované a falšované dokumenty o krste.
A ak chceli kňazi zachrániť život, museli skrátka pristúpiť k podvodu.

„Áno, boli kňazi, ktorí vydávali falošné dokumenty tohto znenia,“ dodáva Hlavinka. „Samotný krst Židov nebol zakázaný, no čo sa
postihovalo, bolo práve vydávanie falošných a antedatovaných dokumentov o krste, prípadne iných dokladov, ktoré by pomohli pri vyňatí
z deportácií.“

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Poďte k nám, volali šťastní Židia vo falošnej reportáži počas holokaustu Čítajte

Kňazi podnikali všemožné triky: vpisovali mená Židov do voľných riadkov matrík, vymazávali mená zosnulých a miesto nich vpisovali
nové, vyškrabávali staré záznamy a pri písaní používali „starý“ atrament vyrobený pomocou chemických prostriedkov.

Iní takéto záchranné krsty Židov odmietali. Vnímali ich ako účelové. Neboli to len gardisti a ľudácki politici, ale napríklad aj spišský biskup
Ján Vojtaššák, ktorý na zasadnutí Štátnej rady 3. februára 1943 podľa dochovanej zápisnice udával: „Na jednej gréckokatolíckej fare za
jeden deň pokrstili 25 Židov.“

Podľa Borzu ide o dva pohľady na problém: duchovní buď zotrvávali na konzervatívnom postoji a neprekročili zaužívané pravidlá, na
druhej strane krstili aj bez náležitej prípravy, ba aj keď nebolo isté, že Židia chcú úprimne byť kresťanmi.

„Prijatie sviatosti krstu dospelého si vyžadovalo prípravu a súhlas biskupa. Pri hodnotení prístupu k využívaniu krstu ako nástroja
záchrany sledujeme rozdielny prístup v prostredí rímskokatolíckej cirkvi, kde sa striktne vyžadovalo zachovávanie právnych noriem a
oveľa viac záležalo na individuálnej odvahe kňaza, ktorý ich kvôli záchrane životov prestúpil,“ vysvetľuje Borza.
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„V gréckokatolíckej cirkvi bola situácia odlišná najmä pre ústretový postoj biskupa Gojdiča, ktorý prevzal zodpovednosť na seba a pre
zachovanie života dovolil niečo, čo by za normálnych okolností nebolo možné, vrátane toho, že sa nedodržali formálne podmienky
prípravy na krst. Dal prednosť záchrane života.“

Nemohol som odolať prosbám a plaču

Tiso po potlačení Povstania na oslavách v Banskej Bystrici nielen ďakoval Adolfovi Hitlerovi a vyznamenával nacistických vojakov. Ešte
predtým odslúžil v banskobystrickej katedrále aj ďakovnú omšu za účasti esesáckych zločincov par excellence vrátane veliteľa
okupačných vojsk, SS-Obergruppenführera Hermanna Höfleho.

Tiso slúži ďakovnú omšu za potlačenie Povstania, prítomní sú na nej esesácki vrahovia a vojnoví zločinci. (zdroj: MSNP)

Popri tejto čiernej omši iní kňazi bojovali proti fašizmu. Evanjelický kňaz Daniel Kováč mal s režimom problém od samého začiatku.
Kritizoval ho priamo v kázňach a Židom vystavoval falošné krstné listy, za čo ho dva razy zatkli. V Povstaní bol prednostom duchovnej
správy armády a burcoval proti fašistom.

Podľa historičky Daniely Baranovej sa do Povstania aktívne zapojilo veľa evanjelických kňazov, no Kováč sa činil natoľko, že na jeho
hlavu vypísala kolaborantská vláda odmenu 10-tisíc korún.

“

Vždy máme možnosť voľby, vždy sa môžeme rozhodnúť, a existovali jednotlivci, ktorí sa vzopreli moci a nielenže si zachovali tvár, ale
zachránili aj množstvo životov. Ako by sa vyvíjali udalosti na Slovensku, keby takých bolo viac?

„

americká bádateľka Madeline Vadkerty

Hlavným impulzom pre Kováča bola skúsenosť z frontu, kam musel v roku 1942 narukovať ako vojenský duchovný. Práve z východného
frontu sa verejnosť dozvedala prvé správy o holokauste.

„Videl som fotografie z popráv Židov a nemohol som, keďže som mäkkej povahy, odolať prosbám a plaču,“ spomínal v máji 1944.
„Vedomie, svedomie z obrázkov mi ukázaných mohlo by ma prenasledovať, keby som vidiac na smrť odsúdených nepodal pomocnú
ruku. Tiež myslel som na to, že krv týchto volala by zo zeme pred boží súd o pomstu i tých, ktorí ich nechali zhynúť.“

Kováč takisto nečelil riziku sám, mal manželku, deti. „Keď sa zamýšľam nad mojím otcom, ale aj ostatnými, kladiem si otázku, akú
vnútornú silu mali títo hrdinovia povstania, napriek tomu sa s tým nechválili, dokonca ani pred nami deťmi,“ hovorí dnes jeho syn Dušan.

„Tiež si kladiem otázku, či by naša generácia mala odvahu riskovať životy, aby zachránili prenasledovaných spoluobčanov a tajne dúfam,
že v prípade potreby túto odvahu nájdeme aj v budúcnosti.“

„Kováčov príbeh je inšpirujúci,“ podotýka americká bádateľka Madeline Vadkerty, ktorá sa príbehu venovala v knihe Slovutný pán
prezident. „Hovorí nám, že vždy máme možnosť voľby, vždy sa môžeme rozhodnúť, a že existovali jednotlivci, ktorí sa vzopreli moci a
nielenže si zachovali tvár, ale zachránili aj množstvo životov. Ako by sa vyvíjali udalosti na Slovensku, keby takých bolo viac?“

Súvisiaci článok Súvisiaci článok Žiadne vyvrcholenie snáh Slovákov, iba ďalšia hanba Čítajte

Osudy odbojárskych kňazov neboli ružové. Na hrdinstvo mnohých sa zabudlo. Farára Pozdecha po komunistickom puči zavreli, lebo sa
angažoval medzi demokratmi, po prepustení sa napriek prosbám nemohol vrátiť na faru a dožil v zabudnutí v starobinci. Emila Zorvana
zatkli v rámci ťaženia proti gréckokatolíckej cirkvi a trest si odpykával v komunistickom lágri. Daniel Kováč sedel za údajnú protištátnu
činnosť a ani po prepustení mu už nedovolili obliecť si kňazské rúcho.

Ich príbehy narúšajú klišé o kňazoch, ktorí iba sekundovali Tisovi. „Myslím si, že termín farská republika, ktorý prvý raz použil koncom
štyridsiatych rokov Dominik Tatarka, nie je správny,“ hovorí historik Ivan Kamenec. „Kto vlastne predstavuje cirkev: biskupi, kňazi, veriaci
obyvatelia? Podľa mňa všetci. Preto nemá zmysel hovoriť o zlyhaní alebo hrdinstve cirkvi, ale o zlyhaní a hrdinstve jednotlivcov.“

„Je dôležité pripomínať si aj tieto osobnosti odboja, najmä v súčasnosti, keď sa história opäť upravuje,“ hovorí historička Daniela
Baranová. „To, že odbojová činnosť kňazov upadla po roku 1948 do zabudnutia, bol zámer komunistického režimu, lebo to nešlo ruka v
ruke s ideológiou ateizmu. Teraz, keď sa koleso otočilo, nastal čas hovoriť aj o tomto odboji.“

Autor: Peter Getting
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Zdieľať

28.8.2021 - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný chodník za viac ako
35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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Dendrologický náučný chodník košickej botanickej záhrady bude čoskoro sprístupnený verejnosti  
  29. 8. 2021, 17:45, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 3.2 tis. GRP: 0,07 OTS: 0,00 AVE: 321 Eur 

KOŠICE ONLINE , Včera | 17:28

Súčasťou mobiliáru je aj integrovaná solárna lavička.

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (BZ UPJŠ) v Košiciach získala v rámci výzvy operačného programu Interreg
Slovenská republika – Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť finančný príspevok na projekt Využitie
zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých. Jeho cieľom je
spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj susediacich regiónov na Slovensku a
Maďarsku.

V pondelok 30. augusta bude v košickej botanickej záhrade sprístupnený dendrologický náučný chodník. Projekt bol vyčíslený na viac
ako 58-tisíc eur, pričom 50-tisíc eur pochádzalo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V BZ UPJŠ bolo preinvestovaných vyše
35-tisíc eur. Tieto finančné prostriedky sa použili výstavbu chodníka, výmenu drevín medzi botanickými záhradami a prípravu aktivít pre
školy.

Dendrologický náučný chodník / UPJŠ

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných.

Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase chodníka nájdu návštevníci päť
miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj pre deti. Táto veková kategória
určite ocení okrem iných zariadení aj lanovú dráhu o dĺžke 25 metrov. Návštevníci chodníka sa dostanú aj do menej navštevovaných
častí 30 hektárov areálu botanickej záhrady, ktoré poskytujú pekné výhľady na mesto Košice,“ skonštatoval riaditeľ BZ UPJŠ Pavol
Mártonfi.

Súčasťou mobiliáru je aj integrovaná solárna lavička, ktorá okrem oddychu ponúka možnosť dobíjania mobilu a prístup na internet. Žiaci a
študenti môžu počas návštevy BZ UPJŠ využiť pracovné listy, ktoré slúžia aj na spoznávanie jednotlivých drevín.

Komentáre
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Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 12:00, Zdroj: parlamentnelisty.sk , Autor: SITA, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 2.8 tis. GRP: 0,06 OTS: 0,00 AVE: 362 Eur 

Twitter

29.8.2021 V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný chodník za viac ako
35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Viac k témam: botanická záhrada, náučný chodník

Zdroj: Webnoviny.sk – Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur © SITA Všetky práva
vyhradené.

Autor: SITA
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Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
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28.08.2021 13:29

Na jeho trase je možné oboznámiť sa s 80 botanickými druhmi drevín.

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. „Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť
botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je
možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33 pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším
plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase chodníka nájdu návštevníci päť miest s
interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej
záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi. Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská
republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt
„Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“. Hlavným
cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj susediacich
regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a vyvrcholí
záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde aj k
oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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MARKETER!S NEWS: SKPR STRATEGIES pre EXPO 2020 + ďalšie novinky z agentúr  
  29. 8. 2021, 11:42, Zdroj: marketeris.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 1 tis. GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 109 Eur 

SKPR STRATEGIES zastreší komunikáciu Slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji. Témy tejto svetovej show sú:
Udržateľnosť − Mobilita − Príležitosti. Slovenský pavilón, ktorý sa nachádza v srdci tematickej zóny Mobilita, vyplnia technologické
inovácie, prírodné krásy, aj kvalitné súčasné umenie. Hlavným odkazom slovenskej expozície bude „Pohyb budúcnosti: Vodík, Letectvo a
Vesmír.”

IAB Slovakia spúšťa ďalší DIMAQ 5-dňový kurz, ktorý začína 28.9.2021 a už teraz si môžete rezervovať miesto .

Ak vás zaujíma, čo riešili vaši konkurenti minulý týždeň, pozrite si chronologický prehľad ich aktivít zo sociálnych sietí :

PS:Events : Týždňová Roadshow Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci kampane #mysmeeu zameranej na
odprezentovanie výhod členstva SR v Európskej únii skončila po cestách cez Žilinu, Poprad, Košice a Banskú Bystricu skončila v
Bratislave

Seesame : Pandémia už viac ako rok dokazuje, aké dôležité je, aby ľudia dôverovali vede. Preto ju musia aspoň čiastočne pochopiť. Aj
vedci a vedkyne sa učia, ako komunikovať zložité veci jednoduchšie a nájsť aj v komplexných javoch zaujímavé príbehy

Promiseo : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa nebojí a kampaňou #OverujSiFakty bojuje s nebezpečenstvom dez- a
mis-informácií na internete

Elite / Monday Lovers : Slováci, Eduard Kurica a Ľubomír Lajoš spustili projekt na testovanie webov. O služby v podaní UXtweak je
medzinárodný záujem

Zenith Slovakia : Websupport.sk sa ambiciózne rozhodol rásť nielen na slovenskom, ale už aj českom a maďarskom trhu, kde spúšťa
kampaň

MUW Saatchi & Saatchi : Nad Tatrou sa nabíja! Zapnite si zvuk a sledujte nový spot #LesnáNabíjačka od Telekomu

THIS IS LOCCO : Spot pre Kaufland prekročil hranice... s Poľskom. Poľský Kaufland adaptoval slovenský spot na zaváraniny... a poľský
dabing je... poľský dabing

2create : Značka Moowin, pôsobiaca v oblasti realitných služieb má teraz novú identitu a minimalistické logo

Cstudios : Pozrite si starú klasiku na modernom webe: chlebiceknazavolanie.sk (od pána Pavla Mikulu, ktorý vyrába chlebíčky so svojim
tímom už 20 rokov)

ui42 : Upterdam 4. ročník medzinárodnej e-commerce konferencie určenej pre podnikateľov, ale aj bežných smrteľníkov zaujímajúcich sa
o e-commerce svet bude 14. septembra 2021, lístky objednávajte aj cez mail sinska@pp.sk

1st CLASS AGENCY : Kofola bude o krok ekologickejšia, do obchodov mieri s projektom vratného skla

Free Andy Agency : O2 Športová akadémia Mateja Tótha sa fotila, aby sa mala čím púripomenúť v novej kampani

THIS IS LOCCO : Agentúra má dva "šořlisty" na Zlatom středníku pre Bejby Blue od Tatra banka

Basta digital : Vďaka magazínu zdravotnej poisťovne Dôvera AkoBuk , sa agentúra dostala medzi najlepších v súťaži Zlatý středník v
kategórii Zdravotní péče a farmacie

Istropolitana Ogilvy : Nová kampaň je vlastne poďakovanie Slovenského paralympijského tímu ich fanúšikom

Socialists : Nový merch pre Košice Región - SCL x KRAJ SVETA limitovaná kolekcia jar/leto/mesto/kopce 2021

MUW Saatchi & Saatchi : V novej kampani od ČSOB uvidíte veľa miest na Slovensku , kde to nežije a ide o výber toho najhoršieho

Slovenské združenie pre značkové výrobky : Združenie je spolu s členmi jedným z iniciátorov kampane Už žiadny cigaretkovník
nevyrastie

QEX : V septembri sa dočkáte novej predajne YEME v Nivy Mall, ktorú vďaka 3D svetelnému nápisu, vyrobeného z hliníka a bieleho
opálu rozhodne neprehliadnete
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MADE BY VACULIK : Naplní sa z hľadiska javiska hľadisko alebo sa z hľadiska javiska hľadisko nenaplní? To je hlavná otázka nového
spotu pre festival Dotyky a spojenia v Martine

PS:Digital : K mámvpažistom sa pridal už aj Junior, moderátorka Babsy Jagušák či tréner Maroš Molnár

Foto: facebook.com; @skprstrategies.
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Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 14:35, Zdroj: tipyprezdravie.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 928 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 198 Eur 

WhatsApp

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: webnoviny || webnoviny

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/475865589/ec555f4ab6e9e52310e7?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzI4OTIyNzAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDc1ODY1NTg5LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.40N3ErMoHokkhFeqLXH9RuVXmbIeg0OZ0OP3RQzxAlo
https://tipyprezdravie.sk/spravy/botanicka-zahrada-v-kosiciach-bude-mat-novy-naucny-chodnik-za-viac-ako-35-tisic-eur/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 38

Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: www.hlohovecko.sk
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V sobotu, 28. augusta 2021 sa v novozámockej Knižnici Antona Bernoláka stretli milovníci hudby a písaného slova. Programom
popoludnia, ktorého organizátorom bol Literárny klub Generácie, pôsobiaci pri Knižnici Antona Bernoláka, bolo hudobno poetické pásmo
„Šité niťou babieho leta“ pomenované podľa rovnomennej trojjazyčnej knihy autorky Květy Halásovej /pseudonym Kveta Morochovičová
Cvyk/.

Hosťami podujatia boli Edita G. Chrenko – prekladateľka a redaktorka, Pavel Morochovič – hudobník a skladateľ. Moderátorkou podujatia
bola Mária Feldinszká, pracovníčka Knižnice Antona Bernoláka. Na podujatí nechýbala ani riaditeľka Knižnice Antona Bernoláka, pani
Helena Bohátová, ktorá veľmi pozitívne hodnotila celoživotné dielo Květy Halásovej. Slávnostnú atmosféru podujatia spestrila hra na
klavíri v podaní Pavla Morochoviča a vystúpenie členov Literárneho klubu Generácie, ktorí predniesli ukážky z kníh autorky.

O autorke

Životným chlebíkom autorky bola v minulosti žurnalistika. Pani Květa Halásová žije od roku 1984 v Nových Zámkoch. Narodila sa v
severočeskom meste Most, detstvo a mladosť prežila na východe republiky. Tu navštevovala prvý a druhý stupeň ZŠ, kde vyučovanie
prebiehalo v ruskom a neskôr v ukrajinskom jazyku. Na ceste za ďalším vzdelaním sa ocitla na prešovskej FF, vtedy UPJŠ v Košiciach.
Po získaní magisterského titulu si neskôr univerzitné vzdelanie obohatila postgraduálnym štúdiom na Fakulte žurnalistiky Karlovej
univerzity v Prahe.

Po „zamatovej revolúcii“, keď sa dalo do pohybu aj obrodenecké hnutie Rusínov, v prvom rade vrátilo národu zabudnuté a potierané
miesto medzi národmi v kontexte stredoeurópskeho priestoru. Novodobá história Rusínov na Slovesku sa nerodila ľahko a bezbolestne.
Deň po dni, rok po roku sa začali zobúdzať z desaťročia trvajúceho spánku, orať ladom stojace lány, hlasnejšie a smelšie spievať
prerušenú rusínsku pieseň… Najvýznamnejšou udalosťou novodobej histórie Rusínov bol vznik Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry pri
Prešovskej univerzite v Prešove, ktorý pracuje na báze vedeckej i pedagogickej. Nasledovala kodifikácia rusínskeho spisovného jazyka a
jeho sfunkčnenie v rozličných sférach života. Keď na Prešovskej univerzite vznikla Medzinárodná letná škola rusínskeho jazyka a kultúry
STUDIUM CARPATO –RUTHENORUM, Mgr.Květa Halásová medzi prvými na domácej pôde využila možnosť študovať rusínsky jazyk,
kultúru a históriu. Štúdium jej umožnilo rozšíriť si jazykovú bázu o nový jazyk, a to ako vo verbálnej tak i v písomnej forme. Popri
slovenčine, ukrajinčine, ruštine dnes teda píše aj v rusínskom jazyku.

Spisovateľka má na svojom spisovateľskom konte okrem básnických zbierok aj knihy pre najmenších. Doteraz jej vyšlo celkom 6 titulov.

Básnická zbierka Šité niťou babieho leta približuje milovníkom poézie básne v troch jazykoch: slovenský, rusínsky a maďarský.
Slovenský a rusínsky text je z pera samotnej autorky. Preklad básní do maďarského jazyka zrealizovala Edita G. Chrenková, autorka
slovensko – maďarských a maďarsko – slovenských slovníkov a viacerých odborných publikácií jazykovedného charakteru.

Básnická zbierka má teda 3 kapitoly. Prvá v slovenskom jazyku – Možno príde aj NIRVÁNA – obsahuje 31 básní. Druhá v rusínskom
jazyku – Na krídlach vážky – tiež obsahuje 31 básní. Tretia kapitola je trojjazyčná, má názov Zrodené v symbióze, a každá jej časť
obsahuje 14 básní. Básne načierajú do rôznych oblastí nášho bytia, približujú okamihy ovplyvnené láskou, starobou, sviatočnými
okamihmi, poukazujúcimi na radosti bežných dní, ale i na okamihy opustenosti a beznádeje.

Autorka vo svojom diele citlivo otvára dokorán dvere do duše človeka s najbežnejšími životnými potrebami, radosťami i starosťami
nezabúdajúc na vplyv prírody, ktorá vie nadchnúť, očariť, dodať silu…

Pridanou hodnotou diela je fotopríloha Listovanie v čase, ktorá čitateľovi približuje životnú dráhu a najcennejšie životné okamihy autorky,
jej najbližších a priateľov.

„Milujem písané slovo. Ak by sa ma niekto opýtal prečo, na to je veľmi jednoduchá, ľudsky prostá odpoveď. Môžeš ho čítať i vtedy, keď
telo neposlúcha, keď nevládzeš. Očami. Nemusíš ani perami pohnúť, len tak ležíš, odpočívaš a čítaš.

Nezaplatiteľná devíza hviezdneho veku. Preto milujem písané slovo. Aj v tomto ponúkanom skromnom vydaní…“ napísala autorka v
úvode svojho najnovšieho diela Namiesto motta.

Autor: Helena Rusnáková
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Na jeho trase je možné oboznámiť sa s 80 botanickými druhmi drevín.

29.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti," uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých".

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
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Poslať

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: FinReport.sk
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„ Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti, “ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „ Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v
Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých “.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Viac k témam: botanická záhrada , náučný chodník

Zdroj: Webnoviny.sk – Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur © SITA Všetky práva
vyhradené.
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28. augusta 2021

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: adminAktualizovane
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Pridajte komentár

7 min. čítania

Z Košíc cez zelené kopce, hlboké doliny, popri čarovných hradoch a zámkoch, či majestátnych horách, okolo kúzelných viníc až do
Bratislavy. Už 24. septembra sa na štart v Košiciach postavia tímy bežcov z rôznych kútov Slovenska či pracovných sfér. Rozhodli sa, že
prekonajú samých seba a spoločne zabehnú viac ako 500-kilometrovú štafetu s názvom The Run Slovakia .

Košice IT Valley podporuje ženy v IT a ich aktívny život, preto nie je prekvapením, že aj oni majú svoju statočnú dvanástku bežkýň. Za
čisto ženským tímom IT Girls stojí kapitánka Mirka Francová, ktorá v spoločnosti bart.sk pôsobí na pozícii Scrum Masterky. Vraví, že
hlavným cieľom je podporiť ženy v IT a ukázať, že v tejto sfére majú svoje miesto.

IT Girls je združenie žien, ktoré milujú beh a zároveň pracujú v oblasti IT. Kedy vznikla myšlienka vytvoriť takýto tím?

Je pravda, že nápad bol môj, ale nebolo by ho možné zrealizovať, ak by sme nemali silnú podporu Košice IT Valley. S touto ideou som
prišla za Kristínou Kertészovou, ktorá vtedy pôsobila v združení na pozícii výkonnej riaditeľky a teraz je sama súčasťou tímu IT Girls.
Táto myšlienka sa jej veľmi páčila, a tak sme to postupne začali dávať dokopy. Vytvoriť niečo také mi napadlo počas behu a pamätám si
presne aj miesto, kde to bolo. Keď bežím tak si filtrujem myšlienky. Viem pri tom úplne uvoľniť hlavu. Rozmýšľala som nad prácou,
ženami v IT, a tak nejak sa mi to spojilo. Vďaka IT Valley Košice sme tak vytvorili IT bežecko-ženskú komunitu. V roku 2016 vznikol
nápad a rok na to sme už bežali štafetu s názvom Od Tatier k Dunaju.

Dnes už máte čo-to odbehnuté, kedy ste však začali byť aktívnou bežkyňou?

V našej spoločnosti bart.sk je dnes cez 50 ľudí. Musím povedať, že mnoho kolegov je aktívnych a máme tu základňu bežcov, cyklistov a
dokonca aj šachistov. Pred pár rokmi sme chceli odbehnúť štafetu Medzinárodného maratónu mieru. Do tímu chýbali ľudia a mne vtedy
povedal jeden kolega, že ak pôjdem ja, tak pôjde aj on, a tak to nejak začalo.

Takisto mám brata triatlonistu a bol vždy pre mňa veľkým vzorom. Raz mi na návšteve u našich rodičov povedal, že začnem behať po
tridsiatke. Samozrejme, že som mu neverila, ale stalo sa to skutočnosťou. Vtedy som si však myslela, že sa zbláznil a ja som si myslela,
že behať nikdy nebudem. Veľmi ma však podporoval a som mu za to vďačná. Nikdy som sa nedostala do stavu, že by ma to prestalo
baviť.

Štafetový beh The Run nie je prvý, ktorý ste ako tím IT Girls zabehli. Viem, že ste sa dokonca umiestnili na prvých priečkach pri iných
štafetových behoch…

Ako združenie IT Girls (v rámci Košice IT Valley) sme približne pred štyrmi rokmi zabehli prvý štafetový beh Od Tatier k Dunaju. Štartuje
sa v Jasnej a končí sa v Bratislave. Trať je dlhá 345 kilometrov. Rozmýšľali sme však nad tým, že sme košické združenie, a tak by sme si
mali odbehnúť aj štafetu, ktorá sa začína priamo v našom meste, a tak sme sa dostali k The Run. Ide o trasu dlhú 524 kilometrov.

V štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sme sa v ženskej kategórii umiestnili dvakrát na prvom mieste a raz na treťom. Minulý rok sme si
povedali, že sme dostatočne šialené a zabehli sme ho len ako šesťčlenný tím v kategórii „ultra”. Získali sme tak tretie miesto v prevažne
mužskej konkurencii.

The Run je predsa len dlhý viac ako 500 km. Nemáte z toho obavy?

V tíme IT Girls na The Run je nás 12. Verím, že to zvládneme. Ak niekto počas behu vypadne, tak ho nahradí iná bežkyňa, a tak sa môže
stať, že niekto bude na trati dlhšie. Každopádne úseky sú hornaté aj rovinaté, niektoré s veľkým prevýšením. Celá trasa je členitá, a preto
sa to budeme snažiť rozvrhnúť tak, aby to každej vyhovovalo. Našim zámerom je však ísť freestyle. Ja osobne budem behať také úseky,
ktoré nikto nebude chcieť :). Naše nové členky majú pri behu prednosť.

Tento rok je pre mňa najdôležitejšie, aby si to dievčatá užili. Oni vedia, že som cieľavedomá ako v práci, tak aj v behu. Našim zámerom
nie je naháňať sa za prvými priečkami. Skôr si dáme cieľ ako napríklad pokoriť nejaký čas a pokúsime sa ho dosiahnuť. Ide o náročný
pretek. Preto hlavne nechcem, aby si dievčatá ublížili alebo sa presilli, keďže o týždeň po štafete je košický maratón. Budeme behať od
piatka do nedele popoludnia a bude to veľmi namáhavé. Myslím, že asi nikto z nás spať ani nebude. ὤ� Všetky však máme spoločný a
rovnaký cieľ, a to je hlavné.

Kto sa môže stať členom IT Girls?
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Súčasťou môže byť každá žena, ktorá je z členskej firmy IT Valley a má záujem ako o IT tak aj o beh. Budeme radi, ak sa k nám pridajú
ďalšie dievčatá.

Časť tímu IT Girls na tréningu.

Ženy v IT sú stále minoritou. Čo vás ťahalo k informačným technológiám?

Vždy som mala rada matematiku. Možno to bude aj tým, že otec bol profesorom matematiky. Okrem toho ma bavili logické úlohy aj
hádanky. Takisto som mala veľmi blízko aj ku fyzike. Keď som si vyberala vysokú školu, tak som si dala prihlášku na matematiku na
UPJŠ v Košiciach a takisto na Fakultu elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Paradoxom je, že som
študovala na jazykovom gymnáziu :).

V tom čase som koketovala s myšlienkou, že IT bude rásť a môže ma posunúť ďalej. Bola som nastavená tak, že chcem vyštudovať
niečo, čo by bolo pre mňa príťažlivejšie, a tak som sa dostala na odbor priemyselné inžinierstvo. Aj keď som spočiatku úplne nevedela,
aké možnosti a uplatnenie vyštudovaním tohto odboru získam, vedela som, že ma to posunie ďalej. Počas vysokej školy som takisto
začala brigádovať v spoločnosti bart.sk.

V barte ste viac ako 11 rokov. Predpokladám, že za ten čas sa zvýšil aj počet ítečkárok.

Keď som tu nastúpila, bola to skôr rodinnejšia firma, čo ma lákalo a bola som tu jediná žena. Dnes nás tu môže byť aj 10. Máme tu
programátorky aj testerky, ja som Scrum Masterka.

Ste kapitánkou a zároveň aj hybnou silou tímu. Pociťuje väčšiu zodpovednosť možno aj tlak ako zvyšok IT Girls?

Mám to šťastie, že mi niektoré dievčatá chcú pomôcť od začiatku a organizačne to všetko riešime spolu. Ja som taký plánovač a dievčatá
to vedia, myslím, že vo mne vidia dôveru. Máme však organizačný tím a úlohy si rozdeľujeme. Mávame aj spoločné tréningy. Minule sme
boli na Bankove, a potom na Červenom brehu. Je však dovolenkové obdobie a stále je niekto niekde rozlietaný. Máme vlastnú skupinu,
kde sa spoločne dohadujeme a každá trénuje aj zvlášť. Ja behám šesť, niekedy aj sedem dní v týždni. Jeden deň v týždni mávam
regeneračný, kedy buď oddychujem, alebo behám krátky pomalý regeneračný výklus.

Aký je váš bežecký sen?

Jeden cieľ som si už splnila. Chcela som si zabehnúť autentický maratón, a to z mesta Maratón do Atén. Podarilo sa mi to v roku 2018 aj
s pekným výsledkom a dokonca ma aj spomenuli na behame.sk :). Bola som tam najrýchlejšia Slovenska v danom roku. Verím, že sa
tam raz ešte vrátim. Tajne som dúfala, že raz sa mi podarí na nejakom maratónskom preteku aj umiestniť, a to sa mi takisto podarilo.
Dvakrát som skončila tretia na maratóne v Banskej Bystrici vo svojej kategórii. Bolo to v roku 2019 a 2021. Jeden z mojich cieľov je
bostonský maratón, kde sa pokúsim najbližší rok kvalifikovať.

Partneri

Autor: Michaela Luxová
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admin Leave a Comment on Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Zdroj: Webnoviny.sk – Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur © SITA Všetky práva
vyhradené.
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„ Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti, “ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „ Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v
Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých “.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Viac k témam: botanická záhrada , náučný chodník

Zdroj: Webnoviny.sk – Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur © SITA Všetky práva
vyhradené.
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: editor || editor
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. „Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť
botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je
možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33 pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším
plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase chodníka nájdu návštevníci päť miest s
interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej
záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi. Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská
republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt
„Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“. Hlavným
cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj susediacich
regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a vyvrcholí
záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde aj k
oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Super User || Written | | Super User || Super User
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Foto: www.facebook.com

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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Slovensko , Správy

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: SITA
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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Zdielať na FB

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: | | KOSICE.gratis || KOSICE.gratis || KOSICE.gratis
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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SITA Slovenská tlačová agentúra

V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur.
Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Zdieľať

Autor: SITA
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V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur.
Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“. Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi
botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch
partnerov na projekte začala v júni minulého roku a vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v
Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je
jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

(SITA, mlu;jme)

Autor: BH || BH

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/475650640/23be29a62867238af3f2?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzI4OTIyNzEsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDc1NjUwNjQwLCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.bACuVlR62BCBlLd_ufINAd3ptkxJUyKZ9-XZo2DhUG8
https://kosicednes.sk/spravy/slovensko/kosice/v-botanickej-zahrade-pribudne-novy-naucny-chodnik-za-viac-ako-35-tisic-eur/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 66

Študentka medicíny z Prešova dosiahla medzinárodný úspech  
  29. 8. 2021, 13:32, Zdroj: ahoj.tv , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Lekárska Fakulta UPJŠ

Užívateľov za deň: 8 tis. GRP: 0,18 OTS: 0,00 AVE: 267 Eur 

822x

Prešovčanka Ivana Ligusová sa stala novou prezidentkou Európskeho spolku študentov zubného lekárstva

Ivana Ligusová

Záver letnej sezóny bude na východnom Slovensku patriť osvete a inováciám vo sfére zubného lekárstva. Košice sa na pár dní stanú
centrom prestížnej medzinárodnej konferencie EDSA (European Dental Students‘ Association) a summit tak naviaže na svoju poslednú
edíciu z Berlína, ktorá sa konala pred pandémiou.

Aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude hosťovať sériu workshopov a konferencií spojených s novinkami v dentálnej
sfére.

Prvá slovenská prezidentka

Pozornosť hostí bude tiež upriamená na študentku medicíny Ivanu Ligusovú z Prešova, ktorá bude menovaná za historicky prvú
slovenskú prezidentku Európskeho spolku študentov zubného lekárstva.

,,President-Elect budem ešte takmer štyri mesiace, počas ktorých sa budem prostredníctvom videohovorov zoznamovať s dôležitými
partnermi EDSA a budem plánovať presnú agendu, ktorú budeme plniť v roku 2021/2022. Do funkcie prezidentky nastúpim 25. augusta
2021 na letnom EDSA meetingu, ktorý sa vďaka aktivite našich študentov uskutoční práve v Košiciach na Lekárskej fakulte UPJŠ.

Môj mandát trvá jeden rok - do augusta 2022 a funkciu budem vykonávať popri práci zubného lekára. Som veľmi vďačná vedeniu našej
fakulty, že aktivitu študentov v spolkoch vždy veľmi podporovala a umožnila nám dostať sa tam, kde sme. Momentálne sme v prezídiu
EDSA dvaja Slováci – spoločne s kolegom Marcelom Paľovčíkom, čo je takisto veľký úspech,“ poznamenáva Ivana Ligusová.

European Dental Students‘ Association je mimovládna organizácia sídliaca na univerzite ACTA v Amsterdame s viac než tridsaťročnou
históriou, ktorá zastupuje asi 70-tisíc študentov zubného lekárstva z 31 krajín Európy.

Slovenské talenty a technologické inovácie budú rezonovať v medzinárodnom kontexte

Po prvýkrát v histórii summitov EDSA sa do série workshopov zapojí aj rodinná firma, ktorá 25. a 26. augusta predstaví študentom
inovatívne zubárske kreslo MODEL PRO.

V júni tohto roku zaujal MODEL PRO medzinárodnú porotu v Nemecku, kde získal prestížne ocenenie Red Dot Award v kategórii
„produktový dizajn“ za inováciu v podobe digitálnej zubárskej súpravy, ktorá je ovládaná aplikáciou Diplomat Connect.

Prvé zubárske kreslo ovládané tabletom bude predstavené na platforme EDSA aj novej generácii zubných lekárov. Slovenské publikum,
študenti medicíny i odborná verejnosť tak budú mať po prvý krát možnosť osobne spoznať túto dizajnovú inováciu vo sfére dentálnej
technológie.

(11:47, presov.sk)
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Zdieľať

28.8.2021 - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný chodník za viac ako
35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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Twitter

29.8.2021 V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný chodník za viac ako
35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Viac k témam: botanická záhrada, náučný chodník

Zdroj: Webnoviny.sk – Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur © SITA Všetky práva
vyhradené.

Autor: SITA
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  28. 8. 2021, 14:35, Zdroj: dennikpolitika.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Mártonfi (riaditeľ botanickej

záhrady), Tomáš Zavatčan
Užívateľov za deň: 2.1 tis. GRP: 0,05 OTS: 0,00 AVE: 254 Eur 

Google +

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Webnoviny || Webnoviny
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28.08.2021 13:29

Na jeho trase je možné oboznámiť sa s 80 botanickými druhmi drevín.

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. „Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť
botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je
možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33 pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším
plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase chodníka nájdu návštevníci päť miest s
interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej
záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi. Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská
republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt
„Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“. Hlavným
cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj susediacich
regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a vyvrcholí
záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde aj k
oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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Užívateľov za deň: 928 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 198 Eur 

WhatsApp

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: webnoviny || webnoviny
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Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 14:42, Zdroj: hlohovecko.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Mártonfi (riaditeľ botanickej

záhrady), Tomáš Zavatčan
Užívateľov za deň: 821 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 150 Eur 

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: www.hlohovecko.sk
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Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 14:22, Zdroj: sportdnes.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Mártonfi (riaditeľ botanickej

záhrady), Tomáš Zavatčan
Užívateľov za deň: 651 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 134 Eur 

v kategórii: Slovensko Včera, 13:29 0

Na jeho trase je možné oboznámiť sa s 80 botanickými druhmi drevín.

29.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti," uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých".

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
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Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 0:00, Zdroj: finreport.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Mártonfi (riaditeľ botanickej

záhrady), Tomáš Zavatčan
Užívateľov za deň: 595 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 138 Eur 

EN

Poslať

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: FinReport.sk
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Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 14:35, Zdroj: euronovinky.eu , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Mártonfi (riaditeľ botanickej

záhrady), Tomáš Zavatčan
Užívateľov za deň: 520 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 118 Eur 

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 14:12, Zdroj: akcnezeny.sk , Sentiment: Neutrálny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Mártonfi (riaditeľ botanickej

záhrady), Tomáš Zavatčan
Užívateľov za deň: 459 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 100 Eur 

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„ Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti, “ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „ Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v
Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých “.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Viac k témam: botanická záhrada , náučný chodník

Zdroj: Webnoviny.sk – Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur © SITA Všetky práva
vyhradené.
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Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 15:06, Zdroj: aktualizovane.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Mártonfi (riaditeľ botanickej

záhrady), Tomáš Zavatčan
Užívateľov za deň: 454 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 89 Eur 

28. augusta 2021

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: adminAktualizovane
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admin Leave a Comment on Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Zdroj: Webnoviny.sk – Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur © SITA Všetky práva
vyhradené.
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„ Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti, “ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „ Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v
Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých “.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Viac k témam: botanická záhrada , náučný chodník

Zdroj: Webnoviny.sk – Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur © SITA Všetky práva
vyhradené.

Autor: spravodajstvo

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/475865534/13014c13ba534ca4a780?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzI4OTIyNzEsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDc1ODY1NTM0LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.QY3qO3bayzGepmu3xF8TDD8Fn-S0giyabZF3IZ4nxPs
https://economics.sk/ine-spravy/spravy/slovensko/botanicka-zahrada-v-kosiciach-bude-mat-novy-naucny-chodnik-za-viac-ako-35-tisic-eur/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 81

Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 14:00, Zdroj: slovak.press , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Mártonfi (riaditeľ botanickej

záhrady), Tomáš Zavatčan
Užívateľov za deň: 21 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 33 Eur 

WhatsApp

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: editor || editor
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: admin || admin
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/475865582/d00339b3763b111682b1?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzI4OTIyNzEsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDc1ODY1NTgyLCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.G0FqSzuTs53wvhpgwHgh9EaLGBtYBd3ImaVu3xNaiEc
https://bleskovespravy.sk/botanicka-zahrada-v-kosiciach-bude-mat-novy-naucny-chodnik-za-viac-ako-35-tisic-eur/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 84

Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 13:29, Zdroj: maxivyber.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Mártonfi (riaditeľ botanickej

záhrady), Tomáš Zavatčan
Užívateľov za deň: 17 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 30 Eur 

Webnoviny Včera o 13:29 19

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. „Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť
botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je
možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33 pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším
plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase chodníka nájdu návštevníci päť miest s
interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej
záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi. Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská
republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt
„Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“. Hlavným
cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj susediacich
regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a vyvrcholí
záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde aj k
oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Super User || Written | | Super User || Super User
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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Slovensko , Správy

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: SITA
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/475865537/2f488b33d4a3c3556a39?topic_monitor=36658&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzI4OTIyNzEsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDc1ODY1NTM3LCJ0aWQiOjM2NjU4fQ.3V0ulDrtlrdM-FKPrtClWsfEx4A2jdox-fHOBbs-iaE
https://nitrianskyhlas.sk/botanicka-zahrada-v-kosiciach-bude-mat-novy-naucny-chodnik-za-viac-ako-35-tisic-eur/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 90

Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 14:35, Zdroj: kosice.gratis , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Mártonfi (riaditeľ botanickej

záhrady), Tomáš Zavatčan
Užívateľov za deň: 9 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 28 Eur 

Zdielať na FB

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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Foto: www.facebook.com

SITA Slovenská tlačová agentúra

V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur.
Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Zdieľať

Autor: SITA
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V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur.
Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“. Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi
botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch
partnerov na projekte začala v júni minulého roku a vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v
Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je
jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

(SITA, mlu;jme)

Autor: BH || BH
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Zdieľať

28.8.2021 - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný chodník za viac ako
35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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KOŠICE ONLINE , Včera | 17:28

Súčasťou mobiliáru je aj integrovaná solárna lavička.

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (BZ UPJŠ) v Košiciach získala v rámci výzvy operačného programu Interreg
Slovenská republika – Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť finančný príspevok na projekt Využitie
zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých. Jeho cieľom je
spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj susediacich regiónov na Slovensku a
Maďarsku.

V pondelok 30. augusta bude v košickej botanickej záhrade sprístupnený dendrologický náučný chodník. Projekt bol vyčíslený na viac
ako 58-tisíc eur, pričom 50-tisíc eur pochádzalo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V BZ UPJŠ bolo preinvestovaných vyše
35-tisíc eur. Tieto finančné prostriedky sa použili výstavbu chodníka, výmenu drevín medzi botanickými záhradami a prípravu aktivít pre
školy.

Dendrologický náučný chodník / UPJŠ

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných.

Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase chodníka nájdu návštevníci päť
miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj pre deti. Táto veková kategória
určite ocení okrem iných zariadení aj lanovú dráhu o dĺžke 25 metrov. Návštevníci chodníka sa dostanú aj do menej navštevovaných
častí 30 hektárov areálu botanickej záhrady, ktoré poskytujú pekné výhľady na mesto Košice,“ skonštatoval riaditeľ BZ UPJŠ Pavol
Mártonfi.

Súčasťou mobiliáru je aj integrovaná solárna lavička, ktorá okrem oddychu ponúka možnosť dobíjania mobilu a prístup na internet. Žiaci a
študenti môžu počas návštevy BZ UPJŠ využiť pracovné listy, ktoré slúžia aj na spoznávanie jednotlivých drevín.

Komentáre
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Twitter

29.8.2021 V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný chodník za viac ako
35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Viac k témam: botanická záhrada, náučný chodník

Zdroj: Webnoviny.sk – Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur © SITA Všetky práva
vyhradené.

Autor: SITA
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Google +

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Webnoviny || Webnoviny
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Na jeho trase je možné oboznámiť sa s 80 botanickými druhmi drevín.

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. „Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť
botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je
možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33 pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším
plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase chodníka nájdu návštevníci päť miest s
interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej
záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi. Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská
republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt
„Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“. Hlavným
cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj susediacich
regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a vyvrcholí
záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde aj k
oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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WhatsApp

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: webnoviny || webnoviny
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: www.hlohovecko.sk
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Na jeho trase je možné oboznámiť sa s 80 botanickými druhmi drevín.

29.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti," uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých".

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
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Poslať

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: FinReport.sk
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Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„ Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti, “ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „ Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v
Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých “.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Viac k témam: botanická záhrada , náučný chodník

Zdroj: Webnoviny.sk – Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur © SITA Všetky práva
vyhradené.
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28. augusta 2021

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: adminAktualizovane
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admin Leave a Comment on Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Zdroj: Webnoviny.sk – Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur © SITA Všetky práva
vyhradené.
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„ Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti, “ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „ Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v
Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých “.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Viac k témam: botanická záhrada , náučný chodník

Zdroj: Webnoviny.sk – Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur © SITA Všetky práva
vyhradené.

Autor: spravodajstvo
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WhatsApp

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: editor || editor
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Vytvorte si vlastný inzertný portál na podnikanie zistiť viac.

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/475865558/44e003add3e5f3fd308b?topic_monitor=36659&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzI4OTIyNzEsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDc1ODY1NTU4LCJ0aWQiOjM2NjU5fQ.pJ7K2D5c8KrcMC7Xsn1QOQgk_T9Prrax5folHIIA6q4
https://bossmedia.sk/botanicka-zahrada-v-kosiciach-bude-mat-novy-naucny-chodnik-za-viac-ako-35-tisic-eur/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 114

Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 14:35, Zdroj: bleskovespravy.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové slová: BZ

Užívateľov za deň: 18 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 29 Eur 

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan. „Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť
botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je
možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33 pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším
plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase chodníka nájdu návštevníci päť miest s
interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej
záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi. Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská
republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt
„Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“. Hlavným
cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj susediacich
regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a vyvrcholí
záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde aj k
oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Super User || Written | | Super User || Super User
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August 28, 2021

Foto: www.facebook.com

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.
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Slovensko , Správy

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: SITA
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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Zdielať na FB

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: | | KOSICE.gratis || KOSICE.gratis || KOSICE.gratis
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/475865555/409c3f38fabdb8572cae?topic_monitor=36659&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzI4OTIyNzEsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDc1ODY1NTU1LCJ0aWQiOjM2NjU5fQ.H8eb9vKiJdGsKgImMY4yTtebYq1onXWG5Be5v7mzCF0
https://inforaj.sk/botanicka-zahrada-v-kosiciach-bude-mat-novy-naucny-chodnik-za-viac-ako-35-tisic-eur/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 123

Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový náučný chodník za viac ako 35-tisíc eur  
  28. 8. 2021, 14:35, Zdroj: ekonomickydennik.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové slová: BZ

Užívateľov za deň: 3 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 28 Eur 

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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28.8.2021 (Webnoviny.sk) – V Botanickej záhrade (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový náučný
chodník za viac ako 35-tisíc eur. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho
celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33
pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase
chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj
pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Botanická záhrada v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť bola podporená finančným príspevkom na projekt „Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach
a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých“.

Hlavným cieľom projektu je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a Nyíregyházi a rozvoj
susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku. Oficiálna spolupráca oboch partnerov na projekte začala v júni minulého roku a
vyvrcholí záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční v pondelok 30. augusta v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Počas nej dôjde
aj k oficiálnemu sprístupneniu dendrologického náučného chodníka, ktorý je jedným z hlavných výstupov projektu pre širokú verejnosť.

Autor: Peter Gašparík
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