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Košice, Botanická záhrada UPJŠ

Nedeľa 01.05.2022, 09:00

V spolupráci s Bonsai Centrom Košice a Bonsai Klub Košice Vás pozývame na prvú tohtoročnú výstavu v Botanickej záhrade UPJŠ.

Cassovia Bonsai 2022 je predajná výstava bonsajov, na ktorej okrem nádherných jedincov bude k dispozícii aj predaj bonsajov a
pestovateľského príslušenstva.

Výstava potrvá od piatku 29.4.2022 do nedele 1.5.2022 v čase od 9:00 do 17:00 hod.

Tešíme sa na Vás.

Podujatie, ktoré usporadúvajú Botanická záhrada UPJŠ a Bonsai Centrum Košice

Miesto konania

01. 05. 2022 Nedeľa 09:00 - 17:00 Košice Botanická záhrada UPJŠ

01. 05. 2022 Nedeľa 09:00 - 17:00
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Dni mesta Košice (29. apríla - 8. mája)

Košice

Text

09.00 Putovná výstava obrazov Matice slovenskej Inšpiratívni matičiari

Výstava potrvá do 20. mája.

Bratislava, Prior, Kamenné námestie

09.00 65. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

09.00 Cassovia bonsai 2022 (29. apríla - 1. mája)

Prvá tohtoročná výstava Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach predstaví návštevníkom bonsaje z celého sveta.

Košice, Botanická záhrada, Mánesova 23

09.00 Výstava skalničiek (29. apríla - 1. mája)

Výstava je spojená s poradenstvom a predajom rastlín.

Bratislava, Botanická záhrada UK, Botanická 3

09.30 Vyhodnotenie projektu Ekorok "Otvorme oči“

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme žiaci ZŠ s MŠ odprezentujú svoje ekologické aktivity a projekty, ktoré zrealizovali v rámci projektu Ekorok
s Nestlé Slovensko „Otvorme oči“.

Prievidza, Námestie slobody

09.30 Hviezdoslavov Kubín - 68. ročník krajskej postupovej súťaže

15.00 h - vyhlásenie výsledkov

Prešov, Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6

Text, Zvuk
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09.30 TK predsedu vlády SR Eduarda Hegera, ministrov a štátnych tajomníkov

Téma: Plníme si záväzky: Slovensko žiada o pol miliardy eur z plánu obnovy.

Bratislava, Bratislavský hrad, Sála federácie

Text, Zvuk

09.30 TK Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec

Téma: Ukončenie projektu cezhraničnej spolupráce „Healthcarecooperation – Zvýšenie úrovne spolupráce dvoch cezhraničných
nemocníc v oblasti gastroenterológie”

Lučenec, Všeobecná nemocnica s poliklinikou, riaditeľstvo, Námestie republiky 15

Text

09.30 TK strany Dobrá voľba a Umiernení

Téma: Minister Vlčan s cenami potravín nehovorí pravdu. Marže sa nekontrolujú a ceny sú najvyššie.

Bratislava, pred MPRV SR, Dobrovičova 12

09.45 TK Divadla Babadlo

Téma: Informácia o premiére hry Počúvaj ma! alebo Nestratiť hlavu v mobile

TK sa bude konať v čase medzi dvomi predpremiérami 8.30 h, 10.30 h.

Prešov, Kino Scala, salónik, Masarykova 7

10.00 TK obce Topoľníky - otvorenie cyklochodníka

Téma: Slávnostné odovzdanie a otvorenie cyklochodníka v obci Topoľníky smerom na Okoč

Topoľníky

10.00 Otvorenie Múzea studenej vojny

Súčasťou stálej expozície je kryt civilnej ochrany a jeho vybavenie, ukážky dobovej propagandy, vojenská komunikačná technika, ukážka
socialistického bytu a atmosféra v meste Komárno okolo roku 1970.

Komárno, Dom Matice slovenskej, Námestie M. R. Štefánika 904/6

Text, Zvuk

10.00 Župné dni v Rožňave a DOD v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského

Rožňava

Text

10.00 TK Správcu zálohového systému pri príležitosti otvorenia triediaceho centra

Oficiálne otvorenie triediaceho centra zálohového systému.

Kočovce, priemyselný areál (3 min od zjazdu z diaľnice, exit Nové Mesto nad Váhom)

Text, Video, Foto

10.00 Benefičné podujatie k mesiacu autizmu

Odborníci aj rodičia porozprávajú o autizme a jeho prejavoch, o dôležitosti ranej diagnostiky a intervencie, či o tom ako dieťa pripraviť na
úspešnú integráciu do kolektívu detí.

Zvolen, Krajská knižnica Ľ. Štúra

https://monitora.sk/
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10.00 TEDx Univerzita Komenského Live

Vystúpi desať rečníkov – šiesti naživo a štyria zo záznamu hlavného podujatia TED2022.

Prezenčne aj online.

Bratislava, klub UniK Mlyny

10.30 Minister obrany SR J. Naď prijme ministra národnej obrany Poľska M. Blaszczaka

Minister obrany SR Jaroslav Naď prijme ministra národnej obrany Poľska Mariusza Blaszczaka.

10.30 h - privítanie ministra obrany Poľska

12.00 h - tlačové vyhlásenie ministrov bez otázok

- tlmočenie zabezpečené

Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

11.00 Otvorenie hokejovej haly a brífing primátora Popradu Antona Danka

Oficiálne otvorenie novej tréningovej hokejovej haly. Po otvorení sa uskutoční brífing primátora Popradu Antona Danka.

Poprad

Text, Zvuk, Foto

11.00 Snem Republikovej únie zamestnávateľov za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera

V rámci snemu sa uskutočnia tri diskusné panely – zástupcovia RÚZ budú s vládnymi predstaviteľmi diskutovať o kľúčových témach pre
slovenské podnikateľské prostredie a smerovanie Slovenska.

Bratislava, Grand Hotel River Park, Dvořákovo nábrežie 6

Text

11.00 TK hnutia Republika - kandidát na predsedu BBSK

Téma: Kandidát na post predsedu Banskobystrického správneho kraja

Detva, krajská kancelária hnutia, Obrancov mieru 11

11.00 TK europoslanca Martina Hojsíka - vyzýva na zastavenie financovania vojenskej agresie

Téma: Martin Hojsík, Ivan Mikloš, Iveta Radičová a ďalšie osobnosti vyzývajú vládu SR na zastavenie financovania vojenskej agresie
Ruska a klimatickej krízy a ponúkajú možné riešenia.

Po TK prebehne odovzdanie otvoreného listu na podateľni ÚV SR.

Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1

11.50 Podujatie pri príležitosti 50. výročia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika

Podujatie pri príležitosti 50. výročia založenia Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika.

Hlohovec, Robotnícky dom

Text, Zvuk

12.00 Otvorenie a prezentácia interaktívneho cezhraničného e-produktu

a interaktívneho bodu

https://monitora.sk/
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Prešov, Rákociho palác

13.00 Predseda vlády SR Eduard Heger prijme eurokomisára Didiera Reyndersa

Prijatie sa uskutoční bez účasti médií.

Bratislava, Úrad vlády SR

Text

13.00 Brífing námestníčky primátora Bratislavy Lenky Antalovej Plavuchovej

Téma: Bratislava prispôsobila na účely dočasného ubytovania priestory v administratívnej budove a športovej hale na Pasienkoch, ktorú
bezodplatne poskytol ŠK Slovan

Zúčastní sa: generálny riaditeľ Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší

Bratislava, Junácka 10, 1. poschodie

Text, Zvuk

14.00 TK Štátneho divadla Košice - výročie divadla a premiéry

Téma: 75. výročie Národného divadla v Košiciach a štyri májové premiéry Košice, historická budova, salónik, Hlavná 58

Text, Zvuk

14.00 Oslavy 30. výročia vzniku Komory veterinárnych lekárov SR

Vígľaš, hotel The Grand Vígľaš

14.00 Podujatie pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme

14.00 h - oficiálne otvorenie

20.00 h - vysvietenie zámku na modro

Zvolen, Námestie SNP

Text, Zvuk

14.00 TK Za horami, za dolami BBSK

Podujatie v predvečer Dobrého Trhu v Bratislave.

Téma: Prezentácia Banskobystrického samosprávneho kraja.

Bratislava, Lab.café, SNP 25

14.30 Program prezidentky Zuzany Čaputovej + TK o 15.15 h

14.30 h - návšteva Premonštrátskeho kláštora v Jasove, prehliadka, fototermín

15.15 h - zhrňujúce vyjadrenie prezidentky pre médiá

Jasov, Premonštrátsky kláštor

Text, Zvuk

14.30 Slávnostné otvorenie rodného domu Kláry Jarunkovej

Pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto svetovej spisovateľky.

Súčasťou podujatia bude odhalenie pamätnej tabule, otvorenie pamätnej izby Kláry Jarunkovej a malého poštového múzea. Súčasťou
programu bude aj inaugurácia poštovej známky venovanej Kláre Jarunkovej.

https://monitora.sk/
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Šumiac, budova bývalej pošty, č. 660, okres Brezno

Text, Zvuk

15.00 26. ročník United Europe Jazz festival (29. apríla - 1. mája)

Banská Bystrica, Námestie SNP

18.00 Odovzdávanie Cien svätého Gorazda

Ocenenie učiteľom, zamestnancom škôl, ale aj žiakom a študentom odovzdá minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav
Gröhling. Zúčastní sa aj predseda vlády SR Eduard Heger.

Bratislava, Bratislavský hrad, Zimná jazdiareň

Text, Video, Foto

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

kh lk

Autor: LK
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09.00 65. schôdza Národnej rady SR

BRATISLAVA (FOTO+VIDEO+LIVE)

09.30 TK predsedu vlády SR Eduarda Hegera, ministrov a štátnych tajomníkov.

Téma: Plníme si záväzky: Slovensko žiada o pol miliardy eur z plánu obnovy.

BRATISLAVA (FOTO+VIDEO)

10.30 Minister obrany SR Jaroslav Naď prijme ministra národnej obrany Poľska Mariusza Blaszczaka.

BRATISLAVA (FOTO+VIDEO+LIVE)

11.00 Snem Republikovej únie zamestnávateľov za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera

BRATISLAVA (FOTO)

18.00 Odovzdávanie Cien svätého Gorazda

Ocenenie učiteľom, zamestnancom škôl, ale aj žiakom a študentom odovzdá minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav
Gröhling. Zúčastní sa aj predseda vlády SR Eduard Heger.

BRATISLAVA (FOTO)

18.30 hokej - finále Kaufland play off Tipos extraligy

piaty zápas /na 4 víťazstvá/:

HC Slovan Bratislava - HK Nitra /stav série 2:2/

BRATISLAVA (FOTO)

Regióny

09.00 Cassovia bonsai 2022 (29. apríla - 1. mája)

Prvá tohtoročná výstava Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach predstaví návštevníkom bonsaje z celého sveta.

KOŠICE (FOTO)

10.00 Otvorenie Múzea studenej vojny.

Súčasťou stálej expozície je kryt civilnej ochrany a jeho vybavenie, ukážky dobovej propagandy, vojenská komunikačná technika, ukážka
socialistického bytu a atmosféra v meste Komárno okolo roku 1970.

KOMÁRNO (FOTO)

10.00 TK Správcu zálohového systému pri príležitosti otvorenia triediaceho centra

KOČOVCE (FOTO+VIDEO)

11.00 Oficiálne otvorenie novej tréningovej hokejovej haly. Po otvorení sa uskutoční brífing primátora Popradu Antona Danka.

POPRAD (FOTO)

14.00 TK Štátneho divadla Košice - výročie divadla a premiéry

Téma: 75. výročie Národného divadla v Košiciach a štyri májové premiéry

KOŠICE (FOTO)

14.30 Program prezidentky Zuzany Čaputovej

https://monitora.sk/
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JASOV (FOTO)

19.00 hokej - prípravné zápasy pred MS

Nemecko - SLOVENSKO

DRÁŽĎANY (FOTO) od nášho vyslaného fotoreportéra Martina Baumanna

19.15 volejbal - finále play off Niké extraligy žien

štvrtý zápas finále /na 3 víťazstvá/:

Volley project UKF Nitra - VK Slávia EU Bratislava /stav série 1:2/

NITRA (FOTO+VIDEO)

ZAHRANIČIE:

VARŠAVA - Český premiér Petr Fiala navštívi Poľsko, kde sa stretne s poľským náprotivkom Mateuszom Morawieckym. Očakáva sa, že
bude rokovať o témach spojených s konfliktom na Ukrajine, utečeneckej vlne či prechode Európy na nový energetický model.

HELSINKI - Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová sa stretne so šéfom fínskej diplomacie Pekkom Haavistom.

TOKIO - Nemecký kancelár Olaf Scholz ukončí návštevu Japonska.

RIJÁD - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pokračuje v dvojdňovej návšteve Saudskej Arábie.

WASHINGTON/MEXIKO - Americký prezident Joe Biden a mexický prezident Andrés Manuel López Obrador budú rokovať
prostredníctvom videokonferencie. K témam bude patriť migrácia.

NAIROBI – Štátny pohreb a pohreb bývalého kenského prezidenta Mwaia Kibakiho. (do 30. 4.)

LOS ANGELES - Spojené štáty si pripomenú 30. výročie začiatku nepokojov v Los Angeles, ktoré si vyžiadali 53 mŕtvych. Vyvolalo ich
oslobodenie štyroch policajtov, ktorí boli obvinení z použitia neprimeraného násilia voči Afroameričanovi Rodneymu Kingovi.

ZAHRANIČIE ŠPORT:

NHL, NBA

NHL, NBA

tenis - ATP v Mníchove, WTA v Madride

cestná cyklistika - Tour de Romandie

(Švaj.)

19.00 hokej - prípravné zápasy pred MS

Nemecko - SLOVENSKO

DRÁŽĎANY (FOTO) od nášho vyslaného fotoreportéra Martina Baumanna

20.30 futbal - 32. kolo Bundesligy

1. FC Union Berlín - SpVgg Greuther Fürth

21.00 futbal - 34. kolo La Ligy

FC Sevilla - FC Cadiz

21.00 futbal - 35. kolo Ligue 1

Racing Štrasburg - Paríž Saint-Germain

Autor: KK
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Aktualizovaný prehľad udalostí na piatok 29. apríla  
  29. 4. 2022, 9:19, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Neutrálny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: Ľ. Ivanková

popoludní: I. Matejička

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

Službukonajúci technik: 0905/505 721

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

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

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

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

Dni mesta Košice (29. apríla - 8. mája)

Košice

Text

09.00 Putovná výstava obrazov Matice slovenskej Inšpiratívni matičiari

Výstava potrvá do 20. mája.

Bratislava, Prior, Kamenné námestie

09.00 65. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

09.00 Cassovia bonsai 2022 (29. apríla - 1. mája)

Prvá tohtoročná výstava Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach predstaví návštevníkom bonsaje z celého sveta.

Košice, Botanická záhrada, Mánesova 23

09.00 Výstava skalničiek (29. apríla - 1. mája)

Výstava je spojená s poradenstvom a predajom rastlín.

Bratislava, Botanická záhrada UK, Botanická 3

09.30 Vyhodnotenie projektu Ekorok "Otvorme oči“

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme žiaci ZŠ s MŠ odprezentujú svoje ekologické aktivity a projekty, ktoré zrealizovali v rámci projektu Ekorok
s Nestlé Slovensko „Otvorme oči“.

Prievidza, Námestie slobody

09.30 Hviezdoslavov Kubín - 68. ročník krajskej postupovej súťaže

15.00 h - vyhlásenie výsledkov

Prešov, Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6

Text, Zvuk
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09.30 TK predsedu vlády SR Eduarda Hegera, ministrov a štátnych tajomníkov

Téma: Plníme si záväzky: Slovensko žiada o pol miliardy eur z plánu obnovy.

Bratislava, Bratislavský hrad, Sála federácie

Text, Zvuk, Foto, Video

09.30 TK Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec

Téma: Ukončenie projektu cezhraničnej spolupráce „Healthcarecooperation – Zvýšenie úrovne spolupráce dvoch cezhraničných
nemocníc v oblasti gastroenterológie”

Lučenec, Všeobecná nemocnica s poliklinikou, riaditeľstvo, Námestie republiky 15

Text

09.30 TK strany Dobrá voľba a Umiernení

Téma: Minister Vlčan s cenami potravín nehovorí pravdu. Marže sa nekontrolujú a ceny sú najvyššie.

Bratislava, pred MPRV SR, Dobrovičova 12

09.45 TK Divadla Babadlo

Téma: Informácia o premiére hry Počúvaj ma! alebo Nestratiť hlavu v mobile

TK sa bude konať v čase medzi dvomi predpremiérami 8.30 h, 10.30 h.

Prešov, Kino Scala, salónik, Masarykova 7

10.00 TK obce Topoľníky - otvorenie cyklochodníka

Téma: Slávnostné odovzdanie a otvorenie cyklochodníka v obci Topoľníky smerom na Okoč

Topoľníky

10.00 Otvorenie Múzea studenej vojny

Súčasťou stálej expozície je kryt civilnej ochrany a jeho vybavenie, ukážky dobovej propagandy, vojenská komunikačná technika, ukážka
socialistického bytu a atmosféra v meste Komárno okolo roku 1970.

Komárno, Dom Matice slovenskej, Námestie M. R. Štefánika 904/6

Text, Zvuk

10.00 Župné dni v Rožňave a DOD v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského

Rožňava

Text

10.00 TK Správcu zálohového systému pri príležitosti otvorenia triediaceho centra

Oficiálne otvorenie triediaceho centra zálohového systému.

Kočovce, priemyselný areál (3 min od zjazdu z diaľnice, exit Nové Mesto nad Váhom)

Text, Video, Foto

10.00 Benefičné podujatie k mesiacu autizmu

Odborníci aj rodičia porozprávajú o autizme a jeho prejavoch, o dôležitosti ranej diagnostiky a intervencie, či o tom ako dieťa pripraviť na
úspešnú integráciu do kolektívu detí.

Zvolen, Krajská knižnica Ľ. Štúra

https://monitora.sk/
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10.00 TEDx Univerzita Komenského Live

Vystúpi desať rečníkov – šiesti naživo a štyria zo záznamu hlavného podujatia TED2022.

Prezenčne aj online.

Bratislava, klub UniK Mlyny

10.30 Minister obrany SR J. Naď prijme ministra národnej obrany Poľska M. Blaszczaka

Minister obrany SR Jaroslav Naď prijme ministra národnej obrany Poľska Mariusza Blaszczaka.

10.30 h - privítanie ministra obrany Poľska

12.00 h - tlačové vyhlásenie ministrov bez otázok

- tlmočenie zabezpečené

Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

11.00 Otvorenie hokejovej haly a brífing primátora Popradu Antona Danka

Oficiálne otvorenie novej tréningovej hokejovej haly. Po otvorení sa uskutoční brífing primátora Popradu Antona Danka.

Poprad

Text, Zvuk, Foto

11.00 Snem Republikovej únie zamestnávateľov za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera

V rámci snemu sa uskutočnia tri diskusné panely – zástupcovia RÚZ budú s vládnymi predstaviteľmi diskutovať o kľúčových témach pre
slovenské podnikateľské prostredie a smerovanie Slovenska.

Bratislava, Grand Hotel River Park, Dvořákovo nábrežie 6

Text

11.00 TK hnutia Republika - kandidát na predsedu BBSK

Téma: Kandidát na post predsedu Banskobystrického správneho kraja

Detva, krajská kancelária hnutia, Obrancov mieru 11

11.00 TK europoslanca Martina Hojsíka - vyzýva na zastavenie financovania vojenskej agresie

Téma: Martin Hojsík, Ivan Mikloš, Iveta Radičová a ďalšie osobnosti vyzývajú vládu SR na zastavenie financovania vojenskej agresie
Ruska a klimatickej krízy a ponúkajú možné riešenia.

Po TK prebehne odovzdanie otvoreného listu na podateľni ÚV SR.

Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1

11.50 Podujatie pri príležitosti 50. výročia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika

Podujatie pri príležitosti 50. výročia založenia Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika.

Hlohovec, Robotnícky dom

Text, Zvuk

12.00 Otvorenie a prezentácia interaktívneho cezhraničného e-produktu

a interaktívneho bodu

https://monitora.sk/
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Prešov, Rákociho palác

13.00 Predseda vlády SR Eduard Heger prijme eurokomisára Didiera Reyndersa

Prijatie sa uskutoční bez účasti médií.

Bratislava, Úrad vlády SR

13.00 Brífing námestníčky primátora Bratislavy Lenky Antalovej Plavuchovej

Téma: Bratislava prispôsobila na účely dočasného ubytovania priestory v administratívnej budove a športovej hale na Pasienkoch, ktorú
bezodplatne poskytol ŠK Slovan

Zúčastní sa: generálny riaditeľ Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší

Bratislava, Junácka 10, 1. poschodie

Text, Zvuk

14.00 TK Štátneho divadla Košice - výročie divadla a premiéry

Téma: 75. výročie Národného divadla v Košiciach a štyri májové premiéry Košice, historická budova, salónik, Hlavná 58

Text, Zvuk

14.00 Oslavy 30. výročia vzniku Komory veterinárnych lekárov SR

Vígľaš, hotel The Grand Vígľaš

14.00 Podujatie pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme

14.00 h - oficiálne otvorenie

20.00 h - vysvietenie zámku na modro

Zvolen, Námestie SNP

Text, Zvuk

14.00 TK Za horami, za dolami BBSK

Podujatie v predvečer Dobrého Trhu v Bratislave.

Téma: Prezentácia Banskobystrického samosprávneho kraja.

Bratislava, Lab.café, SNP 25

14.30 Program prezidentky Zuzany Čaputovej + TK o 15.15 h

14.30 h - návšteva Premonštrátskeho kláštora v Jasove, prehliadka, fototermín

15.15 h - zhrňujúce vyjadrenie prezidentky pre médiá

Jasov, Premonštrátsky kláštor

Text, Zvuk

14.30 Slávnostné otvorenie rodného domu Kláry Jarunkovej

Pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto svetovej spisovateľky.

Súčasťou podujatia bude odhalenie pamätnej tabule, otvorenie pamätnej izby Kláry Jarunkovej a malého poštového múzea. Súčasťou
programu bude aj inaugurácia poštovej známky venovanej Kláre Jarunkovej.

Šumiac, budova bývalej pošty, č. 660, okres Brezno

https://monitora.sk/
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Text, Zvuk

15.00 26. ročník United Europe Jazz festival (29. apríla - 1. mája)

Banská Bystrica, Námestie SNP

18.00 Odovzdávanie Cien svätého Gorazda

Ocenenie učiteľom, zamestnancom škôl, ale aj žiakom a študentom odovzdá minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav
Gröhling. Zúčastní sa aj predseda vlády SR Eduard Heger.

Bratislava, Bratislavský hrad, Zimná jazdiareň

Text, Foto

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

kh, lk, lt

Autor: LT
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Na prvej tohtoročnej výstave košickej botanickej záhrady uvidíte bonsaje z celého sveta  
  29. 4. 2022, 15:09, Zdroj: slovenskyreporter.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 1 679 GRP: 0,04 OTS: 0,00 AVE: 190 Eur 

132

29.04.2022

1 Minút čítania

Košice: Po covidovej prestávke ožíva Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prvou tohtoročnou výstavou,
ktorú pripravila v spolupráci s Bonsai centrom Košice a Bonsai klubom Košice. Trojdňová predajná výstava bonsajov nazvaná
CASSOVIA BONSAI 2022 bude návštevníkom sprístupnená od dnes, 29. apríla do nedele 1. mája 2022, od 9.00 hod. do 17.00 hod., na
Mánesovej ulici č. 23 v Košiciach.

Vystavené sú aj originálne bonsaje vypestované a tvarované v Japonsku

Počas výstavy budú mať návštevníci možnosť vidieť viac ako 70 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale aj z celého sveta.
„Okrem iných drevín budú prezentované aj originálne zbierkové stromy vypestované a tvarované priamo v Japonsku,“ informuje prezident
Slovenskej bonsajovej asociácie a zároveň majiteľ Bonsai centra Košice, Juraj Szabó.

Návštevníkom pobyt v Botanickej záhrade spestrí poradenská činnosť zameraná na pestovanie a ošetrovanie bonsajov. Umožnený bude
aj predaj izbových a vonkajších drevín a pestovateľského príslušenstva.

„Po uvoľnení protipandemických opatrení je Výstava bonsajov prvá, ktorá spúšťa podujatia pre verejnosť organizované v Botanickej
záhrade UPJŠ v Košiciach. Po nej sa už od polovice mája môžu návštevníci tešiť na tradičnú výstavu exotických motýľov, ktorá potrvá až
do začiatku prázdnin. Keďže na budove stále prebiehajú práce spojené s výstavbou návštevníckeho centra, kaviarne a úpravou okolia,
prosím návštevníkov o ohľaduplnosť, zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a rešpektovanie obchádzkových trás,“ vysvetľuje riaditeľ
Botanickej záhrady UPJŠ Košiciach, prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Zdroj: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach, NN

Share

Autor: no vo
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Merkúr sa dnes ukáže na oblohe  
  29. 4. 2022, 19:43, Relácia: Správy RTVS, Stanica: RTVS, Vydavateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 136 363 GRP: 3,03 OTS: 0,03 AVE: 5059 Eur 

Viliam STANKAY, moderátor:

Planétu Merkúr môžeme dnes po zotmení pozorovať vlastnými očami. Napriek tomu, že Merkúr žiari jasnejšie ako všetky hviezdy s
výnimkou Sýria, od Slnka sa príliš nevzďaľuje. Práve dnes bude od Slnka v najväčšej uhlovej vzdialenosti. A to niečo vyše 20 stupňov.

Štefan PARIMUCHA, astronóm UPJŠ, Košice:

Vidieť Merkúr voľným okom je pomerne vzácny jav, keďže Merkúr sa nachádza veľmi blízko pri Slnku a my ho vlastne nevidíme, lebo
zaniká v žiare slnka. Je to kamenistá planéta, na ktorej sa nachádza veľmi veľa kráterov a problém je ten, že Merkúr je blízko pri Slnku,
čiže na strane, ktorá je privrátená k Slnku, je veľmi vysoká teplota, ktorá môže dosahovať až 300 stupňov Celzia a na opačnej strane je
zase veľmi nízka teplota. Niekedy až -200 stupňov Celzia. No a to je spôsobené tým, že Merkúr nemá atmosféru.
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Košice: Na výstave bonsajov v Botanickej záhrade UPJŠ je viac ako 70 drevín  
  30. 4. 2022, 12:50, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice: Na výstave bonsajov v Botanickej záhrade UPJŠ je viac ako 70 drevín

Košice 30. apríla (TASR) – Prvá tohtoročná výstava Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je venovaná
bonsajom. Návštevníci na nej môžu vidieť viac ako 70 drevín pochádzajúcich nielen zo slovenských lesov, ale aj z celého sveta. TASR o
tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Podľa prezidenta Slovenskej bonsajovej asociácie okrem iných drevín prezentujú aj originálne zbierkové stromy vypestované a tvarované
priamo v Japonsku. Pre návštevníkov je pripravená aj poradenská činnosť zameraná na pestovanie a ošetrovanie bonsajov.

Trojdňovú predajnú výstavu, ktorú otvorili v piatok (29. 4.), môže verejnosť navštíviť aj v sobotu a nedeľu (1. 5.) medzi 9.00 a 17.00 h.

Podľa riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavla Mártonfiho sa návštevníci môžu od polovice mája tešiť aj na tradičnú výstavu
exotických motýľov, ktorá potrvá až do začiatku prázdnin. „Keďže na budove stále prebiehajú práce spojené s výstavbou návštevníckeho
centra, kaviarne a úpravou okolia, prosím návštevníkov o ohľaduplnosť, zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a rešpektovanie
obchádzkových trás,“ uviedol.

sem pop

Autor: SEM
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Košice: Na výstave bonsajov v Botanickej záhrade UPJŠ je viac ako 70 drevín  
  30. 4. 2022, 12:50, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 4 724 GRP: 0,10 OTS: 0,00 AVE: 469 Eur 

Košice: Na výstave bonsajov v Botanickej záhrade UPJŠ je viac ako 70 drevín

Košice 30. apríla (TASR) – Prvá tohtoročná výstava Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je venovaná
bonsajom. Návštevníci na nej môžu vidieť viac ako 70 drevín pochádzajúcich nielen zo slovenských lesov, ale aj z celého sveta. TASR o
tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová. Podľa prezidenta Slovenskej bonsajovej asociácie okrem iných drevín prezentujú
aj originálne zbierkové stromy vypestované a tvarované priamo v Japonsku. Pre návštevníkov je pripravená aj poradenská činnosť
zameraná na pestovanie a ošetrovanie bonsajov. Trojdňovú predajnú výstavu, ktorú otvorili v piatok (29. 4.), môže verejnosť navštíviť aj v
sobotu a nedeľu (1. 5.) medzi 9.00 a 17.00 h. Podľa riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavla Mártonfiho sa návštevníci môžu
od polovice mája tešiť aj na tradičnú výstavu exotických motýľov, ktorá potrvá až do začiatku prázdnin. „Keďže na budove stále
prebiehajú práce spojené s výstavbou návštevníckeho centra, kaviarne a úpravou okolia, prosím návštevníkov o ohľaduplnosť, zvýšenú
opatrnosť pri pohybe v areáli a rešpektovanie obchádzkových trás,“ uviedol. sem pop

Autor: TASR
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Na výstave bonsajov v Botanickej záhrade UPJŠ je viac ako 70 drevín

Prvá tohtoročná výstava Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je venovaná bonsajom. Návštevníci na
nej môžu vidieť viac ako 70 drevín pochádzajúcich nielen zo slovenských lesov, ale aj z celého sveta. TASR o tom informovala
hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Podľa prezidenta Slovenskej bonsajovej asociácie okrem iných drevín prezentujú aj originálne zbierkové stromy vypestované a tvarované
priamo v Japonsku. Pre návštevníkov je pripravená aj poradenská činnosť zameraná na pestovanie a ošetrovanie bonsajov.

Trojdňovú predajnú výstavu, ktorú otvorili v piatok (29. 4.), môže v erejnosť navštíviť aj v sobotu (30. 4.) a nedeľu (1. 5.) medzi 9.00 a
17.00 h.

Podľa riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavla Mártonfiho sa návštevníci môžu od polovice mája tešiť aj na tradičnú výstavu
exotických motýľov, ktorá potrvá až do začiatku prázdnin. „Keďže na budove stále prebiehajú práce spojené s výstavbou návštevníckeho
centra, kaviarne a úpravou okolia, prosím návštevníkov o ohľaduplnosť, zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a rešpektovanie
obchádzkových trás,“ uviedol.

Zdroj: (TASR, sem pop)

Autor: Veronika Uhrinová
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Na výstave bonsajov v Botanickej záhrade UPJŠ je viac ako 70 drevín

Pre návštevníkov je pripravená aj poradenská činnosť zameraná na pestovanie a ošetrovanie bonsajov.

Košice 30. apríla (TASR) – Prvá tohtoročná výstava Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je venovaná
bonsajom. Návštevníci na nej môžu vidieť viac ako 70 drevín pochádzajúcich nielen zo slovenských lesov, ale aj z celého sveta. TASR o
tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Podľa prezidenta Slovenskej bonsajovej asociácie okrem iných drevín prezentujú aj originálne zbierkové stromy vypestované a tvarované
priamo v Japonsku. Pre návštevníkov je pripravená aj poradenská činnosť zameraná na pestovanie a ošetrovanie bonsajov.

Trojdňovú predajnú výstavu, ktorú otvorili v piatok (29. 4.), môže verejnosť navštíviť aj v sobotu a nedeľu (1. 5.) medzi 9.00 a 17.00 h.

Podľa riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavla Mártonfiho sa návštevníci môžu od polovice mája tešiť aj na tradičnú výstavu
exotických motýľov, ktorá potrvá až do začiatku prázdnin. „Keďže na budove stále prebiehajú práce spojené s výstavbou návštevníckeho
centra, kaviarne a úpravou okolia, prosím návštevníkov o ohľaduplnosť, zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a rešpektovanie
obchádzkových trás,“ uviedol.

Autor: TASR
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KOŠICE ONLINE, 30.04.2022 | 15:34

Prvá tohtoročná výstava Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je venovaná bonsajom.

Podľa prezidenta Slovenskej bonsajovej asociácie okrem iných drevín prezentujú aj originálne zbierkové stromy vypestované a tvarované
priamo v Japonsku. (Ilustračná fotografia) / TASR

„Návštevníci na nej môžu vidieť viac ako 70 drevín pochádzajúcich nielen zo slovenských lesov, ale aj z celého sveta," informovala
hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Podľa prezidenta Slovenskej bonsajovej asociácie okrem iných drevín prezentujú aj originálne zbierkové stromy vypestované a tvarované
priamo v Japonsku. Pre návštevníkov je pripravená aj poradenská činnosť zameraná na pestovanie a ošetrovanie bonsajov. Trojdňovú
predajnú výstavu, ktorú otvorili v piatok (29.4.), môže verejnosť navštíviť aj v sobotu a nedeľu (1.5.) medzi 9.00 a 17.00.

Podľa riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavla Mártonfiho sa návštevníci môžu od polovice mája tešiť aj na tradičnú výstavu
exotických motýľov, ktorá potrvá až do začiatku prázdnin. „Keďže na budove stále prebiehajú práce spojené s výstavbou návštevníckeho
centra, kaviarne a úpravou okolia, prosím návštevníkov o ohľaduplnosť, zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a rešpektovanie
obchádzkových trás,“ uviedol.

Zdroj: TASR

Komentáre
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TASR 30.4.2022 16:00 Pridajte komentár

Ilustračné. Zdroj: e-bonsaj.eu

KOŠICE – Prvá tohtoročná výstava Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je venovaná bonsajom.
Návštevníci na nej môžu vidieť viac ako 70 drevín pochádzajúcich nielen zo slovenských lesov, ale aj z celého sveta. Informovala o tom
hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.

Podľa prezidenta Slovenskej bonsajovej asociácie okrem iných drevín prezentujú aj originálne zbierkové stromy vypestované a tvarované
priamo v Japonsku. Pre návštevníkov je pripravená aj poradenská činnosť zameraná na pestovanie a ošetrovanie bonsajov.

Trojdňovú predajnú výstavu, ktorú otvorili v piatok (29. 4.), môže verejnosť navštíviť aj v sobotu a nedeľu (1. 5.) medzi 9.00 a 17.00 h.

Podľa riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavla Mártonfiho sa návštevníci môžu od polovice mája tešiť aj na tradičnú výstavu
exotických motýľov, ktorá potrvá až do začiatku prázdnin. „Keďže na budove stále prebiehajú práce spojené s výstavbou návštevníckeho
centra, kaviarne a úpravou okolia, prosím návštevníkov o ohľaduplnosť, zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli a rešpektovanie
obchádzkových trás,“ uviedol.

Autor: TASR
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8 Minút čítania

Košický samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus prezentujú v týchto dňoch to najlepšie z
ponuky turistických zážitkov na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2022 v Bratislave. „V Košickom kraji síce nemáme lanovky s
radmi až po parkoviská ani fotopointy na každom rohu. Pýšime sa však miestami, ktoré sú nepoznačené turistickým smogom aj
kreativitou a autenticitou miest. Návštevníci tu nájdu unikátne kultúrne pamiatky aj nedotknutú prírodu, vďaka ktorej nie je pravdou, že na
východe nič nie je. Túto našu konkurenčnú výhodu sme použili aj ako východisko minuloročnej kampane Kraj sveta – Hrdý na to, čo v
ňom nenájdeš, na ktorej úspechy nadväzujeme aj prezentáciou Košického kraja na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour 2022“,
uvádza predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. „Košický kraj je plný historických, kultúrnych či prírodných krás, ktoré
sme prezentovali v rámci tejto marketingovej kampane. To najlepšie, čo v našom kraji máme, sme teraz zhrnuli aj do publikácie Čarovné
Slovensko – Čarovný Košický kraj, ktorá bude po prvýkrát predstavená práve na veľtrhu v stánku Košického kraja,“ dodáva predseda.

Prezentácia Košického kraja na ITF Slovakiatour 2022

Súčasťou veľtržného stánku Košického kraja, vizuálne spracovaného v podobe Kraja sveta – ako destinačného brandingu, sú
interaktívne a moderné prvky, ktoré návštevníkom sprostredkujú nové i plánované zážitky na Kraji sveta. Jednou z týchto atrakcií je
autentická sedačka lanovky, vedúcej horským prostredím Slovenského raja z Dediniek na planinu Geravy, na ktorú si návštevníci môžu v
stánku nasadnúť. Vďaka prídavnej virtuálnej realite navyše získajú pocit reálnej jazdy na tejto lanovke. Virtuálnou realitou – OCULUSOM
– sú odprezentované aj ďalšie lokality Košického kraja ako Spiš, či Slovenský raj. V súvislosti s významnou storočnicou názvu Slovenský
raj sa návštevníci môžu odfotiť aj so živou sochou (Big Names) v podobe turistu s ferratovým výstrojom. Ten je pre Košický kraj
príznačný najmä v oblasti Slovenského raja – Ferrata Kyseľ. Vďaka reálnemu turistickému smerovníku môžu návštevníci stánku zistiť,
aká je vzdialenosť z výstaviska na Kraj sveta, a ktorým smerom sa majú vydať.

„Stánok Košického kraja prináša zážitok nielen aktívnym turistom a dobrodruhom, ale aj rodinám s deťmi, pre ktoré je pripravená
rozprávková krajina Haravara a pestrofarebný foto kútik s jej maskotmi – duchom Kaškom, Maxom a Majkou. Títo detskí hrdinovia sa
budú počas celého veľtrhu aktívne pohybovať po výstavisku a prezentovať detský produkt Haravara, zahŕňajúci všetky rodinne
orientované lokality a atrakcie Košického kraja, v ktorých sa výlety menia na rozprávkové dobrodružstvá. Haravara ponúka aj rodinné
autobusové výlety s animačným programom a maskotmi, ktoré zabezpečujeme od apríla až do augusta“, uvádza výkonná riaditeľka
Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Nové plánované zážitky na Kraji sveta, v Košickom svetovom kraji

Na turistickú mapu Košického kraja pribudne vďaka podpore krajskej samosprávy a jej dotačného programu Terra Incognita v najbližších
dvoch rokoch až 25 originálnych projektov, postavených na princípoch ekoturizmu. Celková výška financovania projektov predstavuje pre
rok 2022 už úctyhodných 1 700 000 eur, čo je doposiaľ najvyššia suma prerozdelená v rámci tohto dotačného programu. „ Vďaka tomu
vznikne napríklad 35 metrov vysoká rozhľadňa v Kluknave, ktorej súčasťou budú solárne panely s možnosťou nabíjania elektrobicyklov. V
Malej Bare zase budú vybudované tokajské domčeky v korunách stromov. Obnovená bude Nová manufaktúra v Smolníckej hute –
rekonštrukcia ručnej tabakovej výroby v novovzniknutom objekte s expozíciou a možnosťou vyskúšať si toto remeslo. Taktiež košická
prímestská destinácia Alpinka bude doplnená o drezinový ovál a 3D bludisko. Všetky podporené projekty sú originálne, a ja verím, že aj
vďaka nim bude návštevníkov v našom kraji pribúdať,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Okrem nových
infraštruktúrnych projektov bude Košický kraj plný najrôznejších podujatí, ktoré majú potenciál pritiahnuť návštevníkov aj zo širšieho
regiónu.

Košický kraj je ideálnou voľbou aj pre tých, ktorí pravidelne navštevujú podujatia s bohatou regionálnou tradíciou. Takými sú v ponuke
kraja určite Gemerský folklórny festival v Rejdovej, Gemerský remeselnícky jarmok a festival v Krásnohorskej Dlhej Lúke, Krásnohorské
hradné hry, a aj obľúbené košické podujatia ako Medzinárodný Maratón Mieru, Art Film Fest alebo festival Biela noc. Mnohí zavítajú na
východ aj kvôli garancii tradičného jedla a kvalitného vína, na ktoré pozývajú Margecianske fajnoty, Tokajský festival v Borši, Tokajské
vinobranie v Čerhove, Dni sliviek v Malých Trakanoch alebo aj Vôňa agátu – Deň otvorených pivníc v Malom Horeši.

Vďaka spolupráci Košického samosprávneho kraja, Košice Región Turizmus a turistického klubu Hikemates budú môcť turisti už toto leto
využívať v katastri obce Vyšný Medzev, priamo v prostredí Volovských vrchov, novú turistickú útulňu s unikátnou architektúrou, ktorá
spĺňa kritériá udržateľného cestovného ruchu a ekoturizmu. V rámci pešej turistiky zohráva lokalita turistickej útulne – Kloptaň –
významnú úlohu aj v národnom meradle, keďže sa nachádza priamo na ceste SNP, ktorá je najdlhšou značenou trasou na Slovensku.
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Dostupnejšie budú na Kraji sveta i trasy určené milovníkom cykloturistiky, a to vďaka cyklobusom, úspešne prevádzkovaným aj v
minulom roku. Tie návštevníkom zabezpečia komfortnú prepravu v smere na Tokaj, Kojšovskú hoľu či na Gemer – k Dobšinskej ľadovej
jaskyni. Premávať budú od júna do októbra.

Kampaň Kraj sveta osloví prvýkrát aj zahraničných návštevníkov

Prezentácia autentických a nemasových zážitkov na Kraji sveta bude prebiehať na domácom trhu invenčnou formou aj počas tohtoročnej
letnej sezóny. No po prvýkrát bude značka destinácie systematicky a komplexne prezentovaná aj v zahraničí. V nadväznosti na úspešnú
minuloročnú kampaň Kraj sveta – Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, bude kampaň cielená na zahraničný trh smerom k našim západným
susedom, a to s využitím nových možností priameho leteckého spojenia Praha – Košice. „Kampaňou „Za hoďku na Kraj sveta“ búrame
pre českého návštevníka psychologickú bariéru vzdialenosti a ponúkame mu novú „tajomnú“ známu-neznámu destináciu. Zážitky
predstavujeme autenticky cez influencerov a cieľovú skupinu efektívne oslovujeme na miestach, kde sa naozaj nachádza. Kampaň Kraj
sveta teda šijeme na mieru pražskej aglomerácii a napájame ju na našu existujúcu aktivačnú kampaň „Bucket list“ tak, aby sme čo
najpriamejšie odkomunikovali letecké spojenie a súbor zážitkov na Kraji sveta, kde je, vzhľadom na rozsah ponuky zážitkov, nevyhnutná
viacdňová návšteva. Naším hlavným cieľom je teda podporiť poskytovateľov služieb v našej destinácii a návštevníkov presvedčiť, že v
Košickom kraji sa oplatí ostať viac dní“, uvádza výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Aktuálne a pripravované novinky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš

Oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR Slovenský raj & Spiš má pri príležitosti 100. výročia názvu Slovenský raj a tiež vďaka
svojej bohatej ponuke pre návštevníkov, veľa dôvodov byť vyhľadávaným zdrojom informácií. Výkonná riaditeľka OOCR Slovenský raj &
Spiš Michaela Kriváňová zároveň dodala, „keďže cyklo téma je jednou z nosných tém našej OOCR, rozhodli sme sa pre rozšírenie siete
cykloturistických trás, či už pôjde o nové trasy alebo prepojenie trás existujúcich. Venujeme sa tiež obnove značenia cykloturistických
trás. Na cykloturistické tabuľky a smerovníky doplníme QR kódy obsahujúce užitočné informácie pre cyklistov. Z dôvodu zonácie územia
Národného parku Slovenský raj a významnej zmeny jeho Návštevného poriadku došlo aj k zmenám cykloturistických trás. Preto bude
potrebná aktualizácia cyklomapy Južný Spiš. Chceme sa tiež povenovať výchovno-edukačnej osvete cielenej na správanie sa cyklistov v
prírode a v národnom parku. Plánujeme aj rozšírenie siete bežeckých a turistických trás v lokalitách Gápel, Šulerloch, Hlinisko a v okolí
mesta Dobšiná, a značenie backcountry bežkarských trás v lokalitách Grajnár – Geravy, Geravy – Kláštorisko“, dodáva Kriváňová.

Aktuálne a pripravované novinky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice

OOCR Visit Košice prišla v minulom roku s novinkou Košický detský pas, ktorá bude pokračovať aj v tomto roku, a vďaka ktorej si rodiny
nemusia plánovať dovolenkový program v meste Košice samé. Detský pas je venovaný všetkým smelým a zvedavým cestovateľom,
ktorých zaujíma každé dobrodružstvo a objavovanie nových miest. Spája v sebe zábavu, vzdelávanie a motiváciu spoznávať, a ponúka
kompletný itinerár zážitkového cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami. V sprievode rodičov
zavedie deti na 21 miest v Košiciach, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica, Steelpark – Park vedy, Hámor v
Medzeve, Bábkové divadlo, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Pre všetkých návštevníkov Košíc je k dispozícii novootvorený Visit Košice Infopoint v Historickej radnici na Hlavnej 59. Minulý rok prešiel
rekonštrukciou, ktorej cieľom bolo vyzdvihnúť unikátne spojenie kreatívneho, IT a industriálneho ducha Košíc. Inovatívny ráz Visit Košice
Infopointu podčiarkuje aj vznik multimediálnej miestnosti v jeho priestoroch, ktorá je priamym odkazom na titul UNESCO Creative City of
Media Arts.

Aktuálne a pripravované novinky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín

Región Dolný Zemplín, v rámci ktorého pôsobí Oblastná organizácia cestovného ruchu Dolný Zemplín, má v tomto roku taktiež výrazné
zastúpenie projektov rozvíjajúcich turistické možnosti s potenciálom pritiahnuť viac návštevníkov. Jedinečným zážitkom v Košickom kraji
bude nový Zipline, ktorý povedie ponad stále viac populárne Beňatinské jazero. Projekt Soľná brána Veľaty, ktorý reflektuje miestnu
históriu slaného prameňa a je zároveň zaujímavým fenoménom podzemnej slanej vody, určite osloví tých, ktorí dávajú prednosť
nenáročnému odpočinku než adrenalínovým zážitkom. Ten bude súčasťou ponuky v rekreačnom komplexe s wellness, vonkajším
bazénovým areálom i pešou „kúpeľnou promenádou“. Aj v tomto regióne sú na celú sezónu plánované početné podujatia so silnou
tradíciou, ako Jánske ohne nad Šíravou alebo populárna Zemplín Veterán Rallye, ktorá je už roky veľkým lákadlom nielen pre motoristov.

Zdroj: KSK, ilustračné foto: Košice Aktuálne, NN
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Zelené benefity košickej UPJŠ

01.05.2022

1 Minút čítania

Košice: Na Slovensku je zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností klasifikovaný ako povinný triedený zber. Olej zanáša a
upcháva kanalizáciu, škodí živočíchom, láka hlodavce a spôsobuje problém aj pri čistení odpadových vôd. Použitý olej je pritom možné
plnohodnotne využívať na výrobe plastov, či biopalív.

Ako na to? Použitý kuchynský olej prefiltrujete cez sitko do zbernej, uzatvárateľnej fľaše, ktorú potom prinesiete do areálu Rektorátu
UPJŠ do budovy bývalej jedálne (budova v strede parkoviska, vchod z ulice dr. Kostlivého).

Kedy? Vždy prvý pondelok v mesiaci od 8.00 – 9.00 hod. prvýkrát už zajtra, v pondelok, 2. mája

Zdroj: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, NN
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