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Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

KOŠICE - Vo veku 62 rokov zomrel v utorok (4. 10.) prednosta Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (LF UPJŠ) a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ján Rosocha. O úmrtí informovala hovorkyňa LF UPJŠ
Jaroslava Oravcová.

Rosocha bol na Slovensku priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva. "Dve desiatky rokov pôsobil v oblasti
vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej
liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre
prípravu tkanivových a bunkových transplantátov," uviedla Oravcová. V poslednom období sa Rosocha so svojimi kolegami venoval
laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

�NAVŽDY NÁS OPUSTIL MVDr. Ján Rosocha, CSc. S hlbokou ľútosťou Vám oznamujeme, že naša fakulta v týchto dňoch navždy...

Posted by Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta on Wednesday, October 5, 2022

Na lekárskej fakulte Rosocha pôsobil aj ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, predseda fakultného akademického senátu a člen
vedeckej rady. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu (8. 10.) o 9.50 h v obradnej sieni na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Autor: Autor:
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Správy » Domáce

Vo veku 62 rokov zomrel v utorok (4. 10.) prednosta Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF
UPJŠ) a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ján Rosocha. O úmrtí TASR informovala hovorkyňa LF UPJŠ
Jaroslava Oravcová.

Rosocha bol na Slovensku priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva. „ Dve desiatky rokov pôsobil v oblasti
vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej
liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre
prípravu tkanivových a bunkových transplantátov,“ uviedla Oravcová. V poslednom období sa Rosocha so svojimi kolegami venoval
laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Na lekárskej fakulte Rosocha pôsobil aj ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, predseda fakultného akademického senátu a člen
vedeckej rady.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu (8. 10.) o 9.50 h v obradnej sieni na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Autor: Info.sk, Webtron, s.r.o.
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Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ organizujú RUŽOVÝ OKTÓBER zameraný na ženské zdravie

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach organizujú v piatok 7. októbra 2022 siedmy ročník podujatia zameraného na ženské zdravie
Ružový október, ktorý sa bude konať v čase od 9. do 13.hodinyv košickom Auparku a jeho symbolom je ružová stužka.

V infostánku prístupnom širokej verejnosti budú ženy informovať o rakovine prsníka a maternice a o hrozbách, ktoré môže mať rakovina
pre zdravie aj psychiku žien.

Medici budú presviedčať ženy, aby nezanedbávali prevenciu ženských onkologických ochorení, ku ktorej patrí predovšetkým
samovyšetrovanie prsníkov, pravidelné mamografické vyšetrenia a preventívne gynekologické prehliadky. Študenti ukážu ženám na
silikónovom modeli prsníka správnu techniku autovyšetrenia, ktoré predstavuje jednoduchú a účinnú metódu na včasné odhalenie
nebezpečných zmien objavením hrčky v prsníku. Čísla sú totiž alarmujúce – rakovine prsníka čelí počas svojho života až každá ôsma
žena na Slovensku.

Študenti pozývajú na ich osvetovú akciu zástupcov médií aj širokú verejnosť. Príďte sa dozvedieť o ženskej rakovine viac a naučte sa
nahmatať nebezpečnú hrčku v prsníku!

Foto: UPJŠ

Informačný servis

Bezplatné novinky zo Zdravotníctva raz týždenne:

Súhlasím s

podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Posledné príspevky
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Foto: www.facebook.com

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto dňoch navždy stratila
dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa Lekárskej fakulty UJPŠ
Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Autor: SITA
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8.10.2022 Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto dňoch navždy
stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa Lekárskej fakulty
UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.

Autor: SITA
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Posledná rozlúčka bude v sobotu.

KOŠICE. Lekársku obec z východu v uplynulých dňoch navždy opustil uznávaný odborník MVDr. Ján Rosocha, CsC.

Mal 62 rokov.

Informovala o tom hovorkyňa Lekárskej fakulty UPJŠ Jaroslava Oravcová.

„S hlbokou ľútosťou Vám oznamujeme, že naša fakulta v týchto dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca, prednostu Združenej
tkanivovej banky MVDr. Jána Rosochu, CSc.," uviedla hovorkyňa.

„MVDr. Ján Rosocha, CSc. bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov
pôsobil v oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti
výskumu bunkovej liečby," pokračuje Oravcová.

Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre prípravu
tkanivových a bunkových transplantátov.

„Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu," dodala Oravcová.

Doktor Ján Rosocha pôsobil aj v štruktúrach fakulty - ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra 2022 o 9.50 hod v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v
Košiciach.

(zdroj: UNLP Košice)

Autor: Robert Bejda
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Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu (8. 10.) o 9.50 h v obradnej sieni na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Košice 6. októbra (TASR) – Vo veku 62 rokov zomrel v utorok (4. 10.) prednosta Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ján Rosocha. O úmrtí TASR informovala
hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Rosocha bol na Slovensku priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva. " Dve desiatky rokov pôsobil v oblasti
vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej
liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre
prípravu tkanivových a bunkových transplantátov ," uviedla Oravcová. V poslednom období sa Rosocha so svojimi kolegami venoval
laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Na lekárskej fakulte Rosocha pôsobil aj ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, predseda fakultného akademického senátu a člen
vedeckej rady.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu (8. 10.) o 9.50 h v obradnej sieni na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Autor: TASR
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Košice 6. októbra (TASR) – Vo veku 62 rokov zomrel v utorok (4. 10.) prednosta Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ján Rosocha. O úmrtí TASR informovala
hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová. Rosocha bol na Slovensku priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového
bankovníctva. "Dve desiatky rokov pôsobil v oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol
excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové
klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov," uviedla Oravcová. V poslednom období
sa Rosocha so svojimi kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu. Na lekárskej fakulte Rosocha pôsobil aj ako
prodekan pre granty a štrukturálne fondy, predseda fakultného akademického senátu a člen vedeckej rady. Posledná rozlúčka so
zosnulým bude v sobotu (8. 10.) o 9.50 h v obradnej sieni na Rastislavovej 83 v Košiciach. hol pop

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/906677545/6e39c67db61d7c9328a0?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Njc5ODEzMjEsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTA2Njc3NTQ1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.-OdCwkif3S9mDJKA8cR4NO65fxZz-eB-Sp1i8zItk6A
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022100600000281


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

Úmrtie: Vo veku 62 rokov zomrel prednosta košickej tkanivovej banky Ján Rosocha  
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Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 6. októbra (TASR) – Vo veku 62 rokov zomrel v utorok (4. 10.) prednosta Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ján Rosocha. O úmrtí TASR informovala
hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Rosocha bol na Slovensku priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva. "Dve desiatky rokov pôsobil v oblasti
vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej
liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre
prípravu tkanivových a bunkových transplantátov," uviedla Oravcová. V poslednom období sa Rosocha so svojimi kolegami venoval
laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Na lekárskej fakulte Rosocha pôsobil aj ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, predseda fakultného akademického senátu a člen
vedeckej rady.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu (8. 10.) o 9.50 h v obradnej sieni na Rastislavovej 83 v Košiciach.

hol pop

Autor: HOL
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252

Značky TASR

Foto: FB, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Košice 6. októbra (TASR) – Vo veku 62 rokov zomrel v utorok (4. 10.) prednosta Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ján Rosocha. O úmrtí TASR informovala
hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

- reklama -

Rosocha bol na Slovensku priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva. „Dve desiatky rokov pôsobil v oblasti
vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej
liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre
prípravu tkanivových a bunkových transplantátov,“ uviedla Oravcová. V poslednom období sa Rosocha so svojimi kolegami venoval
laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Na lekárskej fakulte Rosocha pôsobil aj ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, predseda fakultného akademického senátu a člen
vedeckej rady.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu (8. 10.) o 9.50 h v obradnej sieni na Rastislavovej 83 v Košiciach.
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Vo veku 62 rokov zomrel v utorok doktor Ján Rosocha, prednosta Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice Ján Rosocha.

Rosocha bol na Slovensku priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva.

Dve desiatky rokov pôsobil v oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné
výsledky v oblasti výskumu bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a
vedecko-výskumné pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

V poslednom období sa Rosocha so svojimi kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu. Na lekárskej fakulte
Rosocha pôsobil aj ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, predseda fakultného akademického senátu a člen vedeckej rady.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu (8. 10.) o 9.50 h v obradnej sieni na Rastislavovej 83 v Košiciach. (tasr)

Autor: Adrián Berecz
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Webnoviny Štvrtok, 15:29 19

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie
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2 dni dozadu

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto dňoch navždy stratila
dlhoročného zamestnanca i prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa Lekárskej fakulty UJPŠ
Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku i rozvoja bunkového i tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných i očných…

Autor: Publikoval || Publikoval | Redakcia || Redakcia || Redakcia | - || http://dnesky.sk || Redakcia

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/906684007/9bfe8bb6143aaff7a8fb?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2Njc5ODEzMjEsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6OTA2Njg0MDA3LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.o27h9P0haZAJSUrc15o_ctVmxF-omOrFcaWv_9gpGJg
https://dnesky.sk/zomrel-jan-rosocha-bol-priekopnikom-vzniku-i-rozvoja-bunkoveho-i-tkanivoveho-bankovnictva-na-slovensku/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 17

Zomrel Ján Rosocha  
  6. 10. 2022, 15:50, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 5 148 GRP: 0,11 OTS: 0,00 AVE: 454 Eur 

Košice Spravodajstvo

Venoval sa výskumu bunkovej liečby.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach oznámila úmrtie prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu.

Rosocha bola priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Viac rokov pôsobil v oblasti vývoja
kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol výsledky v oblasti výskumu bunkovej liečby. Vybudoval
Združenú tkanivovú banku ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

„Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu,“ uviedla hovorkyňa Lekárskej
fakulty UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Doktor Ján Rosocha pôsobil aj v štruktúrach Lekárskej fakulty UPJŠ ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen
fakultného akademického senátu a člen Vedeckej rady fakulty.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu (8. 10.) o 9.50 hod. v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.
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Ocenenie výnimočných vedcov pozná tohtoročnú finálovú pätnástku. Tvoria ju špičkové vedecké osobnosti, mladé talenty aj osobnosti
vysokoškolského vzdelávania z celého Slovenska.

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná tohtoročnú finálovú pätnástku. Tvoria ju špičkové vedecké osobnosti, mladé
talenty aj osobnosti vysokoškolského vzdelávania z celého Slovenska.

Žien vo výskume je veľmi málo. Slovenská firma ocenila tri talentované vedkyne

Už štvrtý rok

Laureátov vedeckých kategórií Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov vyberie medzinárodná
komisia na čele s nositeľkou Nobelovej ceny za chémiu Adou Yonath.

Ocenenie ESET Science Award už štyri roky vyzdvihuje prácu výnimočných vedeckých a pedagogických osobností a vysvetľuje
verejnosti ich nenahraditeľnú úlohu v spoločnosti.

Aj tento rok vybrali hodnotiace komisie tri finálové pätice pozostávajúce z vedcov a vedkýň, ktorí svojou prácou posúvajú vedné odbory,
zaznamenávajú ohlas v medzinárodnej vedeckej komunite a výsledky ich práce majú prínos aj v iných oblastiach života alebo inovujú
pedagogický proces.

„Dnešná spoločnosť prežíva krízu dôvery a záplavy dezinformácií. Vo vede je však úspešný len ten, kto dokáže svoje objavy podoprieť
objektívnymi faktami, ktoré vedia ostatní vedci overiť. Preto sú veda a vedci inšpiráciou pre slovenskú spoločnosť a ponúkajú spôsob, ako
sa dostať z tejto krízy. Sme radi, že práve takýchto ľudí opäť predstavíme slovenskej verejnosti,” vysvetľuje zmysel ocenenia generálny
riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko.

Laureáti ocenenia budú vyhlásení počas slávnostného galavečera, ktorý sa uskutoční v piatok 14. októbra. RTVS ho odvysiela v sobotu
15. októbra o 21.35 hod. na Jednotke.

Komisii predsedá nositeľka Nobelovej ceny

O výbere laureátov kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov bude rozhodovať
medzinárodná komisia.

Tak ako je už tradíciou ocenenia, aj tento rok jej predsedá nositeľka Nobelovej ceny – izraelská biochemička Ada Yonath, ktorá toto
najhodnotnejšie vedecké ocenenie získala v roku 2009.

Ďalšími členmi komisie sú nemecká materiálová vedkyňa Anke Weidenkaff, ukrajinský materiálový chemik pôsobiaci v USA Yury
Gogotsi, holandský onkológ a výskumník Rob Pieters a nemecký jadrový fyzik Manfred Lindner.

O laureátovi v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania rozhodne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov
slovenských univerzít.

„Veľmi sa teším na zasadnutie medzinárodnej komisie. Je fascinujúce pozorovať špičkových svetových vedcov, ako diskutujú a hodnotia
vedcov a vedkyne pôsobiace na Slovensku. Každý rok je to náročný výber, pretože všetci finalisti sú uznávaní odborníci. Medzinárodná
komisia doteraz vždy veľmi pozitívne hodnotila výsledky ich práce,” opisuje Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou
obcou spoločnosti ESET.

Laureáti ocenenia ESET Science Award sú vyberaní na základe náročného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňuje celý komplex kritérií,
ako sú prínos ich vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť, vedecký výkon, merateľné scientometrické dáta, účasť na riešení
významných medzinárodných výskumných projektov, zviditeľňovanie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí či v prípade
vysokoškolských pedagógov aj ich pedagogické zručnosti, inovácie vo výuke a ohlasy študentov.

Finalisti a finalistky kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku:

Roman Boča pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vo svojom výskume sa venuje anorganickej
chémii, kvantovej chémii, špecificky experimentálnej a teoretickej magnetochémii.

Andrej Čerňanský pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje evolúcii a
diverzifikácii plazov.
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Miroslava Kačániová pôsobí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vo
výskumnom centre Agrobiotech. Zameriava sa na výskum antimikrobiálnych aktivít rastlinných silíc a liečivých rastlín v in vitro a in situ
podmienkach proti mikroorganizmom.

Andrea Madarasová Gecková pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a na Lekárskej
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedie výskum mapujúci nové výzvy dospievania generácie Z, ale zároveň i
výskum zvládania náročných situácií pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.

Silvia Pastoreková pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu mechanizmov, ktorými sa nádorové
bunky prispôsobujú nedostatku kyslíka, a možnostiam ich využitia v diagnostike a liečbe rakoviny.

Finalisti a finalistky kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov:

Miroslav Almáši pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho výskum sa zaoberá využitím a
aplikáciou pórovitých materiálov v oblastiach uskladnenia energie, biomedicíne a environmentálnej problematike.

Lucia Balážová pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Skúma molekulárne mechanizmy, ktoré kontrolujú
metabolickú aktivitu tukového tkaniva a zohrávajú úlohu v patogenéze obezity a diabetu.

Allan Böhm vedie kliniku a akadémiu precíznej medicíny - Premedix, pracuje v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, vyučuje
na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a diaľkovo študuje na Univerzite v Oxforde. Vo svojom výskume kombinuje metódy
molekulárnej biológie, digitálnych technológií a umelej inteligencie v oblasti srdcových ochorení.

Jaroslav Frnda pôsobí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Venuje sa kvalite multimediálnych
služieb prenášaných prostredníctvom prístupových sietí novej generácie, algoritmom strojového učenia a analýze dát.

Daniel Jablonski pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa evolučným a
molekulárno-biogeografickým otázkam vzťahujúcim sa k pôvodu, rozšíreniu a ochrane druhovej a genetickej diverzity obojživelníkov a
plazov.

Finalisti a finalistky kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania:

Alexandra Bražinová pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako prednostka Ústavu epidemiológie. V rámci
vedeckého výskumu sa venuje epidemiológii infekčných, ako aj neprenosných chorôb a využitiu výstupov epidemiologického výskumu v
medicíne založenej na dôkazoch.

Ladislav Janoušek pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Venuje sa interakciám
elektromagnetického poľa so živými organizmami a s vodivými materiálmi. Špecificky sa venuje elektromagnetickej biokompatibilite a
nedeštruktívnej elektromagnetickej defektoskopii.

Renáta Oriňaková je prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V
rámci svojej výskumnej činnosti sa venuje elektrochemickej príprave funkčných nanoštruktúrovaných vrstiev či elektrokatalýze a
biomedicíne.

Andrea Šagátová pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a primárne sa venuje
témam jadrovej fyziky a techniky. V rámci vedeckého výskumu sa venuje predovšetkým vývoju polovodičových detektorov ionizujúceho
žiarenia.

Ľubomír Tomáška pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. S kolektívom spolupracovníkov a študentov sa
venuje odhaľovaniu spôsobov komunikácie medzi jednotlivými časťami bunky a identifikácii molekulárnych mechanizmov udržiavania
integrity genómu.
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Košice 6. októbra (TASR) – Vo veku 62 rokov zomrel v utorok (4. 10.) prednosta Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ján Rosocha. O úmrtí TASR informovala
hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.Rosocha bol na Slovensku priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového
bankovníctva. "Dve desiatky rokov pôsobil v oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol
excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové
klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov," uviedla Oravcová. V poslednom období
sa Rosocha so svojimi kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.Na lekárskej fakulte Rosocha pôsobil aj ako
prodekan pre granty a štrukturálne fondy, predseda fakultného akademického senátu a člen vedeckej rady.Posledná rozlúčka so
zosnulým bude v sobotu (8. 10.) o 9.50 h v obradnej sieni na Rastislavovej 83 v Košiciach.
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Košice 6. októbra (TASR) – Vo veku 62 rokov zomrel v utorok (4. 10.) prednosta Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ján Rosocha. O úmrtí TASR informovala
hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.Rosocha bol na Slovensku priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového
bankovníctva. "Dve desiatky rokov pôsobil v oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol
excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové
klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov," uviedla Oravcová. V poslednom období
sa Rosocha so svojimi kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.Na lekárskej fakulte Rosocha pôsobil aj ako
prodekan pre granty a štrukturálne fondy, predseda fakultného akademického senátu a člen vedeckej rady.Posledná rozlúčka so
zosnulým bude v sobotu (8. 10.) o 9.50 h v obradnej sieni na Rastislavovej 83 v Košiciach.
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov. Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových
krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových
komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej
diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v
obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk - Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) dnes s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto dňoch navždy stratila
dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa Lekárskej fakulty UPJŠ
Jaroslava Oravcová.

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe tiež zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v
obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Zdroj: SITA, mlu, DSe

Ján Mati – Exprezident Francúzskej aliancie v Košiciach

by Ladislav Miko

Autor: Radka Kolcunová
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Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku  
  6. 10. 2022, 16:20, Zdroj: deed.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 126 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 61 Eur 

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov. Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových
krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových
komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej
diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v
obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.
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Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku  
  6. 10. 2022, 16:22, Zdroj: hlohovecko.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 991 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 206 Eur 

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Autor: www.hlohovecko.sk
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Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na S  
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Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku

Október 6, 2022

Foto: www.facebook.com

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie
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Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku  
  6. 10. 2022, 16:35, Zdroj: nitrianskyhlas.sk , Autor: Peter Gašparík, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.

6. októbra 2022

Autor: Peter Gašparík
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Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku  
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.

Autor: Peter Gašparík
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Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku  
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.

6. októbra 2022

Autor: Peter Gašparík
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Od

6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Autor: - || | || | | -
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.

6. októbra 2022
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.

6. októbra 2022
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.

6. októbra 2022
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre prípravu
tkanivových a bunkových transplantátov.

6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.
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6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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16:35 // 6. októbra 2022

6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku

6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v
týchto dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom
hovorkyňa Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.
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6. 10. 2022, 16:36

6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Autor: SITA
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Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku  
  6. 10. 2022, 16:40, Zdroj: topnovinky.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 38 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 35 Eur 

Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre prípravu
tkanivových a bunkových transplantátov.

Nasleduje

Publikované dňa 06 októbra 2022

Autor

6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.

Mohlo by vás zaujímať

Bratislava si pripravila pre ľudí niekoľko podujatí, čakajú ich rôzne súťaže či prehliadky

Informuje o nich Bratislavský samosprávny kraj na svojej webovej stránke.

Kultúra

Zomrel prozaik a esejista Ján Tužinský, v minulosti bol ústredným riaditeľom Slovenského rozhlasu

Tužinský bol v rokoch 1994 až 1997 ústredným riaditeľom Slovenského rozhlasu, v rokoch 1993 až 2002 vykonával funkciu predsedu
Spolku slovenských spisovateľov.

Hudba Kultúra

Ceny Grammy 2022 ovládol Jon Batiste a Silk Sonic, trúchliaca skupina Foo Fighters si po výhru neprišla (video+foto)

Multižánrový hudobník Jon Batiste, ktorý s 11 nomináciami vládol aj zoznamu kandidátov na prestížne ceny, si odniesol päť zlatých
gramofónikov.

Kultúra

Milanovej ministerstvo plánuje komplexne upraviť status profesionálneho umelca
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Ministerstvo kultúry SR chce upraviť aj podmienky na priznanie osobitného príspevku určitým skupinám profesionálnych umelcov po
skončení ich profesionálnej kariéry.

BRATISLAVA Aktuálne počasie

Najnovšie články

Nákladný vlak v Doneckej oblasti zasiahla explózia, ruskí okupanti majú problém so zásobovaním

Výbuch nastal v meste Ilovajsk, v podobnom čase, ako sa ozvala explózia i na moste…

Eurovízia sa budúci rok bude organizovať v Liverpoole, Británia hostila súťaž už osemkrát

Organizátori už skôr oznámili, že podujatie sa pre pokračujúcu ruskú vojnu nemôže…

Aktivisti zablokovali ambasádu Británie v Bratislave a žiadali prepustenie Assangea, ľudia vytvoria živú reťaz

Inštitút ľudských práv spolu s desiatkami mimovládnych a novinárskych organizácií, ale…

Čaká nás vyššia inflácia či nedostatok palív. Káčer priblížil, čo musí Europa urobiť pre prekonanie výziev

Stančík uviedol, že je rád, že Slovensko je od začiatku vojny zodpovedným partnerom,…

Autor: topnovinky || topnovinky
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Vedúci vydania:

predpoludním: I. Matejčka

popoludní: D. Macková
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----------------------------------------------------------------
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dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

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

Deň župných škôl v Bory Mall

Bratislava, Bory Mall

Foto

08.30 Neurochirurgický kongres Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti (7. - 10. októbra)

Kongres organizuje Slovenská neurochirurgická spoločnosť, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Neurochirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ Košice a Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek.

Košice, hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1

09.00 Schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Live

09.00 TK Prešovského samosprávneho kraja - podpora rodiny

Téma: Spolupráca Nadácie PSK pre podporu rodiny s Úradom komisára pre deti. TK bude zacielená na predstavenie foriem pomoci pre
deti a ich rodiny, spolupráce s novým komisárom pre deti Jozefom Mikloškom.

Prešov, Úrad PSK, malá zasadacia miestnosť, 2. podlažie, Námestie Mieru 2

Text

09.00 Otvorenie druhého ročníka Protikorupčnej akadémie (7. - 8. októbra)

Projekt je zameraný na vzdelávanie a aktivizáciu mladých ľudí v boji s korupciou.

Bratislava, budova Binárium, Staré Grunty 18

09.00 Ružový október - prevencia ženských onkologických ochorení

Podujatie je organizované študentami lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ako osvetová akcia pre širokú verejnosť.

Košice, Aupark, Námestie osloboditeľov 1

09.15 Livestream s ministrom dopravy Andrejom Doležalom

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal bude diskutovať o aktuálnych témach z rezortu dopravy: ako chceme urýchliť výstavbu
diaľnic, vlakový grafikon, situácia na D1 Hubová - Ivachnová, letecká linka do USA.
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https://fb.me/e/28uVRhfCq

10.00 Otvorenie Literárnych dní Imre Madácha

Dolná Strehová, kaštieľ

10.00 Hackathon: Hacknime dezinformácie + vicepremiérka V. Remišová

Podujatie otvorí podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová otvorí
podujatie: Hacknime dezinformácie, na ktorom budú tímy z celého Slovenska hľadať digitálne riešenia zamerané na boj s
dezinformáciami. Na podujatí sa zúčastní generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI SR a Peter Balík,
odborník na kybernetickú bezpečnosť zo spoločnosti Gerulata technologies Tomáš Kriššák

Bratislava, Campus City, Staromestská 3

10.00 Otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa v Modre

Kaštieľ slávnostne otvorí predseda BSK Juraj Droba spolu s riaditeľkou Malokarpatského osvetového strediska a rakúskymi partnermi.

Modra, kaštieľ, Horná 20

Foto

10.00 TK strany Dobrá voľba a Umiernení

Téma: Matovičovi rozpočtové provizórium vyhovuje.

Bratislava, sídlo strany, zasadačka na 5. poschodí, Jarošova 1

10.00 TK strany Národná koalícia / Nezávislí kandidáti

Za účasti kandidáta na primátora Bratislavy Miroslava Heredoša.

Téma: Ohlásenie, ekonomické vyčíslenie a priblíženie bodu programu: MHD bezplatne pre Bratislavu

Bratislava, sídlo strany, Račianska 66

Text

11.00 TK Divadla Jonáša Záborského v Prešove

Téma: Premiéra inscenácie Chris Priestley: Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea

Prešov, DJZ, historická budova

Foto

11.00 Brífing za účasti podpredsedu Hlasu-SD R. Rašiho - zrušenie súdu

Téma: Zrušenie súdu, daňového úradu a vplyv stratifikácie nemocníc na okres Revúca

Informovať budú: Richard Raši – poslanec NR SR a podpredseda strany Hlas-SD, Zuzana Dolinková - podpredsedníčka strany Hlas-SD,
Roman Malatinec - podpredseda BBSK, Július Buchta - primátor mesta Revúca, starostovia obcí a miest okresu Revúca.

Revúca, pred historickou budovou Kohút

Text

11.00 TK o projekte Budujeme nádej na Luníku IX – predstavenie komunitného domu

Téma: Predstavenie komunitného domu, ktorého výstavba odštartovala realizáciu projektu. Na TK budú predstavené ďalšie kroky
projektu svojpomocnej výstavby rodinných domov na sídlisku Luník IX.

Košice, Luník IX, Hrebendová ulica 30

12.00 TK Prešovského samosprávneho kraja - memorandum o spolupráci
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Téma: Podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi PSK a Mores Resort, a. s

Vysoké Tatry, hotel Lomnica, Tatranská Lomnica

12.25 TK ministra pôdohospodárstva S. Vlčana po rokovaní ministrov poľnohospodárstva krajín V4 + 4

TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana. Spolu s komisárom EÚ pre poľnohospodárstvo a ministrami
poľnohospodárstva krajín V4 + 4 (HR, SI, RO, BG) bude informovať o záveroch prvej ministerskej konferencie, ktorá sa uskutočnila pod
záštitou slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (SK V4 PRES).

Fototermín z rokovania bude o 12.00 h, podpísanie deklarácie ministrov sa uskutoční o 12.10 h.

Livestream: https://sk-sk.facebook.com/minagri.sr/

Pezinok, Palace Art Hotel, Zlatá sála Kataríny Palffy, Mladoboleslavská 5

12.45 Seminár Reforma stavebného práva

Téma: Konanie o stavebnom zámere a o projekte stavby.

Bratislava, hotel Marriott, Vysoká 2A

13.00 Festival Schopné deti Luník IX

Košice, Hrebendova ulica

13.30 Tatra summit (7. - 8. októbra)

Vysoké Tatry, grand hotel Kempinski, Gerlach Ballroom

14.00 Uvedenie monografie mesta Hriňová

Hriňová, Mestské kultúrne stredisko, spoločenská sála, Partizánska 7

15.00 Spomienková slávnosť pri príležitosti 200. výročia Sándora Petöfiho

Necpaly

17.00 Celodenný maratón programátorov hackaton

Tohtoročné podujatie s názvom Kiraton je zamerané na podporu malých a stredných podnikateľov.

Trnava, Divadlo Jána Palárika, Zrkadlová sála, Trojičné námestie 2

18.00 Verejná diskusia Palárikova ulica - 120 rokov

Podujatie občianskeho združenia tranzit.sk pri príležitosti 120. výročia vzniku ulice.

Bratislava, v priestoroch budovy OZ tranzit.sk, Beskydská 12

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

dk lt

Autor: LT
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Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku  
  6. 10. 2022, 16:56, Zdroj: topspravy.eu , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Dosah: 407 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 124 Eur 

6.10.2022 (Webnoviny.sk) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto
dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa
Lekárskej fakulty UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

Viac k témam: Úmrtie

Zdroj: Webnoviny.sk – Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku ©
SITA Všetky práva vyhradené.

Autor: admin || admin
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Zomrel Ján Rosocha, bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku  
  6. 10. 2022, 17:00, Zdroj: 24hod.sk , Vydavateľ: I.N.P. s.r.o., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: UPJŠ
Dosah: 4 394 GRP: 0,10 OTS: 0,00 AVE: 424 Eur 

Tagy: Úmrtie

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto dňoch navždy stratila...

6.10.2022 - Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vo štvrtok s hlbokou ľútosťou oznámila, že v týchto dňoch navždy
stratila dlhoročného zamestnanca a prednostu Združenej tkanivovej banky Jána Rosochu. Informovala o tom hovorkyňa Lekárskej fakulty
UJPŠ Jaroslava Oravcová.

Excelentné výsledky

Ján Rosocha bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v
oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu
bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko
pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov.

Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby
kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií
miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Posledná rozlúčka v Košiciach

Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach fakulty ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného
akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra o 9.50 v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.

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