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Aktuality Superpočítač v Košiciach pomôže ekonomike a konkurencieschopnosti východného Slovenska

Košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, technologické firmy a samospráva sa spojili, aby do mesta pritiahli najvýkonnejší
civilný počítač v Európe. Podpredsedníčke vlády SR a ministerke investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej
(Za ľudí) preto posielajú otvorený list, v ktorom deklarujú potrebu a zároveň aj pripravenosť umiestniť superpočítač práve v metropole
východu.

Investícia za desiatky miliónov eur pritiahne ďalšie investície a nové pracovné miesta

Superpočítač z dielne americko-slovenskej spoločnosti Tachyum je prevratným technologickým riešením a investíciou za desiatky
miliónov eur, ktorá dokáže vyhodnocovať a spracovať obrovské množstvo dát v oblastiach biomedicínskeho výskumu, výroby
progresívnych materiálov alebo kvantových a informačných technológií. Zároveň môže slúžiť na dlhodobé analýzy a prognostiku v
oblastiach klimatickej zmeny, globálneho zdravia či na vytváranie komplikovaných ekonomických modelov.

Využívali by ho nielen vedecké tímy košických univerzít a ústavy Slovenskej akadémie vied ale aj samospráva či viaceré IT spoločnosti v
regióne, pričom vďaka modernej technológii by firmy dokázali pritiahnuť ďalšie investície a zamestnať viac ľudí. Superpočítač založený
na unikátnej slovenskej technológii navyše predstavuje prelomové technologické riešenie. To môže priniesť revolučnú zmenu v
inováciách a vytváraní nových priemyselných odvetví nielen na Východe Slovenska, ale aj s výrazným presahom a vplyvom na priemysel
v celej krajine.

Pomôcť chce aj mesto Košice

„Inštalácia superpočítača, ktorý by v súčasnej dobe predstavoval svetovú technologickú špičku práve v Košiciach, je pre nás jedinečnou
príležitosťou. Zo skúseností zo sveta vieme, že inštalácia podobnej technológie môže pritiahnuť nielen nové investície, ale dokáže zvýšiť
atraktivitu a HDP regiónu o niekoľko percent. Sme pripravení vyvinúť všetky potrebné aktivity tak, aby sme dokázali pritiahnuť túto
mimoriadne doležitú technológiu práve do Košíc,“ tvrdí primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Juraj Girman z IT Valley: Superpočítač tak môže nakopnúť inovačný ekosystém

Podporu pre lokalizáciu superpočítača v metropole východu podporuje aj združenie IT Valley, v ktorom sa zoskupuje viac ako 55
technologických firiem z celého regiónu. Spoločne zamestnávajú približne 15 tisíc špecialistov. „ Firmy, ktoré v regióne pôsobia,
prechádzajú významnou transformáciou, kde sa koncerny rozhodujú o investíciách do zvyšovania pridanej hodnoty. Firmy, ktoré sú
členmi IT Valley, patria v Európe k firmám s robustnými investíciami do výskumu a vývoja. Umiestneniu takýchto investícií pomáha
kapacita a možnosti infraštruktúry. Superpočítač tak môže nakopnúť inovačný ekosystém, ktorý zas priláka zaujímavé investície
aktuálnych aj nových spoločností, môže sa stať magnetom pre šikovných ľudí a dá regiónu možnosť posunúť sa v znalostnej ekonomike,
” hovorí predseda správnej rady Košice IT Valley Juraj Girman.

Ministerke Remišovej poslali otvorený list

Predstavitelia Košického klastra nového priemyslu (CNIC), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v
Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, spoločností Deutsche
Telekom IT Solutions Slovakia, GlobalLogic Slovakia, NESS KE, klastra Košice IT Valley, SOPK – Košickej regionálnej komory a mesta
Košice sa podpísali pod otvorený list, ktorý dnes odoslali podpredsedníčke vlády SR a ministerke investícii, regionálneho rozvoja a
informatizácie Veronike Remišovej. Ministerku informujú o pripravenosti regiónu čeliť výzve a, ako sa v liste píše, deklarujú svoju plnú
podporu pre lokalizáciu superpočítača založeného na jedinečnej technológii práve v Košiciach.

„V metropole východu sme našli minimálne 2 lokality vhodné na umiestnenie superpočítača. Jedna z nich je natoľko atraktívna, že je
nielen dostatočne rozľahlá, ale zároveň sa nachádza priamo pri zdroji výroby elektrickej energie. Dramaticky to pritom znižuje potrebu
investičných nákladov a umožňuje to recykláciu odpadového tepla, ktoré vzniká pri chode superpočítača,“ načrtol odvážne plány mesta a
ďalších partnerov námestník primátora mesta Košice, Marcel Gibóda.

Do Košíc by mohli prísť viaceré zaujímavé IT projekty

Ministerstvo má už pritom na túto rozsiahlu technologickú akvizíciu vyčlenený balík vo výške 70 miliónov eur. Prevádzka superpočítača
predpokladá výrazne zvýšenie výkonnosti a efektivity ekonomiky regiónu, no zároveň nevylučuje jeho využívanie na celom Slovensku.
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„Kapacita superpočítača sa dá využiť napríklad pri komplexných simuláciách pri výskume a vývoji liekov, pri prediktívnych simuláciách
vlastností materiálov, pri zmene molekulových zložení, či pri modelovaní veľkých energetických sietí takmer v reálnom čase. Možností
použitia je veľa, a to najmä v systémoch pracujúcich s umelou inteligenciou a strojovým učením. Táto výhoda môže prilákať do Košíc a
regiónu ďalšie zaujímavé IT projekty založené na moderných technológiách a zároveň zatraktívniť tento trh pre talentovaných ľudí,“
povedal AVP Division Head spoločnosti GlobalLogic Štefan Lacko.

Výkonná výpočtová technológia sa v súčasnosti stala neodmysliteľným predpokladom pre rozvoj nielen tradičných ale aj nových
priemyselných odvetví. Partneri podpísaní pod otvoreným listom budú ešte počas tohto mesiaca diskutovať o ďalších možnostiach na
pracovnom stretnutí.

Prebieha odosielanie formulára na server,

počkajte chvíľu

Okno sa automaticky zatvorí o 10 sekúnd!

Nastal problém s požiadavkou...

Skúste to znova alebo počkajte chvíľu!

Nahláste fotografiu mestu Košice.

Uveďte dôvod, kvôli čomu by mesto Košice malo túto fotografiu zrušiť zobrazenie na tejto webovej stránke.

Všetky položky v tomto formulári sú povinné!

E-mailová adresa

Autor: Jana Poľová
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Remišovej poslali otvorený list.

KOŠICE. Košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, technologické firmy a samospráva sa spojili, aby do metropoly východu
pritiahli najvýkonnejší civilný počítač v Európe.

Podpredsedníčke vlády a ministerke investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej (Za ľudí) preto posielajú
otvorený list, v ktorom deklarujú potrebu a zároveň aj pripravenosť umiestniť superpočítač práve v metropole východu.

Informovala o tom v stredu košická radnica.

Investícia za desiatky miliónov

Investícia za desiatky miliónov eur podľa vedenia mesta pritiahne ďalšie investície a nové pracovné miesta.

„Superpočítač z dielne americko-slovenskej spoločnosti Tachyum je prevratným technologickým riešením a investíciou za desiatky
miliónov eur, ktorá dokáže vyhodnocovať a spracovať obrovské množstvo dát v oblastiach biomedicínskeho výskumu, výroby
progresívnych materiálov alebo kvantových a informačných technológií. Zároveň môže slúžiť na dlhodobé analýzy a prognostiku v
oblastiach klimatickej zmeny, globálneho zdravia či na vytváranie komplikovaných ekonomických modelov," tvrdí radnica.

Využívali by ho nielen vedecké tímy košických univerzít a ústavy Slovenskej akadémie vied, ale aj samospráva či viaceré IT spoločnosti v
regióne.

Superpočítač, založený na unikátnej slovenskej technológii, navyše predstavuje prelomové technologické riešenie.

To môže priniesť revolučnú zmenu v inováciách a vytváraní nových priemyselných odvetví nielen na východe Slovenska, ale aj s
výrazným presahom a vplyvom na priemysel v celej krajine.

„Inštalácia superpočítača, ktorý by v súčasnej dobe predstavoval svetovú technologickú špičku práve v Košiciach, je pre nás jedinečnou
príležitosťou. Zo skúseností zo sveta vieme, že inštalácia podobnej technológie môže pritiahnuť nielen nové investície, ale dokáže zvýšiť
atraktivitu a HDP regiónu o niekoľko percent. Sme pripravení vyvinúť všetky potrebné aktivity tak, aby sme dokázali pritiahnuť túto
mimoriadne dôležitú technológiu práve do Košíc,“ tvrdí primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Girman z IT Valley: Môže nakopnúť inovačný ekosystém

Podporu pre superpočítač v metropole východu podporuje aj združenie IT Valley, v ktorom sa zoskupuje viac ako 55 technologických
firiem z celého regiónu.

Spoločne zamestnávajú približne 15-tisíc špecialistov.

„Firmy, ktoré v regióne pôsobia, prechádzajú významnou transformáciou, kde sa koncerny rozhodujú o investíciách do zvyšovania
pridanej hodnoty. Firmy, ktoré sú členmi IT Valley, patria v Európe k firmám s robustnými investíciami do výskumu a vývoja. Umiestneniu
takýchto investícií pomáha kapacita a možnosti infraštruktúry. Superpočítač tak môže nakopnúť inovačný ekosystém, ktorý zas priláka
zaujímavé investície aktuálnych aj nových spoločností, môže sa stať magnetom pre šikovných ľudí a dá regiónu možnosť posunúť sa v
znalostnej ekonomike,” uviedol predseda správnej rady Košice IT Valley Juraj Girman.

Remišovej poslali otvorený list

Predstavitelia Košického klastra nového priemyslu (CNIC), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v
Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, spoločností Deutsche
Telekom IT Solutions Slovakia, GlobalLogic Slovakia, NESS KE, klastra Košice IT Valley, SOPK – Košickej regionálnej komory a mesta
Košice sa podpísali pod otvorený list, ktorý v stredu odoslali Remišovej.

Ministerku informujú o pripravenosti regiónu čeliť výzve a, ako sa v liste píše, deklarujú svoju plnú podporu pre lokalizáciu superpočítača
práve v Košiciach.

„V metropole východu sme našli minimálne dve lokality vhodné na umiestnenie superpočítača. Jedna z nich je natoľko atraktívna, že je
nielen dostatočne rozľahlá, ale zároveň sa nachádza priamo pri zdroji výroby elektrickej energie. Dramaticky to pritom znižuje potrebu
investičných nákladov a umožňuje to recykláciu odpadového tepla, ktoré vzniká pri chode superpočítača,“ načrtol námestník primátora
Marcel Gibóda (nezávislý).
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Do Košíc by mohli prísť viaceré IT projekty

Ministerstvo má už na túto rozsiahlu technologickú akvizíciu vyčlenený balík vo výške 70 miliónov eur.

Prevádzka superpočítača predpokladá výrazne zvýšenie výkonnosti a efektivity ekonomiky regiónu, no zároveň nevylučuje jeho
využívanie na celom Slovensku.

„Kapacita superpočítača sa dá využiť napríklad pri komplexných simuláciách pri výskume a vývoji liekov, pri prediktívnych simuláciách
vlastností materiálov, pri zmene molekulových zložení či pri modelovaní veľkých energetických sietí takmer v reálnom čase. Možností
použitia je veľa, a to najmä v systémoch pracujúcich s umelou inteligenciou a strojovým učením. Táto výhoda môže prilákať do Košíc a
regiónu ďalšie zaujímavé IT projekty založené na moderných technológiách a zároveň zatraktívniť tento trh pre talentovaných ľudí,“
povedal AVP Division Head spoločnosti GlobalLogic Štefan Lacko.

Partneri, podpísaní pod otvoreným listom, budú ešte počas tohto mesiaca diskutovať o ďalších možnostiach na pracovnom stretnutí.

O reakciu sme požiadali ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Autor: Klaudia Jurkovičová

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 8

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 9

https://monitora.sk/


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

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 11

https://monitora.sk/


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

Superpočítač v Košiciach pomôže ekonomike a konkurencieschopnosti východného Slovenska  
  8. 6. 2022, 13:30, Zdroj: indexmag.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 548 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 162 Eur 

4 min. čítania

Košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, technologické firmy a samospráva sa spojili, aby do mesta pritiahli najvýkonnejší
civilný počítač v Európe. Podpredsedníčke vlády SR a ministerke investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej
(Za ľudí) preto posielajú otvorený list, v ktorom deklarujú potrebu a zároveň aj pripravenosť umiestniť superpočítač práve v metropole
východu.

Investícia za desiatky miliónov eur pritiahne ďalšie investície a nové pracovné miesta

Superpočítač z dielne americko-slovenskej spoločnosti Tachyum je prevratným technologickým riešením a investíciou za desiatky
miliónov eur, ktorá dokáže vyhodnocovať a spracovať obrovské množstvo dát v oblastiach biomedicínskeho výskumu, výroby
progresívnych materiálov alebo kvantových a informačných technológií. Zároveň môže slúžiť na dlhodobé analýzy a prognostiku v
oblastiach klimatickej zmeny, globálneho zdravia či na vytváranie komplikovaných ekonomických modelov.

Využívali by ho nielen vedecké tímy košických univerzít a ústavy Slovenskej akadémie vied ale aj samospráva či viaceré IT spoločnosti v
regióne, pričom vďaka modernej technológii by firmy dokázali pritiahnuť ďalšie investície a zamestnať viac ľudí. Superpočítač založený
na unikátnej slovenskej technológii navyše predstavuje prelomové technologické riešenie. To môže priniesť revolučnú zmenu v
inováciách a vytváraní nových priemyselných odvetví nielen na Východe Slovenska, ale aj s výrazným presahom a vplyvom na priemysel
v celej krajine.

Pomôcť chce aj mesto Košice

„Inštalácia superpočítača, ktorý by v súčasnej dobe predstavoval svetovú technologickú špičku práve v Košiciach, je pre nás jedinečnou
príležitosťou. Zo skúseností zo sveta vieme, že inštalácia podobnej technológie môže pritiahnuť nielen nové investície, ale dokáže zvýšiť
atraktivitu a HDP regiónu o niekoľko percent. Sme pripravení vyvinúť všetky potrebné aktivity tak, aby sme dokázali pritiahnuť túto
mimoriadne doležitú technológiu práve do Košíc,“ tvrdí primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Juraj Girman z IT Valley: Superpočítač tak môže nakopnúť inovačný ekosystém

Podporu pre lokalizáciu superpočítača v metropole východu podporuje aj združenie IT Valley, v ktorom sa zoskupuje viac ako 55
technologických firiem z celého regiónu. Spoločne zamestnávajú približne 15 tisíc špecialistov. „ Firmy, ktoré v regióne pôsobia,
prechádzajú významnou transformáciou, kde sa koncerny rozhodujú o investíciách do zvyšovania pridanej hodnoty. Firmy, ktoré sú
členmi IT Valley, patria v Európe k firmám s robustnými investíciami do výskumu a vývoja. Umiestneniu takýchto investícií pomáha
kapacita a možnosti infraštruktúry. Superpočítač tak môže nakopnúť inovačný ekosystém, ktorý zas priláka zaujímavé investície
aktuálnych aj nových spoločností, môže sa stať magnetom pre šikovných ľudí a dá regiónu možnosť posunúť sa v znalostnej ekonomike,
” hovorí predseda správnej rady Košice IT Valley Juraj Girman.

Ministerke Remišovej poslali otvorený list

Predstavitelia Košického klastra nového priemyslu (CNIC), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v
Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, spoločností Deutsche
Telekom IT Solutions Slovakia, GlobalLogic Slovakia, NESS KE, klastra Košice IT Valley, SOPK – Košickej regionálnej komory a mesta
Košice sa podpísali pod otvorený list, ktorý dnes odoslali podpredsedníčke vlády SR a ministerke investícii, regionálneho rozvoja a
informatizácie Veronike Remišovej. Ministerku informujú o pripravenosti regiónu čeliť výzve a, ako sa v liste píše, deklarujú svoju plnú
podporu pre lokalizáciu superpočítača založeného na jedinečnej technológii práve v Košiciach.

„V metropole východu sme našli minimálne 2 lokality vhodné na umiestnenie superpočítača. Jedna z nich je natoľko atraktívna, že je
nielen dostatočne rozľahlá, ale zároveň sa nachádza priamo pri zdroji výroby elektrickej energie. Dramaticky to pritom znižuje potrebu
investičných nákladov a umožňuje to recykláciu odpadového tepla, ktoré vzniká pri chode superpočítača,“ načrtol odvážne plány mesta a
ďalších partnerov námestník primátora mesta Košice, Marcel Gibóda.

Do Košíc by mohli prísť viaceré zaujímavé IT projekty

Ministerstvo má už pritom na túto rozsiahlu technologickú akvizíciu vyčlenený balík vo výške 70 miliónov eur. Prevádzka superpočítača
predpokladá výrazne zvýšenie výkonnosti a efektivity ekonomiky regiónu, no zároveň nevylučuje jeho využívanie na celom Slovensku.

„Kapacita superpočítača sa dá využiť napríklad pri komplexných simuláciách pri výskume a vývoji liekov, pri prediktívnych simuláciách 
vlastností materiálov, pri zmene molekulových zložení, či pri modelovaní veľkých energetických sietí takmer v reálnom čase. Možností
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použitia je veľa, a to najmä v systémoch pracujúcich s umelou inteligenciou a strojovým učením. Táto výhoda môže prilákať do Košíc a
regiónu ďalšie zaujímavé IT projekty založené na moderných technológiách a zároveň zatraktívniť tento trh pre talentovaných ľudí,“
povedal AVP Division Head spoločnosti GlobalLogic Štefan Lacko.

Výkonná výpočtová technológia sa v súčasnosti stala neodmysliteľným predpokladom pre rozvoj nielen tradičných ale aj nových
priemyselných odvetví. Partneri podpísaní pod otvoreným listom budú ešte počas tohto mesiaca diskutovať o ďalších možnostiach na
pracovnom stretnutí.

tlačová správa

Autor: Zobraziť všetky články || tlačová správa | Zobraziť všetky články || tlačová správa
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Košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, technologické firmy a samospráva sa spojili, aby do mesta pritiahli najvýkonnejší
civilný počítač v Európe. Podpredsedníčke vlády SR a ministerke investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej
(Za ľudí) preto posielajú otvorený list, v ktorom deklarujú potrebu a zároveň aj pripravenosť umiestniť superpočítač práve v metropole
východu.

Investícia za desiatky miliónov eur pritiahne ďalšie investície a nové pracovné miesta

Superpočítač z dielne americko-slovenskej spoločnosti Tachyum je prevratným technologickým riešením a investíciou za desiatky
miliónov eur, ktorá dokáže vyhodnocovať a spracovať obrovské množstvo dát v oblastiach biomedicínskeho výskumu, výroby
progresívnych materiálov alebo kvantových a informačných technológií. Zároveň môže slúžiť na dlhodobé analýzy a prognostiku v
oblastiach klimatickej zmeny, globálneho zdravia či na vytváranie komplikovaných ekonomických modelov.

Využívali by ho nielen vedecké tímy košických univerzít a ústavy Slovenskej akadémie vied ale aj samospráva či viaceré IT spoločnosti v
regióne, pričom vďaka modernej technológii by firmy dokázali pritiahnuť ďalšie investície a zamestnať viac ľudí. Superpočítač založený
na unikátnej slovenskej technológii navyše predstavuje prelomové technologické riešenie. To môže priniesť revolučnú zmenu v
inováciách a vytváraní nových priemyselných odvetví nielen na Východe Slovenska, ale aj s výrazným presahom a vplyvom na priemysel
v celej krajine.

Pomôcť chce aj mesto Košice

„Inštalácia superpočítača, ktorý by v súčasnej dobe predstavoval svetovú technologickú špičku práve v Košiciach, je pre nás jedinečnou
príležitosťou. Zo skúseností zo sveta vieme, že inštalácia podobnej technológie môže pritiahnuť nielen nové investície, ale dokáže zvýšiť
atraktivitu a HDP regiónu o niekoľko percent. Sme pripravení vyvinúť všetky potrebné aktivity tak, aby sme dokázali pritiahnuť túto
mimoriadne dôležitú technológiu práve do Košíc,“ tvrdí primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Juraj Girman z IT Valley: Superpočítač tak môže nakopnúť inovačný ekosystém

Podporu pre lokalizáciu superpočítača v metropole východu podporuje aj združenie IT Valley, v ktorom sa zoskupuje viac ako 55
technologických firiem z celého regiónu. Spoločne zamestnávajú približne 15 tisíc špecialistov. „ Firmy, ktoré v regióne pôsobia,
prechádzajú významnou transformáciou, kde sa koncerny rozhodujú o investíciách do zvyšovania pridanej hodnoty. Firmy, ktoré sú
členmi IT Valley, patria v Európe k firmám s robustnými investíciami do výskumu a vývoja. Umiestneniu takýchto investícií pomáha
kapacita a možnosti infraštruktúry. Superpočítač tak môže nakopnúť inovačný ekosystém, ktorý zas priláka zaujímavé investície
aktuálnych aj nových spoločností, môže sa stať magnetom pre šikovných ľudí a dá regiónu možnosť posunúť sa v znalostnej ekonomike,
” hovorí predseda správnej rady Košice IT Valley Juraj Girman.

Ministerke Remišovej poslali otvorený list

Predstavitelia Košického klastra nového priemyslu (CNIC), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v
Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, spoločností Deutsche
Telekom IT Solutions Slovakia, GlobalLogic Slovakia, NESS KE, klastra Košice IT Valley, SOPK – Košickej regionálnej komory a mesta
Košice sa podpísali pod otvorený list, ktorý dnes odoslali podpredsedníčke vlády SR a ministerke investícii, regionálneho rozvoja a
informatizácie Veronike Remišovej. Ministerku informujú o pripravenosti regiónu čeliť výzve a, ako sa v liste píše, deklarujú svoju plnú
podporu pre lokalizáciu superpočítača založeného na jedinečnej technológii práve v Košiciach.

„V metropole východu sme našli minimálne 2 lokality vhodné na umiestnenie superpočítača. Jedna z nich je natoľko atraktívna, že je
nielen dostatočne rozľahlá, ale zároveň sa nachádza priamo pri zdroji výroby elektrickej energie. Dramaticky to pritom znižuje potrebu
investičných nákladov a umožňuje to recykláciu odpadového tepla, ktoré vzniká pri chode superpočítača,“ načrtol odvážne plány mesta a
ďalších partnerov námestník primátora mesta Košice, Marcel Gibóda.

Do Košíc by mohli prísť viaceré zaujímavé IT projekty

Ministerstvo má už pritom na túto rozsiahlu technologickú akvizíciu vyčlenený balík vo výške 70 miliónov eur. Prevádzka superpočítača
predpokladá výrazne zvýšenie výkonnosti a efektivity ekonomiky regiónu, no zároveň nevylučuje jeho využívanie na celom Slovensku.

„Kapacita superpočítača sa dá využiť napríklad pri komplexných simuláciách pri výskume a vývoji liekov, pri prediktívnych simuláciách 
vlastností materiálov, pri zmene molekulových zložení, či pri modelovaní veľkých energetických sietí takmer v reálnom čase. Možností
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použitia je veľa, a to najmä v systémoch pracujúcich s umelou inteligenciou a strojovým učením. Táto výhoda môže prilákať do Košíc a
regiónu ďalšie zaujímavé IT projekty založené na moderných technológiách a zároveň zatraktívniť tento trh pre talentovaných ľudí,“
povedal AVP Division Head spoločnosti GlobalLogic Štefan Lacko.

Výkonná výpočtová technológia sa v súčasnosti stala neodmysliteľným predpokladom pre rozvoj nielen tradičných ale aj nových
priemyselných odvetví. Partneri podpísaní pod otvoreným listom budú ešte počas tohto mesiaca diskutovať o ďalších možnostiach na
pracovnom stretnutí.

Zdroj: kosice.sk, NN

Autor: no vo
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Rodičia s deťmi získajú priestrannejšie izby.

KOŠICE, PREŠOV, HUMENNÉ. Nie je to tak dávno, čo Detská fakultná nemocnica Košice (DFN) nemala vlastné priestory.

Malí pacienti boli hospitalizovaní na viacerých poschodiach a v budovách univerzitnej nemocnice, čo často komplikovalo ich liečbu.

Veľké zmeny pre toto špecializované zariadenie, kam sa chodia liečiť deti z celého východu, začali v roku 2004.

Spustila ich akcia „guľový blesk“, ktorá bola pre slovenské zdravotníctvo veľkou revolúciou.

S jej návrhom prišiel exminister zdravotníctva Rudolf Zajac z dnes už nejestvujúcej politickej strany ANO.

Blesk spustil sťahovanie

Nemocnice sa odčleňovali, vznikali nové, sťahovali sa do iných budov a získavali rôzne priestory.

Tak vznikol špecializovaný Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a Východoslovenský onkologický ústav.

Zajacove zmeny výrazne zasiahli košickú detskú nemocnicu.

Musela sa vysťahovať zo svojho dlhoročného pôsobiska v historickej budove na Moyzesovej ulici a presťahovať sa do univerzitnej
nemocnice na Triede SNP.

Opustenú bývalú detskú nemocnicu získala Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ), dnes je z nej zrekonštruovaný areál filozofickej
fakulty.

Prvá veľká rekonštrukcia

Prešlo takmer desať rokov, kým sa detskej nemocnici podarilo vysťahovať z prenajatých a pre detských pacientov nevyhovujúcich
priestorov.

Za bývalej dlhoročnej riaditeľky Ingrid Urbančíkovej získala špecializovaná nemocnica eurofondy na nadstavbu a prístavbu takzvaných
hrebeňoviek.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokDetskú nemocnicu v Košiciach zrekonštruovali za štrnásť miliónov eur Čítajte

Stavebné práce boli spustené v roku 2013.

Z pôvodne naplánovaných 14,3 milióna eur sa vyčerpalo 13,9 milióna.

Na strednej hrebeňovke pristavali dve podlažia, kde je sústredené oddelenie detskej chirurgie. Nemocnica získala aj tri vlastné operačné
sály.

Pribudol lôžkový výťah, čím sa skrátil čas transportu pacienta, zrekonštruovali sa tri pôvodné výťahy, sály boli vybavené najmodernejšími
prístrojmi.

Eurofondová rekonštrukcia preniesla detské zdravotníctvo v Košiciach do 21. storočia.

Možno druhá veľká rekonštrukcia

Onedlho sa možno začnú v detskej nemocnici ďalšie veľké stavebné zmeny.

Na sociálnej sieti zverejnila oznam, že sa plánuje uchádzať o peniaze z plánu obnovy, kde je na zdravotníctvo vyčlenená takmer miliarda
eur.

Nemocnica predstavila moderný investičný projekt.

„Cieľom je poskytnúť komplexné služby pre všetkých pacientov na jednom mieste. Týka sa to hlavne rizikovej skupiny detských pacientov
s onkologickými diagnózami a závažne chorých nedonosených detí a novorodencov,“ ozrejmila špecializovaná nemocnica.
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Ak by bola úspešná a získala časť z miliardového balíka, má v pláne postaviť dvojpodlažnú nadstavbu a prístavbu, vytvoriť priestrannejšie
izby pre hospitalizované deti a ich sprievod.

Nové priestory by malo získať Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny, ktoré stále sídli v prenajatých priestoroch univerzitnej
nemocnice.

Rovnako by nové priestory dostalo Oddelenie detskej onkológie a hematológie, Oddelenie detskej neurológie, Klinika detí a dorastu
Lekárskej fakulty UPJŠ a DFN a Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.

Nemocnica tiež chce v prípade úspešného projektu vytvoriť nové pracovisko magnetickej rezonancie.

Osemmesačná práca

Tak ako iné zdravotnícke zariadenia, ani detská nemocnica bližšie nešpecifikuje, o akú sumu sa chce z plánu obnovy uchádzať.

Príspevok na sociálnej sieti nemocnice komentovala i bývalá riaditeľka Jaroslava Feketeová so slovami, že ďakuje svojmu tímu za
osemmesačnú tvrdú prácu a prípravu projektu.

„Verím, že všetky dobré nápady a sny, ktoré sme mali a ktoré sme doňho vložili, vrátane MRI pracoviska, posunú starostlivosť o deti na
východnom Slovensku výrazne dopredu,“ napísala.

Feketeová odišla z riaditeľského postu z osobných dôvodov začiatkom júna.

Nahradil ju Andrej Koman, ktorý bol doteraz primárom oddelenia detskej otorinolaryngológie.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokKošická detská nemocnica má nového riaditeľa Čítajte Projekt univerzitnej

Zo štátnych nemocníc majú záujem o peniaze z plánu obnovy aj košická univerzitná nemocnica či Fakultná nemocnica J. A. Reimana v
Prešove.

Modernizácia v univerzitnej nemocnici sa má dotknúť areálov na Rastislavovej ulici i na Triede SNP.

Pred poliklinikou na Terase by mohol vzniknúť nový multifunkčný urgentný príjem s heliportom. Ide o priestor terajšieho rondelu, pod
ktorým je parkovisko.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokKošická nemocnica chystá modernú novostavbu aj revolučné zmeny Čítajte

Na Triede SNP by vytvorili aj centrum pre matku a dieťa spolu s pôrodnicou, novorodeneckým oddelením a gynekológiou.

Budova by prepájala polikliniku so súčasným lôžkovým monoblokom.

Nový pavilón by pribudol aj v susednom Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb.

V zadnej časti areálu novej nemocnice sa počíta s výstavbou parkovacieho domu.

V starej nemocnici na Rastislavovej navrhuje koncept okrem iného pavilón duševného zdravia, pavilón internej kliniky i oddelenia
dlhodobo chorých vrátane intenzívnej starostlivosti.

Vlastný nový pavilón by malo dostať aj pľúcne.

Projekt v Prešove

V areáli prešovskej nemocnice by mohla vyrásť nová budova, takzvaná „Smart Green Hospital“, na mieste chátrajúcej budovy spaľovne.

Stavbu odovzdali do prevádzky v roku 1966, pôvodne ako kotolňu, a v 90. rokoch ju prebudovali na spaľovňu nemocničného odpadu a
od roku 2005 stratila svoje využitie.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokZelený a inteligentný monoblok. Nemocnica v Prešove chce nahradiť starú spaľovňu Čítajte

Využiť peniaze z plánu obnovy chce aj súkromný sektor. Napríklad finančná skupina Penta a jej dcérska spoločnosť Svet zdravia chcú v
Humennom naklonovať projekt michalovskej nemocnice.

Na rozdiel od štátnych nemocníc má súkromný poskytovateľ náskok, keďže projekt už má hotový na papieri a vyskúšaný v praxi.

Otázniky vyvoláva skutočnosť, či sa vôbec do roku 2026 podarí financie dočerpať a nové nemocničné budovy postaviť.
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Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) začiatkom júna informoval, že do dvoch týždňov na vládu predloží návrh,
ktorý spustí výstavbu nemocníc zo zdrojov z plánu obnovy.

Autor: Katarína Gécziová
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V KOŠICIACH BY VZNIKLI NOVÉ MIESTA

Remišovej poslali otvorený list.

KOŠICE. Košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, technologické firmy a samospráva sa spojili, aby do metropoly východu
pritiahli najvýkonnejší civilný počítač v Európe.

Podpredsedníčke vlády a ministerke investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej (Za ľudí) preto posielajú
otvorený list, v ktorom deklarujú potrebu a zároveň aj pripravenosť umiestniť superpočítač práve v metropole východu.

Informovala o tom v stredu košická radnica.

Investícia za desiatky miliónov

Investícia za desiatky miliónov eur podľa vedenia mesta pritiahne ďalšie investície a nové pracovné miesta.

„Superpočítač z dielne americko-slovenskej spoločnosti Tachyum je prevratným technologickým riešením a investíciou za desiatky
miliónov eur, ktorá dokáže vyhodnocovať a spracovať obrovské množstvo dát v oblastiach biomedicínskeho výskumu, výroby
progresívnych materiálov alebo kvantových a informačných technológií. Zároveň môže slúžiť na dlhodobé analýzy a prognostiku v
oblastiach klimatickej zmeny, globálneho zdravia či na vytváranie komplikovaných ekonomických modelov," tvrdí radnica.

Využívali by ho nielen vedecké tímy košických univerzít a ústavy Slovenskej akadémie vied, ale aj samospráva či viaceré IT spoločnosti v
regióne.

Superpočítač, založený na unikátnej slovenskej technológii, navyše predstavuje prelomové technologické riešenie.

To môže priniesť revolučnú zmenu v inováciách a vytváraní nových priemyselných odvetví nielen na východe Slovenska, ale aj s
výrazným presahom a vplyvom na priemysel v celej krajine.

„Inštalácia superpočítača, ktorý by v súčasnej dobe predstavoval svetovú technologickú špičku práve v Košiciach, je pre nás jedinečnou
príležitosťou. Zo skúseností zo sveta vieme, že inštalácia podobnej technológie môže pritiahnuť nielen nové investície, ale dokáže zvýšiť
atraktivitu a HDP regiónu o niekoľko percent. Sme pripravení vyvinúť všetky potrebné aktivity tak, aby sme dokázali pritiahnuť túto
mimoriadne dôležitú technológiu práve do Košíc,“ tvrdí primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Girman z IT Valley: Môže nakopnúť inovačný ekosystém

Podporu pre superpočítač v metropole východu podporuje aj združenie IT Valley, v ktorom sa zoskupuje viac ako 55 technologických
firiem z celého regiónu.

Spoločne zamestnávajú približne 15-tisíc špecialistov.

„Firmy, ktoré v regióne pôsobia, prechádzajú významnou transformáciou, kde sa koncerny rozhodujú o investíciách do zvyšovania
pridanej hodnoty. Firmy, ktoré sú členmi IT Valley, patria v Európe k firmám s robustnými investíciami do výskumu a vývoja. Umiestneniu
takýchto investícií pomáha kapacita a možnosti infraštruktúry. Superpočítač tak môže nakopnúť inovačný ekosystém, ktorý zas priláka
zaujímavé investície aktuálnych aj nových spoločností, môže sa stať magnetom pre šikovných ľudí a dá regiónu možnosť posunúť sa v
znalostnej ekonomike,” uviedol predseda správnej rady Košice IT Valley Juraj Girman.

Remišovej poslali otvorený list

Predstavitelia Košického klastra nového priemyslu (CNIC), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v
Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, spoločností Deutsche
Telekom IT Solutions Slovakia, GlobalLogic Slovakia, NESS KE, klastra Košice IT Valley, SOPK – Košickej regionálnej komory a mesta
Košice sa podpísali pod otvorený list, ktorý v stredu odoslali Remišovej.

Ministerku informujú o pripravenosti regiónu čeliť výzve a, ako sa v liste píše, deklarujú svoju plnú podporu pre lokalizáciu superpočítača
práve v Košiciach.

„V metropole východu sme našli minimálne dve lokality vhodné na umiestnenie superpočítača. Jedna z nich je natoľko atraktívna, že je 
nielen dostatočne rozľahlá, ale zároveň sa nachádza priamo pri zdroji výroby elektrickej energie. Dramaticky to pritom znižuje potrebu
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investičných nákladov a umožňuje to recykláciu odpadového tepla, ktoré vzniká pri chode superpočítača,“ načrtol námestník primátora
Marcel Gibóda (nezávislý).

Do Košíc by mohli prísť viaceré IT projekty

Ministerstvo má už na túto rozsiahlu technologickú akvizíciu vyčlenený balík vo výške 70 miliónov eur.

Prevádzka superpočítača predpokladá výrazne zvýšenie výkonnosti a efektivity ekonomiky regiónu, no zároveň nevylučuje jeho
využívanie na celom Slovensku.

„Kapacita superpočítača sa dá využiť napríklad pri komplexných simuláciách pri výskume a vývoji liekov, pri prediktívnych simuláciách
vlastností materiálov, pri zmene molekulových zložení či pri modelovaní veľkých energetických sietí takmer v reálnom čase. Možností
použitia je veľa, a to najmä v systémoch pracujúcich s umelou inteligenciou a strojovým učením. Táto výhoda môže prilákať do Košíc a
regiónu ďalšie zaujímavé IT projekty založené na moderných technológiách a zároveň zatraktívniť tento trh pre talentovaných ľudí,“
povedal AVP Division Head spoločnosti Global- Logic Štefan Lacko.

Partneri, podpísaní pod otvoreným listom, budú ešte počas tohto mesiaca diskutovať o ďalších možnostiach na pracovnom stretnutí.

O reakciu sme požiadali ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Ministerka investícií Veronika Remišová. FOTO: SITA

Autor: KLAUDIA JURKOVIČOVÁ
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