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[strojový prepis] … novelu dôkladne preštudovať. Nebola ňom. Robertson ani kľučku na vrátenie novely do Národnej rady odtrhne, že
poslanci zakomponovali niektoré drobné pripomienky väčším Jakovenko prijatá novela výrazne. Oni kompromis. Podľa rektora
univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavla Slováka sedem veľkých univerzít presadilo kompromisné návrhy. Podarilo sa
zabrániť…
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KOMISIA POSUDZOVALA 20 JEDNOTLIVCOV A 10 KOLEKTÍVOV

Pocta osobnostiam, ktoré robia dobré meno metropole východu.

KOŠICE. Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom piatkovom rokovaní schválilo zoznam laureátov na udelenie Ceny mesta
Košice v roku 2022.

Pracovná komisia posudzovala 20 návrhov na ocenenie jednotlivcov a 10 na ocenenie kolektívov.

Koho ocenia?

Ocenenie dostane Ladislav Göőz, pôsobiaci v rámci miestnej samosprávy, a to za dlhoročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj
mesta a komunity. Okrem iného je tiež iniciátorom rôznych spomienkových slávností a podujatí.

Cenu dostane aj IT špecialista, občiansky aktivista, disident a kresťansky angažovaný laik Pavol Hric, ktorý založil aj Múzeum obetí
komunizmu v Košiciach.

Poslanci odobrili, aby bola cena mesta in memoriam udelená otorinolaryngológovi a bývalému generálnemu riaditeľovi Leteckej vojenskej
nemocnice Milanovi Husťákovi.

Za celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti ocenia in memoriam aj výtvarníka a karikaturistu Jozefa Jurka.

Ďalším laureátom je dokumentarista, filmový režisér, scenárista a producent Peter Kerekes.

Cenu si zaslúži za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti filmového umenia a reprezentáciu Košíc v oblasti kultúry na
Slovensku i v zahraničí.

Ocenenie dostane tiež spoluzakladateľ Futbalového klubu Vyšné Opátske Ľudovít Matyas mladší, a to za zásluhy o rozvoj futbalu a
podporu športu v meste Košice. Pri príležitosti životného jubilea udelia cenu za významné vedecké a pedagogické výsledky v oblasti
preventívnej kardiológie a za rozvoj Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Danielovi Pellovi, ktorý je zároveň
aj dekanom tejto fakulty.

Ocenený bude i herec a člen činohry v Štátnom divadle Košice Ľubomír Záhon, ktorého pri príležitosti životného jubilea ocenia za
významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v meste Košice.

Kolektívy

Čo sa týka kolektívov, za intenzívnu vysokošpecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách ocenia Kliniku pediatrickej
anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice.

Kolektív Univerzitnej veterinárnej nemocnice dostane cenu za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdravia a
významný prínos k zvládnutiu náročných podmienok počas pandémie ochorenia covid- 19.

Vedecký tím Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pod vedením Tomáša Brestoviča ocenia za implementáciu vodíkových
technológií v oblasti energetiky a automobilového priemyslu.

Podmienky

Cenu mesta Košice môže udeliť MsZ za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej,
kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Poslanci ju udeľujú každý rok, a to najviac desiatim
jednotlivcom a trom kolektívom. Cenu mesta in memoriam udeľujú najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti.

Návrhy na uvedené ocenenie mohla verejnosť predkladať do 17. januára.

Doktor Milan Husťák.

FOTO: LVN

Autor: (tasr)
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Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach má novú audiovizuálnu atrakciu. Ožíva aj v noci (FOTO)

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku, konkrétne Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
ponúkne návštevníkom od ďalšej jesennej sezóny okrem prehliadky množstva výnimočných rastlín aj úplne nový zážitok. Návštevníci BZ
UPJŠ sa po novom budú môcť už nielen vizuálne, ale aj zvukovo a s pomocou svetelných efektov preniesť do vzdialenej tropickej
džungle. Typickú flóru, ako napríklad banánovníky, palmy, úžitkové tropické alebo subtropické rastliny, pestované v Botanickej záhrade
UPJŠ v Košiciach už desiatky rokov, uvidia návštevníci vďaka programu novej inštalácie audiovizuálnej techniky doslova v inom svetle.

„ Inštaláciou technológie vznikne nová, jedinečná služba a atrakcia pre návštevníkov, ktorí počas večerného sprevádzania budú môcť
zažiť tajomnú atmosféru a zvuky džungle. Pridanou hodnotou realizácie zámeru bude zlepšenie podmienok pre rast a vývin tropických a
subtropických rastlín, ale aj zvýšenie bezpečnosti pri samotnej starostlivosti o rastliny,“ informuje riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v
Košiciach, prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. Vďaka novým svetelným scénam doplnenými zvukovými efektami bude možné vytvoriť rôzne
tematické sprevádzania vo večerných hodinách a vďaka audio technológii zatraktívniť aj individuálne prehliadky počas dňa.

„ Pri vytváraní zámeru sme sa inšpirovali botanickými záhradami v zahraničí, kde už majú tropickú expozíciu osvetlenú. Aj v skleníkoch
našej botanickej záhrady sme chceli niečo podobné vytvoriť,“ vysvetľuje štatutár občianskeho združenia BotaniKE, RNDr. Martin Pizňak,
PhD.

„S energetikou prišli úplne nové formy a možnosti využívania svetla a svetelných vlastností. Použitie elektriny môže mať tradičný úžitkový
ale aj zážitkový charakter. Projekt Noc v džungli je kombináciou oboch a dokonca je postavený aj na ekologickom princípe úsporného
využívania energií. Preto sme sa ho rozhodli podporiť. Veríme, že aj táto atrakcia prinesie do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach
nových, alebo staronových návštevníkov. A možno bude jednou z pohnútok pre väčší záujem o prírodu a jej ochranu,“ uviedol Markus
Kaune, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VSE Holding. Na margo úplne nového svetla, ktoré vnáša inštalácia do výstavných
priestorov, M. Kaune poznamenal, že práve v dnešných neistých časoch, v nadväznosti na prebiehajúci ozbrojený konflikt, svetlo ako
symbol nádeje a nových „svetlejších“ začiatkov potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.

Autor: Dana Kleinová
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Obrázková kniha Michala Hvoreckého a Simony Čechovej Dunaj – magická rieka je voľným pokračovaním obrázkovej knihy s rovnakým
encyklopedickým a edukačno-inštruktívnym konceptom Bratislava – čarovná metropola.

Podobne ako v predchádzajúcom prípade je autorský zámer – sprostredkovať detským čitateľom zážitkovým spôsobom fakty a
zaujímavosti o najvýznamnejších zemepisných reáliách Slovenska – vyjadrený už v názve knihy. Na jednej strane je presné
pomenovanie mesta či rieky a na druhej strane je ich ozvláštnený význam: Bratislava je čarovná metropola a Dunaj je magická rieka,
druhá najdlhšia v Európe. Niekoľko desaťročí v nej pláva jedna z najväčších sladkovodných rýb – vyza.

Podnetná rozprávačka

Vyza je rozprávačkou príbehu a zároveň sprievodkyňou čitateľov. V duchu úvodných slov „Rieka je cesta, ktorá sa zrodila z vytrvalosti
prúdu“ ich postupne oboznamuje s tým, kde Dunaj pramení, akými krajinami a mestami preteká, kam sa vlieva. Z dvoch malých
potôčikov v Čiernom lese v Nemecku sa Dunaj mení na silnú, rozvodnenú rieku, pretekajúcu alebo hraničiacu s ďalšími deviatimi
krajinami – Rakúskom, Slovenskom, Maďarskom, Chorvátskom, Srbskom, Rumunskom, Bulharskom, Moldavskom a Ukrajinou. Na
hranici medzi Rumunskom a Ukrajinou sa vlieva do Čierneho mora. Všetky faktografické údaje sú vkomponované do rozprávania
organicky a často slúžia aj ako podnet na ďalšie hľadanie informácií a rozširovanie vedomostí – mimo priestoru samotnej knihy.

V príbehu sa dočítame o osídľovaní brehov Dunaja, pretože rieka ľuďom odnepamäti poskytovala vhodné podmienky na život,
hospodárstvo, obchod. Od niekoľkých stanových táborov či kamenných dedín sa ľudské obydlia postupne, aj vďaka životodarnej sile
rieky, rozrástli na mestá, veľkomestá či štáty.

Vyza hovorí aj o iných obyvateľoch, žijúcich v rieke a v okolitej prírode, rozpráva o ľuďoch, ktorí tu radi športujú, spomína rôzne druhy
plavidiel počnúc malými loďkami cez staroveké galéry, parníky, nákladné i výletné lode a moderné katamarány.

Na inom mieste v knihe sa môžeme dočítať aj o tajomných rozprávkových bytostiach, ktoré sú takisto nerozlučne späté s príbehom rieky.
Víly, rusalky, vodníci či draci sa občas tiež ozývajú z hlbín rieky, ale vyza ich má všetkých pod kontrolou.

Vizuálne fakty

Keďže Dunaj je naozaj ohromná rieka – nielen pokiaľ ide o jej dĺžku (takmer tritisíc kilometrov), ale aj objem jej prietoku –, spájajú jej
brehy mnohé pozoruhodné mosty. Napríklad Most Márie Valérie spája Slovensko a Maďarsko, kamenný most v Regensburgu stojí už
takmer tisíc rokov, bratislavský Most SNP je zasa bez jediného piliera...

Všetky tieto a ďalšie zaujímavosti a fakty sú v knihe sprostredkované aj prostredníctvom obrázkov kombinujúcich viaceré výtvarné
techniky – digitálnu grafiku, koláž, perokresbu. Vďaka citlivej, detailne prepracovanej a mnohovrstvovej komunikácii slova a obrazu sa
čitateľ môže pohybovať v priestore knihy vždy inak. Môže sa zamerať na pohyb vyzy v rieke a jej príbeh, môže sa zamerať na detaily
rozličných významných stavieb v známych mestách na Dunaji (tie majú často metonymický charakter – slúžia ako typické znaky miest)
alebo na detaily lodí, mostov, vodných elektrární, detaily rozličných druhov vtáctva a iných živočíchov.

Dynamický charakter dodávajú rozprávaniu aj mnohé zobrazenia ľudí, či už sú to ľudia z minulosti, alebo sú to súčasní obyvatelia žijúci v
rozličných mestách a miestach na oboch brehoch Dunaja. Z rozprávania vyzy sa napríklad dočítame, ako pri Dunaji pestovali vinič už
starí Rimania, ako ľudia pri výstavbe železnice pri dolnorakúskom Willendorfe našli 25-tisícročnú sošku Venuše, že v nemeckom meste
Ulm na brehu Dunaja postavili gotickú katedrálu s najvyššou kostolnou vežou na svete alebo že v rakúskom kláštore v Melku nad údolím
Dunaja sa ukrýva vzácna knižnica (ktorú vo svojom slávnom románe Meno ruže spomína Umberto Eco).

Žiaľ, vyza nám rozpráva aj o nepriaznivých udalostiach ľudskej histórie, akými boli napríklad roky totality vo viacerých krajinách bývalého
socialistického bloku, pričom na brehoch rieky sa stavali vysoké múry a ostnaté drôty oddeľujúce slobodný svet od neslobodného. Hovorí
aj o negatívnych stránkach správania dnešných ľudí, ktorí rieku znečisťujú rozličnými druhmi toxického odpadu.

Voda a príbeh

Práve táto ekologická rovina je jednou z ďalších dôležitých vrstiev rozprávania. Zo záverečného prehovoru ryby môžeme viac ako
kdekoľvek inde v texte vycítiť hlas samotného autora, zdôrazňujúceho, že: „Voda je život. Starať sa o rieku znamená starať sa o celú
krajinu a človeka. Spoznávajme a chráňme ju spolu. Aby nezostala len príbehom, ktorý rozpráva len stará vyza.“ Podobne ako sa
neustále mení príbeh rieky (keďže jednou z jej najdôležitejších vlastností je plynutie), môžeme vďaka mnohotvárnosti a hĺbke čítať a
objavovať vždy nanovo aj knihu Michala Hvoreckého a Simony Čechovej.

Markéta Andričíková (1974)
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Vedecky a pedagogicky pôsobí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Venuje sa svetovej literatúre, výtvarnému umeniu,
kinematografii, slovenskej a svetovej literatúre pre deti a mládež a problematike detskej recepcie.

Michal Hvorecký: Dunaj – magická rieka

Ilustrovala: Simona Čechová

Autor: Markéta Andričíková
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Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach má novú audiovizuálnu atrakciu. Ožíva aj v noci￼

Pridajte komentár

2 min. čítania

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku, konkrétne Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
ponúkne návštevníkom od ďalšej jesennej sezóny okrem prehliadky množstva výnimočných rastlín aj úplne nový zážitok. Návštevníci BZ
UPJŠ sa po novom budú môcť už nielen vizuálne, ale aj zvukovo a s pomocou svetelných efektov preniesť do vzdialenej tropickej
džungle. Typickú flóru, ako napríklad banánovníky, palmy, úžitkové tropické alebo subtropické rastliny, pestované v Botanickej záhrade
UPJŠ v Košiciach už desiatky rokov, uvidia návštevníci vďaka programu novej inštalácie audiovizuálnej techniky doslova v inom svetle.

„Inštaláciou technológie vznikne nová, jedinečná služba a atrakcia pre návštevníkov, ktorí počas večerného sprevádzania budú môcť
zažiť tajomnú atmosféru a zvuky džungle. Pridanou hodnotou realizácie zámeru bude zlepšenie podmienok pre rast a vývin tropických a
subtropických rastlín, ale aj zvýšenie bezpečnosti pri samotnej starostlivosti o rastliny,“ informuje riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v
Košiciach, prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Vďaka novým svetelným scénam doplnenými zvukovými efektami bude možné vytvoriť rôzne tematické sprevádzania vo večerných
hodinách a vďaka audio technológii zatraktívniť aj individuálne prehliadky počas dňa.

„Pri vytváraní zámeru sme sa inšpirovali botanickými záhradami v zahraničí, kde už majú tropickú expozíciu osvetlenú. Aj v skleníkoch
našej botanickej záhrady sme chceli niečo podobné vytvoriť,“ vysvetľuje štatutár občianskeho združenia BotaniKE, RNDr. Martin Pizňak,
PhD.

„S energetikou prišli úplne nové formy a možnosti využívania svetla a svetelných vlastností. Použitie elektriny môže mať tradičný úžitkový
ale aj zážitkový charakter. Projekt Noc v džungli je kombináciou oboch a dokonca je postavený aj na ekologickom princípe úsporného
využívania energií. Preto sme sa ho rozhodli podporiť. Veríme, že aj táto atrakcia prinesie do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach
nových, alebo staronových návštevníkov. A možno bude jednou z pohnútok pre väčší záujem o prírodu a jej ochranu,“ uviedol Markus
Kaune, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VSE Holding. Na margo úplne nového svetla, ktoré vnáša inštalácia do výstavných
priestorov, M. Kaune poznamenal, že práve v dnešných neistých časoch, v nadväznosti na prebiehajúci ozbrojený konflikt, svetlo ako
symbol nádeje a nových „svetlejších“ začiatkov potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.
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Košice: Botanická záhrada v Košiciach, rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku ponúkne návštevníkom od ďalšej jesennej
sezóny okrem prehliadky množstva výnimočných rastlín aj úplne nový zážitok. Jej návštevníci sa po novom budú môcť už nielen
vizuálne, ale aj zvukovo a s pomocou svetelných efektov preniesť do vzdialenej tropickej džungle. Typickú flóru, ako napríklad
banánovníky, palmy, úžitkové tropické alebo subtropické rastliny, pestované v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach už desiatky rokov,
uvidia návštevníci vďaka programu novej inštalácie audiovizuálnej techniky doslova v inom svetle.

Sprevádzať sa bude aj večer

„Inštaláciou technológie vznikne nová, jedinečná služba a atrakcia pre návštevníkov, ktorí počas večerného sprevádzania budú môcť
zažiť tajomnú atmosféru a zvuky džungle. Pridanou hodnotou realizácie zámeru bude zlepšenie podmienok pre rast a vývin tropických a
subtropických rastlín, ale aj zvýšenie bezpečnosti pri samotnej starostlivosti o rastliny,“ informuje riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v
Košiciach, prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Vďaka novým svetelným scénam doplnenými zvukovými efektami bude možné vytvoriť rôzne tematické sprevádzania vo večerných
hodinách a vďaka audio technológii zatraktívniť aj individuálne prehliadky počas dňa.

Inšpirovali sa v zahraničí

„Pri vytváraní zámeru sme sa inšpirovali botanickými záhradami v zahraničí, kde už majú tropickú expozíciu osvetlenú. Aj v skleníkoch
našej botanickej záhrady sme chceli niečo podobné vytvoriť,“ vysvetľuje štatutár občianskeho združenia BotaniKE, RNDr. Martin Pizňak,
PhD.

Noc v džungli

„S energetikou prišli úplne nové formy a možnosti využívania svetla a svetelných vlastností. Použitie elektriny môže mať tradičný úžitkový
ale aj zážitkový charakter. Projekt Noc v džungli je kombináciou oboch a dokonca je postavený aj na ekologickom princípe úsporného
využívania energií. Preto sme sa ho rozhodli podporiť. Veríme, že aj táto atrakcia prinesie do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach
nových, alebo staronových návštevníkov. A možno bude jednou z pohnútok pre väčší záujem o prírodu a jej ochranu,“ uviedol Markus
Kaune, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VSE Holding. Na margo úplne nového svetla, ktoré vnáša inštalácia do výstavných
priestorov, M. Kaune poznamenal, že práve v dnešných neistých časoch, v nadväznosti na prebiehajúci ozbrojený konflikt, svetlo ako
symbol nádeje a nových „svetlejších“ začiatkov potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.

Zdroj: UPJŠ v Košiciach, NN
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