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Košická župa dlhodobo počíta s nasadením vodíka - ako prvá na Slovensku prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá navrhuje konkrétne
využitie vodíkových technológií.

V najbližších dňoch budú môcť východniari na cestách v Košickom kraji zazrieť dve autá budúcnosti, ktoré jazdia na vodíkový pohon.
Neprodukujú emisie a navyše v ovzduší eliminujú škodlivé látky, akými sú oxid siričitý a oxid dusičitý. Vďaka systému čistenia vzduchu
dokážu každých 10 000 kilometrov jazdy vyčistiť rovnaký objem vzduchu, aký vydýchne jeden človek za rok. Dva elektromobily na
vodíkový pohon Toyota Mirai zapožičala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Žiť energiou,
ktorým chce upriamiť pozornosť na obnoviteľné zdroje energie.

„Európska únia zaviazala svoje členské štáty dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. To znamená, že potrebujeme z atmosféry
odstrániť viac CO2, ako do nej vypúšťame. Na území Košického kraja sa vyprodukuje takmer tretina celkových slovenských emisií, preto
musíme zbystriť pozornosť a staviť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré nepoškodzujú prírodu. Vodík má najčistejšie spaľovanie,
najvyššiu účinnosť a nepoškodzuje životné prostredie z pohľadu životného cyklu produktu. Dve vodíkové autá, ktoré máme k dispozícii a
desať vodíkových bicyklov sú malé veci, na ktorých chceme ukázať východniarom, ako môže byť takýto zdroj energie nápomocný. Práve
teraz, keď chce prioritne zelené projekty podporovať Brusel, máme šancu s pomocou eurofondov premeniť východ na Košický zelený
(k)raj,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Na východe bude župa testovať zapožičané automobily do 5. mája. Počas týchto dvoch týždňoch si budú môcť autá obzrieť napríklad aj
študenti župných stredných škôl. Na dopĺňanie paliva je v areáli spoločnosti eurobus na autobusovej stanici v Košiciach nainštalovaná
mobilná vodíková čerpacia stanica od spoločnosti Air Products, pričom čerpanie vodíka trvá približne rovnaký čas ako je to v prípade
iných pohonných látok. Na jedno načerpanie dokáže prejsť vozidlo poháňané na vodík 200 – 250 kilometrov. Funguje na báze palivových
článkov, ktoré premieňajú vodík na elektrinu.

Košická župa dlhodobo počíta s nasadením vodíka. Ako prvá na Slovensku prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým
dokumentom pre využívanie vodíkových technológií. Na jej príprave pracovali vedecké a odborné špičky z Technickej univerzity v
Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Slovenskej akadémie vied. Košický samosprávny kraj má v
pláne využiť vodíkové autobusy pri zabezpečovaní prímestskej dopravy, zatraktívniť vodné plochy použitím vodíkovej lode alebo
vybudovaním malých nabíjacích staníc pre vodíkové bicykle.

V rozpočte na rok 2022 vyčlenil Košický samosprávny kraj 630 000 eur na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií. V
najbližších dňoch budeme mať v kraji už 10 vodíkových bicyklov, ktoré kúpila župa z Francúzska. Takýto bicykel prejde na jedno
načerpanie 145 kilometrov, pričom jeho doplnenie trvá do jednej minúty. Východniari si budú môcť jazdu bicyklom vyskúšať aj na
krajských podujatiach – ako prvé 20. mája na Župných dňoch v Košiciach.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková

Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
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Košická župa dlhodobo počíta s nasadením vodíka – ako prvá na Slovensku prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá navrhuje konkrétne
využitie vodíkových technológií.

V najbližších dňoch budú môcť východniari na cestách v Košickom kraji zazrieť dve autá budúcnosti, ktoré jazdia na vodíkový pohon.
Neprodukujú emisie a navyše v ovzduší eliminujú škodlivé látky, akými sú oxid siričitý a oxid dusičitý. Vďaka systému čistenia vzduchu
dokážu každých 10 000 kilometrov jazdy vyčistiť rovnaký objem vzduchu, aký vydýchne jeden človek za rok. Dva elektromobily na
vodíkový pohon Toyota Mirai zapožičala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Žiť energiou,
ktorým chce upriamiť pozornosť na obnoviteľné zdroje energie.

„Európska únia zaviazala svoje členské štáty dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. To znamená, že potrebujeme z atmosféry
odstrániť viac CO2, ako do nej vypúšťame. Na území Košického kraja sa vyprodukuje takmer tretina celkových slovenských emisií, preto
musíme zbystriť pozornosť a staviť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré nepoškodzujú prírodu. Vodík má najčistejšie spaľovanie,
najvyššiu účinnosť a nepoškodzuje životné prostredie z pohľadu životného cyklu produktu. Dve vodíkové autá, ktoré máme k dispozícii a
desať vodíkových bicyklov sú malé veci, na ktorých chceme ukázať východniarom, ako môže byť takýto zdroj energie nápomocný. Práve
teraz, keď chce prioritne zelené projekty podporovať Brusel, máme šancu s pomocou eurofondov premeniť východ na Košický zelený
(k)raj,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Autá sa budú testovať do piateho mája

Na východe bude župa testovať zapožičané automobily do 5. mája. Počas týchto dvoch týždňoch si budú môcť autá obzrieť napríklad aj
študenti župných stredných škôl. Na dopĺňanie paliva je v areáli spoločnosti eurobus na autobusovej stanici v Košiciach nainštalovaná
mobilná vodíková čerpacia stanica od spoločnosti Air Products, pričom čerpanie vodíka trvá približne rovnaký čas ako je to v prípade
iných pohonných látok. Na jedno načerpanie dokáže prejsť vozidlo poháňané na vodík 200 – 250 kilometrov. Funguje na báze palivových
článkov, ktoré premieňajú vodík na elektrinu.

Košická župa dlhodobo počíta s nasadením vodíka. Ako prvá na Slovensku prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým
dokumentom pre využívanie vodíkových technológií. Na jej príprave pracovali vedecké a odborné špičky z Technickej univerzity v
Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Slovenskej akadémie vied. Košický samosprávny kraj má v
pláne využiť vodíkové autobusy pri zabezpečovaní prímestskej dopravy, zatraktívniť vodné plochy použitím vodíkovej lode alebo
vybudovaním malých nabíjacích staníc pre vodíkové bicykle.

Na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií župa vyčlenila 630 000 eur

V rozpočte na rok 2022 vyčlenil Košický samosprávny kraj 630 000 eur na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií. V
najbližších dňoch budeme mať v kraji už 10 vodíkových bicyklov, ktoré kúpila župa z Francúzska. Takýto bicykel prejde na jedno
načerpanie 145 kilometrov, pričom jeho doplnenie trvá do jednej minúty. Východniari si budú môcť jazdu bicyklom vyskúšať aj na
krajských podujatiach – ako prvé 20. mája na Župných dňoch v Košiciach.

Zdroj: KSK, ilustračné foto: Košice Aktuálne, NN
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V Čižaticiach by mohla byť elektráreň.

Košický kraj a vodíkové auto (20 fotografií)

KOŠICE. Rokovanie košického krajského parlamentu sa v piatok začalo netradične.

Namiesto „Bieleho domu“ sa poslanci zišli vo Východoslovenskej galérii.

Župan Rastislav Trnka (nezávislý) sa tam doviezol vodíkovým autom.

Elektráreň v Čižaticiach

Trnka hovorí, že chce nadviazať na históriu, keď v roku 1924 v centre Košíc prvýkrát zasadalo zastupiteľstvo vtedajšej Košickej župy.

„Boli to prvé slobodné regionálne voľby, v ktorých mohli voliť aj ženy, čím sme predbehli aj západoeurópske krajiny. A do toho sme dnes
chceli dať moderný prvok, teda vodíkové bicykle a autá, a to z dôvodu, že sa kraj chce vyvíjať moderným spôsobom, ísť v trendoch a byť
naozaj zelený.“

Župan pripomenul krajskú vodíkovú stratégiu, v rámci ktorej plánuje i nákup vodíkových autobusov.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokKošická župa chce kúpiť vodíkovú loď aj autobusy Čítajte

S vodíkom počíta župa aj pri spracovaní geotermálnej energie v Čižaticiach, kde by mala byť podľa plánov župana i geotermálna
elektráreň na výrobu vodíka.

((piano))

„Je dovŕtané. V hĺbke 2,7 kilometra je teplota vody približne 125 stupňov Celzia. Je veľký predpoklad, že sa bude môcť táto geotermálna
energia používať aj na tieto účely. Začala sa už spracovávať analýza na Technickej univerzite, čo sa týka prietoku, zloženia vody a
využitia. Geotermálna elektráreň je dosť pravdepodobná, je to tak na 90 - 95 percent,“ myslí si Trnka.

Detailné výsledky z vrtu budú známe až v lete.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokAkvapark? Odborník na Trnkov nápad hovorí, že horúcu vodu od Čižatíc treba lepšie využiť Čítajte Autá
požičali, bicykle kúpili

Vodík plánuje Trnka využívať aj v prímestskej doprave.

Vedenie úradu tiež avizuje spoluprácu s firmou na výrobu vodíka, chce ju ohlásiť v najbližších týždňoch.

Dva elektromobily na vodíkový pohon zapožičala župe na dva týždne Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Používať ich
budú zamestnanci úradu, k dispozícii budú počas župných osláv aj pre verejnosť.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokGeissenovci prídu na Slovensko v máji. Zaujímajú sa o vodíkové auto z Košíc Čítajte

V rozpočte na tento rok vyčlenil kraj 630 000 eur na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií.

V najbližšom čase bude v kraji 10 vodíkových bicyklov, ktoré kúpila župa z Francúzska. Zatiaľ prišli dva.

„Minulý týždeň sme ich doviezli. Len čo prídu aj ostatné, dáme ich k dispozícii. Prvé stanovište bude pred úradom, ale musíme vymyslieť
režim, v akom ich požičiame, stoja dosť veľa. Budú rozmiestnené v rôznych častiach kraja, chceme, aby si čo najširší okruh ľudí mohol
vyskúšať túto technológiu,“ hovorí Trnka.

Plnička na ceste?

Zvyšných osem má prísť v najbližších dňoch. „Bicykle budú plnené plničkou, ktorú sme tiež museli kúpiť, keďže sú rôzne druhy
technológií, ktorými sa dajú naplniť tieto bicykle. Neviem, či už to prišlo z Francúzska,“ dodal Trnka.

Vodíkové autobusy plánuje kraj nasadiť na prímestské linky.

https://monitora.sk/
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„Pracujeme momentálne s ministerstvom na tom, aby sme sa do tejto výzvy vedeli prihlásiť, aby sme vodíkové autobusy obstarali
jednoducho. Zatiaľ je verzia 40 - 50 autobusov v prvej várke. Keďže celá Európa sa snaží prejsť na elektrické, vodíkové a alternatívne
vozidlá, dodacie lehoty sú momentálne dlhé, čo sa týka autobusov. Ak by sme ich dnes vysúťažili, tak pravdepodobne prídu do roka.“

Kraj už rieši aj infraštruktúru pre ekologické vozidlá.

„V minulosti bolo množstvo autobusových staníc sprivatizovaných, takže musíme riešiť aj majetkovoprávne veci, ktoré s tým súvisia. Čiže
nielen nákup, ale aj to, kde budú parkovať a tankovať.“

Päťnásobne drahšie

Neuvažuje župan aj nad zakúpením vodíkového služobného auta?

„Neviem, čo by ste mi povedali, keby sme kúpili takéto auto za 70-tisíc eur na úrad, ale rozmýšľame aj o tom. Ale zatiaľ to je tak, že tá
cena sa nám zdá vysoká. Samozrejme, ideálne by bolo, ak by sme mohli na takýchto ekologických autách jazdiť, budeme rokovať so
SIEA, keďže nie sme jediný verejný subjekt, ktorý nad tým uvažuje. Neviem, či 70-tisíc je adekvátne dať za auto, ktoré má dojazd 200
kilometrov.“

Jeden vodíkový bicykel stál 8 000 eur, preto župan hovorí skôr o „akomsi prome na vodík“.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokAutor vodíkového auta: Tesla na východe? Košice majú na svetovú značku Čítajte

Očakáva však, že cena bude postupne klesať. Momentálne sú vodíkové dopravné prostriedky päťnásobne drahšie ako ich štandardná
verzia.

„Čiže nie je účelné vymeniť celú autobusovú flotilu, bolo by to päťkrát drahšie. To isté s autami, momentálne stojí osobný automobil v
strednej triede 70-tisíc eur, čiže z ekonomického uhla pohľadu nie je konkurencieschopný štandardným automobilom.“

Tretina emisií je na východe

Vedúci odboru regionálneho rozvoja Matej Ovčiarka konkretizuje, že bicykel má dojazd približne 150 kilometrov.

„Vodík sa dopĺňa na špeciálnej tankovacej stanici, ktorú majú zatiaľ iba vo Francúzsku, je to doplniteľné zhruba za 30 sekúnd.“

Uisťuje, že do Francúzska sa však nebude chodiť tankovať. „Máme spoluprácu s Technickou univerzitou, ktorá nám s týmto pomáha, ale
budeme musieť ešte kúpiť komponent, ktorý to natlakuje na 350 barov. Ale už pripravujeme tankovanie v našich priestoroch.“

Dopĺňanie paliva do vodíkových áut je v areáli autobusovej stanice v Košiciach, kde je nainštalovaná mobilná vodíková čerpacia stanica.
Čerpanie vodíka trvá približne rovnaký čas, ako je to v prípade iných pohonných látok.

Vodíkové vozidlá neprodukujú emisie a v ovzduší eliminujú škodlivé látky, akými sú oxid siričitý a oxid dusičitý.

Vďaka systému čistenia vzduchu dokážu každých 10 000 kilometrov jazdy vyčistiť rovnaký objem vzduchu, aký vydýchne jeden človek za
rok.

Na území Košického kraja sa vyprodukuje takmer tretina celkových slovenských emisií.

Kraj ocení 15 osobností a 6 kolektívov

Cena Košického samosprávneho kraja za rok 2021

Juraj Ciberej, vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ

Folklórna skupina Jadlovec Margecany

Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice a LF UPJŠ Košice, kolektív zdravotníkov aj nezdravotníckeho personálu

Jozef Suchoža, bývalý dekan Právnickej fakulty UPJŠ

Ľudovít Želinský, prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie Nemocnice Agel Košice-Šaca

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2021

Ján Danko , vedúci katedry anatómie, histológie a fyziológie UVLF

https://monitora.sk/
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Marilena Halászová a Andrej Halász, in memoriam - choreografi a taneční pedagógovia

Tomáš Havlík, pedagóg a priekopník environmentálneho zmýšľania, spracovania a recyklácie surovín a odpadov ekologickými postupmi

Ján Imrich - zakladateľ špičkového laboratória NMR (nukleárnej magnetickej rezonančnej) spektroskopie, iniciátor vybudovania
Národného NMR centra SR na kľúčových univerzitách a SAV

Nagy „Enzoe“ Zoltán - maliar, ilustrátor kníh a regionálnych novín, člen rôznych porôt, umeleckých združení

Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2021

Dobrovoľnícke centrum KSK

Beáta Drotárová, herečka

Ľubica Fedorová, učiteľka

Karpatská nadácia, n. o.

Igor Kolla, generálny riaditeľ Antik Telecom

Peter Kerekes, režisér

Maják nádeje, o. z.

No Name, hudobná skupina

Darina Štyriaková, biotechnologička

Alexander Vaško ml., športovec

Historická osobnosť regiónu

Ján Borodáč, herec, dramaturg, prekladateľ, divadelný režisér

Autor: Jana Ogurčáková, Judita Čermáková
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Pridajte komentár

2 min. čítania

Tento víkend bude patriť mladým hackerom, ktorí si 23. a 24. apríla v Hale umenia Košice navzájom zmerajú sily v medzinárodnej súťaži
v programovaní Hack Kosice 2022. Tretieho ročníka súťaže by sa malo zúčastniť približne 150 študentov z rôznych krajín, 15 spoločností
s technickým zameraním a 50 mentorov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je generálnym partnerom podujatia,
zabezpečuje materiálno-technické pokrytie, sieťové pripojenie, odborný personál, IT mentoring a workshop pre účastníkov súťaže.

Program sa začne v sobotu o 9. hodine registráciou účastníkov. Po uvítacej ceremónii si mladí hackeri zvolia zadanie, ktorého riešenie
musia za 24 hodín navrhnúť, naprogramovať a predstaviť. Počas hackatonu budú mať možnosť zúčastniť sa workshopov, diskutovať s
odborníkmi v oblasti IT, oboznámiť sa s novinkami vo svete techniky a zasúťažiť si v mini hrách. V nedeľu budú súťažné tímy prezentovať
svoje návrhy. Malo by ísť o inovatívne riešenia pri vytváraní a testovaní nových aplikácií určených pre širšiu cieľovú skupinu so zámerom
zlepšiť a uľahčiť rôzne každodenné činnosti. Výsledky súťaže budú známe v nedeľu popoludní po odbornom zhodnotení poroty. Pri
hodnotení súťažných projektov bude rozhodujúca technická náročnosť vytvorenej aplikácie, jej inovatívnosť, ale aj praktické využitie.
Hackathon Hack Kosice založila apravidelne organizuje skupina aktívnych stredoškolských a vysokoškolských študentov. Tím Hack
Kosice pravidelne organizuje aj workshopy zamerané na technologické témy či prináša neformálne vzdelávanie v oblasti informatiky pre
stredné a základné školy. Hlavným poslaním medzinárodnej súťaže je vzdelávať a podporovať mladých študentov v oblasti IT. Hack
Kosice podporuje aj celosvetová oficiálna liga hackathonov Major League Hacking.

„UPJŠ v Košiciach je hlavným partnerom Hack Kosice. Poskytuje okrem technického zabezpečenia personál, ide najmä o odborný prínos
vedcov z oblasti dátovej analýzy a umelej inteligencie z Ústavu matematických vied, Ústavu informatiky a Ústavu geografie
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Kolegovia pre hackerov sformulovali zadanie, ktorého cieľom je identifikovať nebezpečné
zosuvy pôdy použijúc detailný, laserom snímaný digitálny model terénu Slovenska a metódy strojového učenia. Taktiež realizujeme
workshop o nových aplikáciách teórie grafov, ktorá má široké uplatnenie v analýzach rôznych typov sietí ako sú dopravné, sociálne či
internetové siete. Preukazujeme tak kompetencie a ponuku UPJŠ pre záujemcov o štúdium a výskumnú spoluprácu v oblasti analýzy dát
a umelej inteligencie,

ktoré nadobúdajú stále väčší význam pre hospodárstvo a každodenný život ľudí,“ informoval doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., prodekan pre
vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

tlačová správa

Autor: Zobraziť všetky články || tlačová správa | Zobraziť všetky články || tlačová správa
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Testujú ekolooggiicckkéé ddoopraavvné prrostriedky

KOŠICE - Milovníci nových technológií, ale aj bežní laici si najbližšie týždne budú môcť v Košiciach vypožičať jedinečné bicykle poháňané
vodíkom. Okrem toho bude samospráva testovať aj dve vodíkové autá, ktoré produkujú nulové emisie.

V najbližších dňoch budú môcť východniari na cestách v Košickom kraji zazrieť dve autá, ale aj bicykle budúcnosti poháňané vodíkom.
Toyotu Mirai zapožičala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Žiť energiou, ktorým chce
upriamiť pozornosť na obnoviteľné zdroje energie. Ako priblížil košický župan Rastislav Trnka, na území Košického kraja sa vyprodukuje
takmer tretina celkových slovenských emisií. „Preto musí- me zbystriť pozornosť a staviť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré
nepoškodzujú prírodu.

Vodík má najčistejšie spaľovanie, najvyššiu účinnosť a nepoškodzuje životné prostredie z pohľadu životného cyklu produktu. Dve
vodíkové autá, ktoré máme k dispozícii, a desať vodíkových bicyklov sú malé veci, na ktorých chceme ukázať východniarom, ako môže
byť takýto zdroj energie nápomocný,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK). Župa bude testovať zapožičané
automobily do 5. mája. Počas dvoch týždňov si ich budú môcť obzrieť napríklad aj študenti župných stredných škôl. Podľa Trnku KSK
dlhodobo počíta s nasadením vodíka a ako prvý sa- mosprávny kraj na Slovensku prijal vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým
dokumentom pre využívanie vodíkových technológií. Na jej príprave pracovali vedecké a odborné špičky z Technickej univerzity v
Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a zo Slovenskej akadémie vied. KSK chce zaobstarať aj
vodíkové autobusy na zabezpečovanie prímestskej dopravy, zatraktívniť vodné plochy použitím vodíkovej lode.

ALPHA 2.0 HYDROGEN FUEL BIKE

Asistencia: ..... do 25 km/h Doplnenie nádrže: ..... 30 s Nádrž: ............. 45 g vodíka Hmotnosť: ....... vyše 20 kg Dojazd: ........... 135 - 150
km

TOYOTA MIRAI

Výkon: .............................. 180 kW Zrých. na 100 km/h: .......... 9,6 s Max. rýchlosť: .............. 175 km/h Spotreba: ........ 0,85 kg/100 km
Dojazd: ............. 500 až 600 km

AKO SA VÁM PÁČI VODÍKOVÝ POHON?

ODPICH TO MALO NESKUTOČNÝ

Tomáš Pálek (32), operátor výroby, Trnava

- Pomáhalo to so šliapaním do rýchlosti 20 km/h. Odpich to malo neskutočný. Je to úplne zelená energia, takže je to šetrné k životnému
prostrediu.

Košická župa sa rozhodla otestovať vodíkové vozidlá a bicykle, ktoré sa budú v najbližších dňoch premávať ulicami Košíc.

Autor: Autor: Patrik Struk I Foto: autor
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Na východe testujú ekologické dopravné prostriedky

KOŠICE - Milovníci nových technológií, ale aj bežní laici si najbližšie týždne budú môcť v Košiciach vypožičať jedinečné bicykle poháňané
vodíkom. Okrem toho bude samospráva testovať aj dve vodíkové autá, ktoré produkujú nulové emisie.

V najbližších dňoch budú môcť východniari na cestách v Košickom kraji zazrieť dve autá, ale aj bicykle budúcnosti poháňané vodíkom.
Toyotu Mirai zapožičala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Žiť energiou, ktorým chce
upriamiť pozornosť na obnoviteľné zdroje energie. Ako priblížil košický župan Rastislav Trnka, na území Košického kraja sa vyprodukuje
takmer tretina celkových slovenských emisií. „Preto musíme zbystriť pozornosť a staviť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré
nepoškodzujú prírodu. Vodík má najčistejšie spaľovanie, najvyššiu účinnosť a nepoškodzuje životné prostredie z pohľadu životného cyklu
produktu. Dve vodíkové autá, ktoré máme k dispozícii, a desať vodíkových bicyklov sú malé veci, na ktorých chceme ukázať
východniarom, ako môže byť takýto zdroj energie nápomocný,“

uviedol predseda Košického samosprávneho kraja(KSK). Župa bude testovať zapožičané automobily do 5. mája. Počas dvoch týždňov si
ich budú môcť obzrieť napríklad aj študenti župných stredných škôl. Podľa Trnku KSK dlhodobo počíta s nasadením vodíka a ako prvý
samosprávny kraj na Slovensku prijal vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využívanie vodíkových technológií.
Na jej príprave pracovali vedecké a odborné špičky z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach (UPJŠ) a zo Slovenskej akadémie vied. KSK chce zaobstarať aj vodíkové autobusy na zabezpečovanie prímestskej dopravy,
zatraktívniť vodné plochy použitím vodíkovej lode alebo vybudovaním malých nabíjacích staníc pre vodíkové bicykle. Dôkazom toho je aj
fakt, že kraj v rozpočte na rok 2022 vyčlenil 630-tisíc eur na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií.

ALPHA 2.0 HYDROGEN FUEL BIKE

Asistencia: ..... do 25 km/h Doplnenie nádrže: ..... 30 s Nádrž: ............. 45 g vodíka Hmotnosť: ....... vyše 20 kg Dojazd: ........... 135 - 150
km

TOYOTA MIRAI

Výkon: .............................. 180 kW Zrých. na 100 km/h: .......... 9,6 s Max. rýchlosť: .............. 175 km/h Spotreba: ........ 0,85 kg/100 km
Dojazd: ............. 500 až 600 km

Košická župa sa rozhodla otestovať vodíkové vozidlá a bicykle, ktoré sa budú v najbližších dňoch premávať ulicami Košíc.

AKO SA VÁM PÁČI VODÍKOVÝ POHON?

ODPICH TO MALO NESKUTOČNÝ

Tomáš Pálek (32), operátor výroby, Trnava

- Pomáhalo to so šliapaním do rýchlosti 20 km/h. Odpich to malo neskutočný. Je to úplne zelená energia, takže je to šetrné k životnému
prostrediu.

NEMÁME INFRAŠTRUKTÚRU

Samuel Stašiov (22), študent, Košice

- Táto technológia je podľa mňa dobrý smer, len tu vodík ešte nie je rozšírený v povedomí ľudí, ani na to nie je vybudovaná infraštruktúra.

JE TO SUPER NÁPAD

Peter Ivančo (23), študent, Košice

- Vodíkový bicykel je zaujímavý. Nemusím vynakladať takú námahu. Podľa mňa by to raz určite mohla byť ekologická náhrada za bežné
aj elektrické bicykle.

Autor: Autor: Patrik Struk I Foto: autor
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Na východe testujú ekologické dopravné prostriedky

KOŠICE - Milovníci nových technológií, ale aj bežní laici si najbližšie týždne budú môcť v Košiciach vypožičať jedinečné bicykle poháňané
vodíkom. Okrem toho bude samospráva testovať aj dve vodíkové autá, ktoré produkujú nulové emisie.

V najbližších dňoch budú môcť východniari na cestách v Košickom kraji zazrieť dve autá, ale aj bicykle budúcnosti poháňané vodíkom.
Toyotu Mirai zapožičala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Žiť energiou, ktorým chce
upriamiť pozornosť na obnoviteľné zdroje energie. Ako priblížil košický župan Rastislav Trnka, na území Košického kraja sa vyprodukuje
takmer tretina celkových slovenských emisií. „Preto musíme zbystriť pozornosť a staviť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré
nepoškodzujú prírodu. Vodík má najčistejšie spaľovanie, najvyššiu účinnosť a nepoškodzuje životné prostredie z pohľadu životného cyklu
produktu. Dve vodíkové autá, ktoré máme k dispozícii, a desať vodíkových bicyklov sú malé veci, na ktorých chceme ukázať
východniarom, ako môže byť takýto zdroj energie nápomocný,“

uviedol predseda Košického samosprávneho kraja(KSK). Župa bude testovať zapožičané automobily do 5. mája. Počas dvoch týždňov si
ich budú môcť obzrieť napríklad aj študenti župných stredných škôl. Podľa Trnku KSK dlhodobo počíta s nasadením vodíka a ako prvý
samosprávny kraj na Slovensku prijal vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využívanie vodíkových technológií.
Na jej príprave pracovali vedecké a odborné špičky z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach (UPJŠ) a zo Slovenskej akadémie vied. KSK chce zaobstarať aj vodíkové autobusy na zabezpečovanie prímestskej dopravy,
zatraktívniť vodné plochy použitím vodíkovej lode alebo vybudovaním malých nabíjacích staníc pre vodíkové bicykle. Dôkazom toho je aj
fakt, že kraj v rozpočte na rok 2022 vyčlenil 630-tisíc eur na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií.

AKO SA VÁM PÁČI VODÍKOVÝ POHON?

ODPICH TO MALO NESKUTOČNÝ

Tomáš Pálek (32), operátor výroby, Trnava

- Pomáhalo to so šliapaním do rýchlosti 20 km/h. Odpich to malo neskutočný. Je to úplne zelená energia, takže je to šetrné k životnému
prostrediu.

JE TO SUPER NÁPAD

Peter Ivančo (23), študent, Košice

- Vodíkový bicykel je zaujímavý. Nemusím vynakladať takú námahu. Podľa mňa by to raz určite mohla byť ekologická náhrada za bežné
aj elektrické bicykle.

NEMÁME INFRAŠTRUKTÚRU

Samuel Stašiov (22), študent, Košice

- Táto technológia je podľa mňa dobrý smer, len tu vodík ešte nie je rozšírený v povedomí ľudí, ani na to nie je vybudovaná infraštruktúra.

ALPHA 2.0 HYDROGEN FUEL BIKE

Asistencia: ..... do 25 km/h Doplnenie nádrže: ..... 30 s Nádrž: ............. 45 g vodíka Hmotnosť: ....... vyše 20 kg Dojazd: ........... 135 - 150
km

TOYOTA MIRAI

Výkon: .............................. 180 kW Zrých. na 100 km/h: .......... 9,6 s Max. rýchlosť: .............. 175 km/h Spotreba: ........ 0,85 kg/100 km
Dojazd: ............. 500 až 600 km

Košická župa sa rozhodla otestovať vodíkové vozidlá a bicykle, ktoré sa budú v najbližších dňoch premávať ulicami Košíc.

Autor: Autor: Patrik Struk I Foto: autor
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Košice 22. apríla (TASR) – V medzinárodnej súťaži v programovaní, ktorá sa koná v sobotu a nedeľu (24. 4.) v Košiciach, si zmerajú sily
mladí hackeri. Na treťom ročníku súťaže Hack Košice 2022 by sa malo zúčastniť približne 150 študentov z rôznych krajín, 15 spoločností
s technickým zameraním a 50 mentorov. Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), ktorá je generálnym partnerom podujatia, o tom
informovala jej hovorkyňa Laura Hoľanová. Súťažiaci si zvolia zadanie, ktorého riešenie musia za 24 hodín navrhnúť, naprogramovať a
predstaviť. Počas hackatonu v Kunsthalle/Hale umenia budú mať možnosť zúčastniť sa workshopov, diskutovať s odborníkmi v oblasti
informačných technológií, oboznámiť sa s novinkami vo svete techniky a zasúťažiť si v mini hrách. V nedeľu budú tímy prezentovať svoje
návrhy. „Malo by ísť o inovatívne riešenia pri vytváraní a testovaní nových aplikácií určených pre širšiu cieľovú skupinu so zámerom
zlepšiť a uľahčiť rôzne každodenné činnosti,“ uviedla Hoľanová. Pri hodnotení bude rozhodujúca technická náročnosť vytvorenej
aplikácie, jej inovatívnosť, ale aj praktické využitie. Hackathon založila a organizuje skupina stredoškolských a vysokoškolských
študentov. Hlavným poslaním je vzdelávať a podporovať mladých študentov v oblasti IT. Podujatie podporuje aj celosvetová oficiálna liga
hackathonov Major League Hacking. UPJŠ zabezpečuje materiálno-technické pokrytie, sieťové pripojenie, odborný personál, IT
mentoring a workshop pre účastníkov. „Kolegovia pre hackerov sformulovali zadanie, ktorého cieľom je identifikovať nebezpečné zosuvy
pôdy použijúc detailný, laserom snímaný digitálny model terénu Slovenska a metódy strojového učenia. Taktiež realizujeme workshop o
nových aplikáciách teórie grafov, ktorá má široké uplatnenie v analýzach rôznych typov sietí, ako sú dopravné, sociálne či internetové
siete,“ informoval prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Michal Gallay. hol

Autor: TASR
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Košice 22. apríla (TASR) – V medzinárodnej súťaži v programovaní, ktorá sa koná v sobotu a nedeľu (24. 4.) v Košiciach, si zmerajú sily
mladí hackeri. Na treťom ročníku súťaže Hack Košice 2022 by sa malo zúčastniť približne 150 študentov z rôznych krajín, 15 spoločností
s technickým zameraním a 50 mentorov. Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), ktorá je generálnym partnerom podujatia, o tom
informovala jej hovorkyňa Laura Hoľanová.

Súťažiaci si zvolia zadanie, ktorého riešenie musia za 24 hodín navrhnúť, naprogramovať a predstaviť. Počas hackatonu v
Kunsthalle/Hale umenia budú mať možnosť zúčastniť sa workshopov, diskutovať s odborníkmi v oblasti informačných technológií,
oboznámiť sa s novinkami vo svete techniky a zasúťažiť si v mini hrách.

V nedeľu budú tímy prezentovať svoje návrhy. „Malo by ísť o inovatívne riešenia pri vytváraní a testovaní nových aplikácií určených pre
širšiu cieľovú skupinu so zámerom zlepšiť a uľahčiť rôzne každodenné činnosti,“ uviedla Hoľanová. Pri hodnotení bude rozhodujúca
technická náročnosť vytvorenej aplikácie, jej inovatívnosť, ale aj praktické využitie.

Hackathon založila a organizuje skupina

stredoškolských a vysokoškolských študentov. Hlavným poslaním je vzdelávať a podporovať mladých študentov v oblasti IT. Podujatie
podporuje aj celosvetová oficiálna liga hackathonov Major League Hacking.

UPJŠ zabezpečuje materiálno-technické pokrytie,

sieťové pripojenie, odborný personál, IT mentoring a workshop pre účastníkov. „Kolegovia pre hackerov sformulovali zadanie, ktorého
cieľom je identifikovať nebezpečné zosuvy pôdy použijúc detailný, laserom snímaný digitálny model terénu Slovenska a metódy
strojového učenia. Taktiež realizujeme workshop o nových aplikáciách teórie grafov, ktorá má široké uplatnenie v analýzach rôznych
typov sietí, ako sú dopravné, sociálne či internetové siete,“ informoval prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Michal Gallay.

hol
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Súťažiaci si zvolia zadanie, ktorého riešenie musia za 24 hodín navrhnúť, naprogramovať a predstaviť.

Košice 22. apríla (TASR) – V medzinárodnej súťaži v programovaní, ktorá sa koná v sobotu a nedeľu (24. 4.) v Košiciach, si zmerajú sily
mladí hackeri. Na treťom ročníku súťaže Hack Košice 2022 by sa malo zúčastniť približne 150 študentov z rôznych krajín, 15 spoločností
s technickým zameraním a 50 mentorov. Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), ktorá je generálnym partnerom podujatia, o tom
informovala jej hovorkyňa Laura Hoľanová.

Súťažiaci si zvolia zadanie, ktorého riešenie musia za 24 hodín navrhnúť, naprogramovať a predstaviť. Počas hackatonu v
Kunsthalle/Hale umenia budú mať možnosť zúčastniť sa workshopov, diskutovať s odborníkmi v oblasti informačných technológií,
oboznámiť sa s novinkami vo svete techniky a zasúťažiť si v mini hrách.

V nedeľu budú tímy prezentovať svoje návrhy. „ Malo by ísť o inovatívne riešenia pri vytváraní a testovaní nových aplikácií určených pre
širšiu cieľovú skupinu so zámerom zlepšiť a uľahčiť rôzne každodenné činnosti ,“ uviedla Hoľanová. Pri hodnotení bude rozhodujúca
technická náročnosť vytvorenej aplikácie, jej inovatívnosť, ale aj praktické využitie.

Hackathon založila a organizuje skupina stredoškolských a vysokoškolských študentov. Hlavným poslaním je vzdelávať a podporovať
mladých študentov v oblasti IT. Podujatie podporuje aj celosvetová oficiálna liga hackathonov Major League Hacking.

UPJŠ zabezpečuje materiálno-technické pokrytie, sieťové pripojenie, odborný personál, IT mentoring a workshop pre účastníkov. „
Kolegovia pre hackerov sformulovali zadanie, ktorého cieľom je identifikovať nebezpečné zosuvy pôdy použijúc detailný, laserom
snímaný digitálny model terénu Slovenska a metódy strojového učenia. Taktiež realizujeme workshop o nových aplikáciách teórie grafov,
ktorá má široké uplatnenie v analýzach rôznych typov sietí, ako sú dopravné, sociálne či internetové siete ,“ informoval prodekan pre
vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Michal Gallay.
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Košická župa sa rozhodla otestovať vodíkové vozidlá a bicykle, ktoré sa budú v najbližších dňoch premávať ulicami Košíc.

Milovníci nových technológií, ale aj bežní laici si najbližšie týždne budú môcť v Košiciach vypožičať jedinečné bicykle poháňané vodíkom.

Okrem toho bude samospráva testovať aj dve vodíkové autá, ktoré produkujú nulové emisie. V najbližších dňoch budú môcť východniari
na cestách v Košickom kraji zazrieť dve autá, ale aj bicykle budúcnosti poháňané vodíkom. Toyotu Mirai zapožičala Slovenská inovačná
a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Žiť energiou, ktorým chce upriamiť pozornosť na obnoviteľné zdroje energie.

Fotogaléria

4

fotiek v galérii

Ako priblížil košický župan Rastislav Trnka, na území Košického kraja sa vyprodukuje takmer tretina celkových slovenských emisií. „Preto
musíme zbystriť pozornosť a staviť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré nepoškodzujú prírodu. Vodík má najčistejšie spaľovanie,
najvyššiu účinnosť a nepoškodzuje životné prostredie z pohľadu životného cyklu produktu. Dve vodíkové autá, ktoré máme k dispozícii, a
desať vodíkových bicyklov sú malé veci, na ktorých chceme ukázať východniarom, ako môže byť takýto zdroj energie nápomocný,“
uviedol predseda Košického samosprávneho kraja(KSK).

Župa bude testovať zapožičané automobily do 5. mája. Počas dvoch týždňov si ich budú môcť obzrieť napríklad aj študenti župných
stredných škôl. Podľa Trnku KSK dlhodobo počíta s nasadením vodíka a ako prvý samosprávny kraj na Slovensku prijal vlastnú vodíkovú
stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využívanie vodíkových technológií. Na jej príprave pracovali vedecké a odborné špičky z
Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a zo Slovenskej akadémie vied.

KSK chce zaobstarať aj vodíkové autobusy na zabezpečovanie prímestskej dopravy, zatraktívniť vodné plochy použitím vodíkovej lode
alebo vybudovaním malých nabíjacích staníc pre vodíkové bicykle. Dôkazom toho je aj fakt, že kraj v rozpočte na rok 2022 vyčlenil
630-tisíc eur na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií.

pokračovanie

‹ 1 2 ›
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V medzinárodnej súťaži v programovaní, ktorá sa koná v sobotu a nedeľu (24. 4.) v Košiciach, si zmerajú sily mladí hackeri.

Na treťom ročníku súťaže Hack Košice 2022 by sa malo zúčastniť približne 150 študentov z rôznych krajín, 15 spoločností s technickým
zameraním a 50 mentorov. Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), ktorá je generálnym partnerom podujatia, o tom informovala jej
hovorkyňa Laura Hoľanová.

Súťažiaci si zvolia zadanie, ktorého riešenie musia za 24 hodín navrhnúť, naprogramovať a predstaviť. Počas hackatonu v
Kunsthalle/Hale umenia budú mať možnosť zúčastniť sa workshopov, diskutovať s odborníkmi v oblasti informačných technológií,
oboznámiť sa s novinkami vo svete techniky a zasúťažiť si v mini hrách.

Nové aplikácie

V nedeľu budú tímy prezentovať svoje návrhy. „Malo by ísť o inovatívne riešenia pri vytváraní a testovaní nových aplikácií určených pre
širšiu cieľovú skupinu so zámerom zlepšiť a uľahčiť rôzne každodenné činnosti,“ uviedla Hoľanová. Pri hodnotení bude rozhodujúca
technická náročnosť vytvorenej aplikácie, jej inovatívnosť, ale aj praktické využitie.

Hackathon založila a organizuje skupina stredoškolských a vysokoškolských študentov. Hlavným poslaním je vzdelávať a podporovať
mladých študentov v oblasti IT. Podujatie podporuje aj celosvetová oficiálna liga hackathonov Major League Hacking.

Nebezpečné zosuvy pôdy

UPJŠ zabezpečuje materiálno-technické pokrytie, sieťové pripojenie, odborný personál, IT mentoring a workshop pre účastníkov.
„Kolegovia pre hackerov sformulovali zadanie, ktorého cieľom je identifikovať nebezpečné zosuvy pôdy použijúc detailný, laserom
snímaný digitálny model terénu Slovenska a metódy strojového učenia. Taktiež realizujeme workshop o nových aplikáciách teórie grafov,
ktorá má široké uplatnenie v analýzach rôznych typov sietí, ako sú dopravné, sociálne či internetové siete,“ informoval prodekan pre
vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Michal Gallay.

Laura Kellöová investigatívna novinárka Aktuality.sk

Každá minúta čítania investigatívneho článku nás stojí desiatky hodín redakčnej práce. Aj vďaka vašej podpore môžeme tvoriť nezávislú
a faktami overenú žurnalistiku. Pozrite si 3-dielny dokumentárny seriál z prostredia redakcie a investigatívneho tímu pri odhaľovaní
zásadných káuz.

Pozrieť Príbeh investigatívy

Autor: TASR
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Východniari skúšajú vodík. V Košiciach sa budú voziť na vodíkovom aute aj bicykloch  
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Košický samosprávny kraj dlhodobo počíta s nasadením vodíka. Ako prvý na Slovensku prijal vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá navrhuje
konkrétne využitie vodíkových technológií.

V najbližších dňoch budú môcť východniari na cestách v Košickom kraji zazrieť dve autá budúcnosti, ktoré jazdia na vodíkový pohon.
Neprodukujú emisie a navyše v ovzduší eliminujú škodlivé látky, akými sú oxid siričitý a oxid dusičitý.

Vďaka systému čistenia vzduchu dokážu každých 10-tisíc kilometrov jazdy vyčistiť rovnaký objem vzduchu, aký vydýchne jeden človek
za rok. Dva elektromobily na vodíkový pohon Toyota Mirai zapožičala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci
národného projektu Žiť energiou, ktorým chce upriamiť pozornosť na obnoviteľné zdroje energie.

VIDEO: Košický kraj vidí svoju budúcnosť vo vodíku.

„Európska únia zaviazala svoje členské štáty dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. To znamená, že potrebujeme z atmosféry
odstrániť viac CO2, ako do nej vypúšťame. Na území Košického kraja sa vyprodukuje takmer tretina celkových slovenských emisií, preto
musíme zbystriť pozornosť a staviť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré nepoškodzujú prírodu. Vodík má najčistejšie spaľovanie,
najvyššiu účinnosť a nepoškodzuje životné prostredie z pohľadu životného cyklu produktu. Dve vodíkové autá, ktoré máme k dispozícii, a
desať vodíkových bicyklov sú malé veci, na ktorých chceme ukázať východniarom, ako môže byť takýto zdroj energie nápomocný. Práve
teraz, keď chce prioritne zelené projekty podporovať Brusel, máme šancu s pomocou eurofondov premeniť východ na Košický zelený
(k)raj,“ povedal predseda kraja Rastislav Trnka.

Vodíkový bicykel a auto v Košiciach

Fotogaléria 8 fotiek

+5

Na východe bude župa testovať zapožičané automobily do 5. mája. Počas týchto dvoch týždňov si budú môcť autá obzrieť napríklad aj
študenti župných stredných škôl. Na dopĺňanie paliva je na autobusovej stanici v Košiciach nainštalovaná mobilná vodíková čerpacia
stanica od spoločnosti Air Products, pričom čerpanie vodíka trvá približne rovnaký čas, ako je to v prípade iných pohonných látok. Na
jedno načerpanie dokáže prejsť vozidlo poháňané vodíkom 200 až 250 kilometrov. Funguje na báze palivových článkov, ktoré premieňajú
vodík na elektrinu.

Košická župa ako prvá na Slovensku prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využívanie vodíkových
technológií. Na jej príprave pracovali vedecké a odborné špičky z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Slovenskej akadémie vied. Kraj má v pláne využiť vodíkové autobusy pri zabezpečovaní prímestskej
dopravy, zatraktívniť vodné plochy použitím vodíkovej lode alebo vybudovaním malých nabíjacích staníc pre vodíkové bicykle.

„Pracujeme s verziou, že by samosprávny kraj zabezpečil okolo 40 až 50 vodíkových autobusov. Sme v štádiu rokovania. Potrebujeme
doriešiť ešte majetkovoprávne veci pri zabezpečení miest na parkovanie a tankovanie,“ vysvetľuje župan. Zároveň dodáva, že kraj ráta s
využitím termálneho vrtu v Čižaticiach aj na výrobu vodíka. „Momentálne sa spracováva analýza na TUKE. V priebehu niekoľkých
mesiacov by sme mali mať výsledky. Na 95 percent pri vrte vznikne nielen geotermálna elektráreň, ale aj výrobňa vodíka," je
presvedčený Trnka.

V rozpočte na rok 2022 vyčlenil Košický samosprávny kraj 630-tisíc eur na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií. V
najbližších dňoch bude v kraji už desať vodíkových bicyklov, ktoré kúpila župa z Francúzska. Takýto bicykel prejde na jedno načerpanie
145 kilometrov, pričom doplnenie vodíka trvá do jednej minúty. Východniari si budú môcť jazdu bicyklom vyskúšať aj na krajských
podujatiach – najbližšie 20. mája na Župných dňoch v Košiciach.

vodíkový bicykel, Košice

vodíkové auto, Toyota, Košice

Bicykel na vodík v Košiciach

Auto na vodík v Košiciach

Autor: Jana Vargová
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Košický samosprávny kraj (KSK) testuje vodíkové auta aj bicykle. Dva elektromobily na vodíkový pohon Toyota Mirai zapožičala
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Žiť energiou, ktorým chce upriamiť pozornosť na
obnoviteľné zdroje energie. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Vodikové autá neprodukujú emisie a navyše, v ovzduší eliminujú škodlivé látky, akými sú oxid siričitý a oxid dusičitý. Vďaka systému
čistenia vzduchu dokážu každých 10-tisíc kilometrov jazdy vyčistiť rovnaký objem vzduchu, aký vydýchne jeden človek za rok.

„ Európska únia zaviazala svoje členské štáty dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. To znamená, že potrebujeme z atmosféry
odstrániť viac CO2, ako do nej vypúšťame. Na území Košického kraja sa vyprodukuje takmer tretina celkových slovenských emisií, preto
musíme zbystriť pozornosť a staviť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré nepoškodzujú prírodu. Vodík má najčistejšie spaľovanie,
najvyššiu účinnosť a nepoškodzuje životné prostredie z pohľadu životného cyklu produktu. Dve vodíkové autá, ktoré máme k dispozícii, a
desať vodíkových bicyklov sú malé veci, na ktorých chceme ukázať východniarom, ako môže byť takýto zdroj energie nápomocný. Práve
teraz, keď chce prioritne zelené projekty podporovať Brusel, máme šancu s pomocou eurofondov premeniť východ na Košický zelený
(k)raj, “ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Na východe bude župa testovať zapožičané automobily do 5. mája. Počas týchto dvoch týždňoch si budú môcť autá obzrieť napríklad aj
študenti župných stredných škôl. Na dopĺňanie paliva je v areáli spoločnosti eurobus na autobusovej stanici v Košiciach nainštalovaná
mobilná vodíková čerpacia stanica od spoločnosti Air Products, pričom čerpanie vodíka trvá približne rovnaký čas, ako je to v prípade
iných pohonných látok. Na jedno načerpanie dokáže prejsť vozidlo poháňané na vodík 200 až 250 kilometrov. Funguje na báze
palivových článkov, ktoré premieňajú vodík na elektrinu.

Viac: Štátny podnik plánuje cez elektronické aukcie dreva predať od 10 do 30 percent zdrojov dreva

Košická župa dlhodobo počíta s nasadením vodíka. Ako prvá na Slovensku prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým
dokumentom pre využívanie vodíkových technológií. Na jej príprave pracovali vedecké a odborné špičky z Technickej univerzity v
Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Slovenskej akadémie vied. Košický samosprávny kraj má v
pláne využiť vodíkové autobusy pri zabezpečovaní prímestskej dopravy, zatraktívniť vodné plochy použitím vodíkovej lode alebo
vybudovaním malých nabíjacích staníc pre vodíkové bicykle.

V rozpočte na rok 2022 vyčlenil Košický samosprávny kraj 630-tisíc eur na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií. V
najbližších dňoch bude v kraji už 10 vodíkových bicyklov, ktoré kúpila župa z Francúzska. Takýto bicykel prejde na jedno načerpanie 145
kilometrov, pričom jeho doplnenie trvá do jednej minúty. Východniari si budú môcť jazdu bicyklom vyskúšať aj na krajských podujatiach –
ako prvé 20. mája na Župných dňoch v Košiciach.

Zdroj: (SITA, ta;mlu)

Autor: Marko Kozánek
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Košický kraj testuje vodíkové autá a bicykle, v ovzduší eliminujú škodlivé látky (video)  
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Foto: www.facebook.com

SITA Zdroj: SITA

Košický samosprávny kraj (KSK) testuje vodíkové auta aj bicykle. Dva elektromobily na vodíkový pohon Toyota Mirai zapožičala
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Žiť energiou, ktorým chce upriamiť pozornosť na
obnoviteľné zdroje energie. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Vodikové autá neprodukujú emisie a navyše, v ovzduší eliminujú škodlivé látky, akými sú oxid siričitý a oxid dusičitý. Vďaka systému
čistenia vzduchu dokážu každých 10-tisíc kilometrov jazdy vyčistiť rovnaký objem vzduchu, aký vydýchne jeden človek za rok.

Mobilná vodíková čerpacia stanica

„ Európska únia zaviazala svoje členské štáty dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. To znamená, že potrebujeme z atmosféry
odstrániť viac CO2, ako do nej vypúšťame. Na území Košického kraja sa vyprodukuje takmer tretina celkových slovenských emisií, preto
musíme zbystriť pozornosť a staviť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré nepoškodzujú prírodu. Vodík má najčistejšie spaľovanie,
najvyššiu účinnosť a nepoškodzuje životné prostredie z pohľadu životného cyklu produktu. Dve vodíkové autá, ktoré máme k dispozícii, a
desať vodíkových bicyklov sú malé veci, na ktorých chceme ukázať východniarom, ako môže byť takýto zdroj energie nápomocný. Práve
teraz, keď chce prioritne zelené projekty podporovať Brusel, máme šancu s pomocou eurofondov premeniť východ na Košický zelený
(k)raj,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Na východe bude župa testovať zapožičané automobily do 5. mája. Počas týchto dvoch týždňoch si budú môcť autá obzrieť napríklad aj
študenti župných stredných škôl. Na dopĺňanie paliva je v areáli spoločnosti eurobus na autobusovej stanici v Košiciach nainštalovaná
mobilná vodíková čerpacia stanica od spoločnosti Air Products, pričom čerpanie vodíka trvá približne rovnaký čas, ako je to v prípade
iných pohonných látok. Na jedno načerpanie dokáže prejsť vozidlo poháňané na vodík 200 až 250 kilometrov. Funguje na báze
palivových článkov, ktoré premieňajú vodík na elektrinu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vlastná vodíková stratégia

Košická župa dlhodobo počíta s nasadením vodíka. Ako prvá na Slovensku prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým
dokumentom pre využívanie vodíkových technológií. Na jej príprave pracovali vedecké a odborné špičky z Technickej univerzity v
Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Slovenskej akadémie vied. Košický samosprávny kraj má v
pláne využiť vodíkové autobusy pri zabezpečovaní prímestskej dopravy, zatraktívniť vodné plochy použitím vodíkovej lode alebo
vybudovaním malých nabíjacích staníc pre vodíkové bicykle.

V rozpočte na rok 2022 vyčlenil Košický samosprávny kraj 630-tisíc eur na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií. V
najbližších dňoch bude v kraji už 10 vodíkových bicyklov, ktoré kúpila župa z Francúzska. Takýto bicykel prejde na jedno načerpanie 145
kilometrov, pričom jeho doplnenie trvá do jednej minúty. Východniari si budú môcť jazdu bicyklom vyskúšať aj na krajských podujatiach –
ako prvé 20. mája na Župných dňoch v Košiciach.

Zdieľať

Autor: SITA

https://monitora.sk/
https://app.monitora.cz/article/749710307/da8f9822edbf6595c846?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTM0NjAzOTEsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzQ5NzEwMzA3LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.xGcDkLO8npw6tu_MOc6UEqfZD_VdWz1eFwrQdyT24wM
https://www.webnoviny.sk/venergetike/kosicky-kraj-testuje-vodikove-auta-a-bicykle-v-ovzdusi-eliminuju-skodlive-latky-video/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 51

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 52

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 53

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 54

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 55

Študenti si cez víkend merajú sily v programátorskom hackathone  
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V medzinárodnej súťaži v programovaní, ktorá sa koná v sobotu a nedeľu (24. 4.) v Košiciach, si zmerajú sily mladí hackeri. Na treťom
ročníku súťaže Hack Košice 2022 by sa malo zúčastniť približne 150 študentov z rôznych krajín, 15 spoločností s technickým zameraním
a 50 mentorov. Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), ktorá je generálnym partnerom podujatia, o tom informovala jej hovorkyňa
Laura Hoľanová.

Súťažiaci si zvolia zadanie, ktorého riešenie musia za 24 hodín navrhnúť, naprogramovať a predstaviť. Počas hackatonu v
Kunsthalle/Hale umenia budú mať možnosť zúčastniť sa workshopov, diskutovať s odborníkmi v oblasti informačných technológií,
oboznámiť sa s novinkami vo svete techniky a zasúťažiť si v mini hrách.

V nedeľu budú tímy prezentovať svoje návrhy. „ Malo by ísť o inovatívne riešenia pri vytváraní a testovaní nových aplikácií určených pre
širšiu cieľovú skupinu so zámerom zlepšiť a uľahčiť rôzne každodenné činnosti,“ uviedla Hoľanová. Pri hodnotení bude rozhodujúca
technická náročnosť vytvorenej aplikácie, jej inovatívnosť, ale aj praktické využitie.

Hackathon založila a organizuje skupina stredoškolských a vysokoškolských študentov. Hlavným poslaním je vzdelávať a podporovať
mladých študentov v oblasti IT. Podujatie podporuje aj celosvetová oficiálna liga hackathonov Major League Hacking.

UPJŠ zabezpečuje materiálno-technické pokrytie, sieťové pripojenie, odborný personál, IT mentoring a workshop pre účastníkov. „
Kolegovia pre hackerov sformulovali zadanie, ktorého cieľom je identifikovať nebezpečné zosuvy pôdy použijúc detailný, laserom
snímaný digitálny model terénu Slovenska a metódy strojového učenia. Taktiež realizujeme workshop o nových aplikáciách teórie grafov,
ktorá má široké uplatnenie v analýzach rôznych typov sietí, ako sú dopravné, sociálne či internetové siete,“ informoval prodekan pre
vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Michal Gallay.

Zdroj: TASR, hol

Autor: Redakcia || Redakcia
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Umelá inteligencia sa stáva nástrojom rozvoja, konkurencieschopnosti aj ekonomického rastu. Tempu jej vývoja musí stíhať aj
vzdelávanie v tejto oblasti.

Vďaka národnému projektu, ktorý podporuje inovatívne vzdelávanie pre potreby súčasnej spoločnosti, sa na našich vysokých školách
vyučujú nové predmety a aktualizujú sa študijné materiály.

Oblasť umelej inteligencie sa stala jednou z významných tém konkrétnej aktivity národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.
storočie. Konkrétne v rámci podaktivity 2.1 Inovácia prípravy študentov vysokých škôl pre zamestnanie v IT sektore národného projektu
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie .

„Rozšíriť realizované aktivity projektu o túto modernú oblasť umelej inteligencie pri vzdelávaní na vysokých školách, žiadali aj experti z IT
firiem. Zástupcovia IT firiem používajú dnes riešenia umelej inteligencie čoraz častejšie. Týka sa to technických, prírodných, humanitných
a ekonomických oblastí. Absolventov s poznatkami v oblasti umelej inteligencie si žiada samotný trh práce a je ich stále nedostatok,“
uvádza Ľubomír Antoni, z národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie.

Ako Antoni doplnil, v období od septembra 2021 do augusta 2022, v rámci projektu riešitelia pracujú aj na tvorbe študijných materiálov
pre nové a inovované predmety v oblasti umelej inteligencie . Skúsenosti učiteľov vysokých škôl sú aplikované napríklad pri tvorbe
študijných materiálov v rámci predmetov: Úvod do neurónových sietí, Neurónové siete, Umelá inteligencia, Programovacie jazyky pre
umelú inteligenciu alebo Paralelné a distribuované systémy . „Riešitelia pracujú aj na ďalšej aktualizácii študijných materiálov pre
vysokoškolských učiteľov a viac ako 3 000 študentov vysokých škôl. Nadväzujú tak na predchádzajúcu tvorbu, revíziu a aktualizáciu
obsahu 57 vysokoškolských predmetov pre informatikov, ale aj študentov neinformatických odborov, na všetkých piatich partnerských
univerzitách projektu.“

Materiály sú vytvárané v spolupráci s odborníkmi z IT firiem a na základe spätnej väzby z lektorovania vysokoškolských predmetov.
Výstupy zastrešené spomenutou podaktivitou národného projektu sú prínosné pre študenta, učiteľa ako IT firmy.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci
s ďalšími partnerskými inštitúciami – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , Žilinská univerzita v Žiline , Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici , Technická univerzita v Košiciach , Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre . Podrobné informácie sú dostupné na
webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej
spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v
rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Značky:

Autor: redakcia touchIT
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Telocvičňa Obchodnej akadémie po dlhom čase (takmer 15 rokov) opäť ožila súťažným basketbalom. Juniori 1. BK Humenné privítali
súpera z Košíc.

Dobrý začiatok a ešte lepší koniec. To je charakteristika vývoja zápasu pre domáce družstvo. Medzitým nedisciplinovaný výkon v obrane
aj v útoku. A šanca pre hostí, ktorí niekedy aj so šťastím (strelecké pokusy za tri body) sa držali v kontakte. Po polčase viedli Košičania o
dva body, pred poslednou desaťminútovkou to s humenskými juniormi vyzeralo zle nedobre. Desaťbodové manko sa im však podarilo
zlikvidovať deväťbodovou šnúrou za šesť minút a to najmä zásluhou celoplošnej obrany. Košičania sa dopúšťali podobných chýb, ako ich
domáci súperi v druhej štvrtine. Tri minúty pred koncom bolo skóre vyrovnané, o minútu už Humenčania viedli o štyri body. Ak by však
hostia premenili všetky trestné hody (5) mohol byť záver ešte dramatický. Nakoniec sa z víťazstva radovali hráči 1. BK Humenné. Ich
výkon nebol oslnivý, ale psychicky im k zvratu pomohla aj výborná divácka kulisa. Priaznivci basketbalu boli najmä vo 4. štvrtine doslova
hnacím motorom.

I. liga Východ (skupina Silver)

1.BK Humenné – Tydam UPJŠ Košice 59:55 (26:28)

Štvrtiny: 17:11, 9:17, 12:20, 21:7

Strelci 1.BK Humenné: Balogáč 26, Zeleňák 9, V. Vaceľ 8, M. Vaceľ 7, Taňkoš 4, Cigánik 4, Karoľ 1

Najlepší strelci Tydam Košice: Pudelský 18, Hegeduš 10

Rozhodovali: Bohucký ml., Pastirák st.

Jozef Babják,

1. BK Humenné

Tlačový referát

Mestský úrad

Autor: kuzma@jarek.sk, marian.skuba@humenne.sk, Rastislav Paluš, Jaromír Kužma, Sandra Nicol Romanová
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Košice 23. apríla (TASR) – Verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2021 získalo celkovo 15 osobností a šesť
kolektívov. Ich slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. Špeciálne ocenenie Historická osobnosť
regiónu udelilo krajské zastupiteľstvo in memoriam Jánovi Borodáčovi za založenie Východoslovenského národného divadla v Košiciach
a za výchovu generácie umelcov súborov činohry, opery a baletu. Cenu KSK si prevzali vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ Juraj
Ciberej, bývalý dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Jozef Suchoža a prednosta Kliniky liečebnej
rehabilitácie Nemocnice Agel Košice-Šaca Ľudovít Želinský. Z kolektívov patrí táto cena Klinike infektológie a cestovnej medicíny
Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) a Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, a Folklórnej skupine Jadlovec Margecany. Cenou
predsedu KSK boli ocenení vedúci katedry anatómie, histológie a fyziológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) Ján
Danko, choreografi a taneční pedagógovia Marilena Halászová a Andrej Halász, pedagóg a priekopník environmentálneho zmýšľania,
spracovania a recyklácie surovín a odpadov Tomáš Havlík, organický chemik a zakladateľ laboratória nukleárnej magnetickej
rezonančnej spektroskopie Ján Imrich a maliar Zoltán "Enzoe" Nagy. Čestnú cenu predsedu KSK získali herečka Beáta Drotárová,
učiteľka Ľubica Fedorová, režisér Peter Kerekes, generálny riaditeľ Antik Telecom Igor Kolla, biotechnologička Darina Štyriaková,
športovec Alexander Vaško ml., Dobrovoľnícke centrum KSK, Karpatská nadácia, občianske združenie Maják nádeje a hudobná skupina
No Name. "So samozrejmosťou môžem povedať, že o výnimočných ľudí v našej župe nemáme núdzu. Tento rok oceňujeme 15
výnimočných osobností a šesť kolektívov, všetci sú symbolom svedomitej práce, šikovnosti a nadania. Aj preto si zaslúžia náš obdiv aj
poďakovanie," povedal predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý ceny odovzdával. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový
záznam. hol tur
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Košice 23. apríla (TASR) – Verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2021 získalo celkovo 15 osobností a šesť
kolektívov. Ich slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. Špeciálne ocenenie Historická osobnosť
regiónu udelilo krajské zastupiteľstvo in memoriam Jánovi Borodáčovi za založenie Východoslovenského národného divadla v Košiciach
a za výchovu generácie umelcov súborov činohry, opery a baletu.

Cenu KSK si prevzali vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ Juraj Ciberej, bývalý dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ) Jozef Suchoža a prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie Nemocnice Agel Košice-Šaca Ľudovít Želinský. Z kolektívov
patrí táto cena Klinike infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) a Lekárskej fakulty UPJŠ
Košice, a Folklórnej skupine Jadlovec Margecany.

Cenou predsedu KSK boli ocenení vedúci katedry anatómie, histológie a fyziológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)
Ján Danko, choreografi a taneční pedagógovia Marilena Halászová a Andrej Halász, pedagóg a priekopník environmentálneho
zmýšľania, spracovania a recyklácie surovín a odpadov Tomáš Havlík, organický chemik a zakladateľ laboratória nukleárnej magnetickej
rezonančnej spektroskopie Ján Imrich a maliar Zoltán "Enzoe" Nagy.

Čestnú cenu predsedu KSK získali herečka Beáta Drotárová, učiteľka Ľubica Fedorová, režisér Peter Kerekes, generálny riaditeľ Antik
Telecom Igor Kolla, biotechnologička Darina Štyriaková, športovec Alexander Vaško ml., Dobrovoľnícke centrum KSK, Karpatská
nadácia, občianske združenie Maják nádeje a hudobná skupina No Name.

"So samozrejmosťou môžem povedať, že o výnimočných ľudí v našej župe nemáme núdzu. Tento rok oceňujeme 15 výnimočných
osobností a šesť kolektívov, všetci sú symbolom svedomitej práce, šikovnosti a nadania. Aj preto si zaslúžia náš obdiv aj poďakovanie,"
povedal predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý ceny odovzdával.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

hol tur
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So samozrejmosťou môžem povedať, že o výnimočných ľudí v našej župe nemáme núdzu, povedal predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý
ceny odovzdával.

Košice 23. apríla (TASR) – Verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2021 získalo celkovo 15 osobností a šesť
kolektívov. Ich slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. Špeciálne ocenenie Historická osobnosť
regiónu udelilo krajské zastupiteľstvo in memoriam Jánovi Borodáčovi za založenie Východoslovenského národného divadla v Košiciach
a za výchovu generácie umelcov súborov činohry, opery a baletu.

Cenu KSK si prevzali vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ Juraj Ciberej, bývalý dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ) Jozef Suchoža a prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie Nemocnice Agel Košice-Šaca Ľudovít Želinský. Z kolektívov
patrí táto cena Klinike infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) a Lekárskej fakulty UPJŠ
Košice, a Folklórnej skupine Jadlovec Margecany.

Cenou predsedu KSK boli ocenení vedúci katedry anatómie, histológie a fyziológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)
Ján Danko, choreografi a taneční pedagógovia Marilena Halászová a Andrej Halász, pedagóg a priekopník environmentálneho
zmýšľania, spracovania a recyklácie surovín a odpadov Tomáš Havlík, organický chemik a zakladateľ laboratória nukleárnej magnetickej
rezonančnej spektroskopie Ján Imrich a maliar Zoltán "Enzoe" Nagy.

Čestnú cenu predsedu KSK získali herečka Beáta Drotárová, učiteľka Ľubica Fedorová, režisér Peter Kerekes, generálny riaditeľ Antik
Telecom Igor Kolla, biotechnologička Darina Štyriaková, športovec Alexander Vaško ml., Dobrovoľnícke centrum KSK, Karpatská
nadácia, občianske združenie Maják nádeje a hudobná skupina No Name.

"So samozrejmosťou môžem povedať, že o výnimočných ľudí v našej župe nemáme núdzu. Tento rok oceňujeme 15 výnimočných
osobností a šesť kolektívov, všetci sú symbolom svedomitej práce, šikovnosti a nadania. Aj preto si zaslúžia náš obdiv aj poďakovanie,"
povedal predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý ceny odovzdával.

Autor: TASR
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Medzi laureátmi bola i Beáta Drotárová či skupina No Name.

KOŠICE. Verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2021 získalo celkovo 15 osobností a šesť kolektívov.

Ich slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokKraj kúpil vodíkové bicykle. Plnička je zatiaľ ešte len vo Francúzsku Čítajte Pocta pre Janka Borodáča

Špeciálne ocenenie Historická osobnosť regiónu udelilo krajské zastupiteľstvo in memoriam Jánovi Borodáčovi za založenie
Východoslovenského národného divadla v Košiciach a za výchovu generácie umelcov súborov činohry, opery a baletu.

Cenu KSK si prevzali vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ Juraj Ciberej, bývalý dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ) Jozef Suchoža a prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie Nemocnice Agel Košice-Šaca Ľudovít Želinský.

Z kolektívov patrí táto cena Klinike infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) a Lekárskej fakulty
UPJŠ Košice a Folklórnej skupine Jadlovec Margecany.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokBeáta Drotárová: Moje srdce z Gelnice nikdy neodišlo Čítajte Pedagógovia, vedci i umelci

Cenou predsedu KSK boli ocenení vedúci katedry anatómie, histológie a fyziológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)
Ján Danko, choreografi a taneční pedagógovia Marilena Halászová a Andrej Halász, pedagóg a priekopník environmentálneho
zmýšľania, spracovania a recyklácie surovín a odpadov Tomáš Havlík, organický chemik a zakladateľ laboratória nukleárnej magnetickej
rezonančnej spektroskopie Ján Imrich a maliar Zoltán „Enzoe" Nagy.

Čestnú cenu predsedu KSK získali herečka Beáta Drotárová, učiteľka Ľubica Fedorová, režisér Peter Kerekes, generálny riaditeľ Antik
Telecom Igor Kolla, biotechnologička Darina Štyriaková, športovec Alexander Vaško ml., Dobrovoľnícke centrum KSK, Karpatská
nadácia, občianske združenie Maják nádeje a hudobná skupina No Name.

Ocenené osobnosti Košického samosprávneho kraja 2021 (30 fotografií)

Autor: TASR
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Východniari skúšajú vodík. V Košiciach sa budú voziť na špeciálnom aute aj bicykloch  
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Košice

Košický samosprávny kraj dlhodobo počíta s nasadením vodíka. Ako prvý na Slovensku prijal vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá navrhuje
konkrétne využitie vodíkových technológií.

V najbližších dňoch budú môcť východniari na cestách v Košickom kraji zazrieť dve autá budúcnosti, ktoré jazdia na vodíkový pohon.
Neprodukujú emisie a navyše v ovzduší eliminujú škodlivé látky, akými sú oxid siričitý a oxid dusičitý. Vďaka systému čistenia vzduchu
dokážu každých 10–tisíc kilometrov jazdy vyčistiť rovnaký objem vzduchu, aký vydýchne jeden človek za rok. Dva elektromobily na
vodíkový pohon Toyota Mirai zapožičala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Žiť energiou,
ktorým chce upriamiť pozornosť na obnoviteľné zdroje energie.

„Európska únia zaviazala svoje členské štáty dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. To znamená, že potrebujeme z atmosféry
odstrániť viac CO2 , ako do nej vypúšťame. Na území Košického kraja sa vyprodukuje takmer tretina celkových slovenských emisií, preto
musíme zbystriť pozornosť a staviť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré nepoškodzujú prírodu. Vodík má najčistejšie spaľovanie,
najvyššiu účinnosť a nepoškodzuje životné prostredie z pohľadu životného cyklu produktu. Dve vodíkové autá, ktoré máme k dispozícii, a
desať vodíkových bicyklov sú malé veci, na ktorých chceme ukázať východniarom, ako môže byť takýto zdroj energie nápomocný. Práve
teraz, keď chce prioritne zelené projekty podporovať Brusel, máme šancu s pomocou eurofondov premeniť východ na Košický zelený
(k)raj,“ povedal predseda kraja Rastislav Trnka.

Na východe bude župa testovať zapožičané automobily do 5. mája. Počas týchto dvoch týždňov si budú môcť autá obzrieť napríklad aj
študenti župných stredných škôl. Na dopĺňanie paliva je na autobusovej stanici v Košiciach nainštalovaná mobilná vodíková čerpacia
stanica od spoločnosti Air Products, pričom čerpanie vodíka trvá približne rovnaký čas, ako je to v prípade iných pohonných látok. Na
jedno načerpanie dokáže prejsť vozidlo poháňané vodíkom 200 až 250 kilometrov. Funguje na báze palivových článkov, ktoré premieňajú
vodík na elektrinu.

Košická župa ako prvá na Slovensku prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využívanie vodíkových
technológií. Na jej príprave pracovali vedecké a odborné špičky z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Slovenskej akadémie vied. Kraj má v pláne využiť vodíkové autobusy pri zabezpečovaní prímestskej
dopravy, zatraktívniť vodné plochy použitím vodíkovej lode alebo vybudovaním malých nabíjacích staníc pre vodíkové bicykle.

„Pracujeme s verziou, že by samosprávny kraj zabezpečil okolo 40 až 50 vodíkových autobusov. Sme v štádiu rokovania. Potrebujeme
doriešiť ešte majetkovoprávne veci pri zabezpečení miest na parkovanie a tankovanie,“ vysvetľuje župan. Zároveň dodáva, že kraj ráta s
využitím termálneho vrtu v Čižaticiach aj na výrobu vodíka. „Momentálne sa spracováva analýza na TUKE. V priebehu niekoľkých
mesiacov by sme mali mať výsledky. Na 95 percent pri vrte vznikne nielen geotermálna elektráreň, ale aj výrobňa vodíka,“ je
presvedčený Trnka.

V rozpočte na rok 2022 vyčlenil Košický samosprávny kraj 630–tisíc eur na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií. V
najbližších dňoch bude v kraji už desať vodíkových bicyklov, ktoré kúpila župa z Francúzska. Takýto bicykel prejde na jedno načerpanie
145 kilometrov, pričom doplnenie vodíka trvá do jednej minúty. Východniari si budú môcť jazdu bicyklom vyskúšať aj na krajských
podujatiach – najbližšie 20. mája na Župných dňoch v Košiciach.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ FOTO PRAVDA: JANA VARGOVÁ (2) © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Na bicykloch sa povozia Košičania. Auto na vodík.

Autor: Jana Vargová
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AUTÁ ZA 70-TISÍC MÁ POŽIČANÉ. JE TO VEĽA, VRAVÍ TRNKA

Župan plánuje nakúpiť i vodíkové autobusy aj vyrábať vodík v geotermálnej elektrárni v Čižaticiach.

KOŠICE. Rokovanie košického krajského parlamentu sa v piatok začalo netradične.Namiesto „Bieleho domu“ sa poslanci zišli vo
Východoslovenskej galérii.Župan Rastislav Trnka (nezávislý) sa tam doviezol vodíkovým autom.

Elektráreň v Čižaticiach

Trnka hovorí, že chce nadviazať na históriu, keď v roku 1924 v centre Košíc prvýkrát zasadalo zastupiteľstvo vtedajšej Košickej župy.

„Boli to prvé slobodné regionálne voľby, v ktorých mohli voliť aj ženy, čím sme predbehli aj západoeurópske krajiny. A do toho sme dnes
chceli dať moderný prvok, teda vodíkové bicykle a autá, a to z dôvodu, že sa kraj chce vyvíjať moderným spôsobom, ísť v trendoch a byť
naozaj zelený.

“Župan pripomenul krajskú vodíkovú stratégiu, v rámci ktorej plánuje i nákup vodíkových autobusov.

S vodíkom počíta župa aj pri spracovaní geotermálnej energie v Čižaticiach, kde by mala byť podľa plánov župana i geotermálna
elektráreň na výrobu vodíka.

„Je dovŕtané. V hĺbke 2,7 kilometra je teplota vody približne 125 stupňov Celzia. Je veľký predpoklad, že sa bude môcť táto geotermálna
energia používať aj na tieto účely. Začala sa už spracovávať analýza na Technickej univerzite, čo sa týka prietoku, zloženia vody a
využitia. Geotermálna elektráreň je dosť pravdepodobná, je to tak na 90 - 95 percent,“ myslí si Trnka.Detailné výsledky z vrtu budú
známe až v lete.

Autá požičali, bicykle kúpili

Vodík plánuje Trnka využívať aj v prímestskej doprave.

Vedenie úradu tiež avizuje spoluprácu s firmou na výrobu vodíka, chce ju ohlásiť v najbližších týždňoch.

Dva elektromobily na vodíkový pohon zapožičala župe na dva týždne Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Používať ich
budú zamestnanci úradu, k dispozícii budú počas župných osláv aj pre verejnosť.

V rozpočte na tento rok vyčlenil kraj 630 000 eur na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií.

V najbližšom čase bude v kraji 10 vodíkových bicyklov, ktoré kúpila župa z Francúzska. Zatiaľ prišli dva. „Minulý týždeň sme ich doviezli.
Len čo prídu aj ostatné, dáme ich k dispozícii. Prvé stanovište bude pred úradom, ale musíme vymyslieť režim, v akom ich požičiame,
stoja dosť veľa. Budú rozmiestnené v rôznych častiach kraja, chceme, aby si čo najširší okruh ľudí mohol vyskúšať túto technológiu,“
hovorí Trnka.

Plnička na ceste?

Zvyšných osem má prísť v najbližších dňoch. „Bicykle budú plnené plničkou, ktorú sme tiež museli kúpiť, keďže sú rôzne druhy
technológií, ktorými sa dajú naplniť tieto bicykle. Neviem, či už to prišlo z Francúzska,“ dodal Trnka.

Vodíkové autobusy plánuje kraj nasadiť na prímestské linky. „Pracujeme momentálne s ministerstvom na tom, aby sme sa do tejto výzvy
vedeli prihlásiť, aby sme vodíkové autobusy obstarali jednoducho. Zatiaľ je verzia 40 - 50 autobusov v prvej várke. Keďže celá Európa sa
snaží prejsť na elektrické, vodíkové a alternatívne vozidlá, dodacie lehoty sú momentálne dlhé, čo sa týka autobusov. Ak by sme ich dnes
vysúťažili, tak pravdepodobne prídu do roka.“

Kraj už rieši aj infraštruktúru pre ekologické vozidlá.

„V minulosti bolo množstvo autobusových staníc sprivatizovaných, takže musíme riešiť aj majetkovoprávne veci, ktoré s tým súvisia. Čiže
nielen nákup, ale aj to, kde budú parkovať a tankovať.“

Päťnásobne drahšie

Neuvažuje župan aj nad zakúpením vodíkového služobného auta?
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„Neviem, čo by ste mi povedali, keby sme kúpili takéto auto za 70-tisíc eur na úrad, ale rozmýšľame aj o tom. Ale zatiaľ to je tak, že tá
cena sa nám zdá vysoká. Samozrejme, ideálne by bolo, ak by sme mohli na takýchto ekologických autách jazdiť, budeme rokovať so
SIEA, keďže nie sme jediný verejný subjekt, ktorý nad tým uvažuje. Neviem, či 70-tisíc je adekvátne dať za auto, ktoré má dojazd 200
kilometrov.“

Jeden vodíkový bicykel stál 8 000 eur, preto župan hovorí skôr o „akomsi prome na vodík“.

Očakáva však, že cena bude postupne klesať. Momentálne sú vodíkové dopravné prostriedky päťnásobne drahšie ako ich štandardná
verzia.

„Čiže nie je účelné vymeniť celú autobusovú flotilu, bolo by to päťkrát drahšie. To isté s autami, momentálne stojí osobný automobil v
strednej triede 70tisíc eur, čiže z ekonomického uhla pohľadu nie je konkurencieschopný štandardným automobilom.“

Tretina emisií je na východe

Vedúci odboru regionálneho rozvoja Matej Ovčiarka konkretizuje, že bicykel má dojazd približne 150 kilometrov.

„Vodík sa dopĺňa na špeciálnej tankovacej stanici, ktorú majú zatiaľ iba vo Francúzsku, je to doplniteľné zhruba za 30 sekúnd.“

Uisťuje, že do Francúzska sa však nebude chodiť tankovať. „Máme spoluprácu s Technickou univerzitou, ktorá nám s týmto pomáha, ale
budeme musieť ešte kúpiť komponent, ktorý to natlakuje na 350 barov. Ale už pripravujeme tankovanie v našich priestoroch.“

Dopĺňanie paliva do vodíkových áut je v areáli autobusovej stanice v Košiciach, kde je nainštalovaná mobilná vodíková čerpacia stanica.
Čerpanie vodíka trvá približne rovnaký čas, ako je to v prípade iných pohonných látok.

Vodíkové vozidlá neprodukujú emisie a v ovzduší eliminujú škodlivé látky, akými sú oxid siričitý a oxid dusičitý.

Vďaka systému čistenia vzduchu dokážu každých 10 000 kilometrov jazdy vyčistiť rovnaký objem vzduchu, aký vydýchne jeden človek za
rok.

Na území Košického kraja sa vyprodukuje takmer tretina celkových slovenských emisií.

KRAJ OCENIL 15 OSOBNOSTÍ A 6 KOLEKTÍVOV

■ Cena Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Juraj Ciberej, vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ Folklórna skupina Jadlovec
Margecany Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice a LF UPJŠ Košice, kolektív zdravotníkov aj nezdravotníckeho
personálu Jozef Suchoža, bývalý dekan Právnickej fakulty UPJŠ Ľudovít Želinský, prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie Nemocnice
Agel Košice-Šaca ■ Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Ján Danko, vedúci katedry anatómie, histológie a
fyziológie UVLF Marilena Halászová a Andrej Halász, in memoriam - choreografi a taneční pedagógovia Tomáš Havlík, pedagóg a
priekopník environmentálneho zmýšľania, spracovania a recyklácie surovín a odpadov ekologickými postupmi Ján Imrich, zakladateľ
špičkového laboratória NMR (nukleárnej magnetickej rezonančnej) spektroskopie, iniciátor vybudovania Národného NMR centra SR na
kľúčových univerzitách a SAV Nagy „Enzoe“ Zoltán, maliar, ilustrátor kníh a regionálnych novín, člen rôznych porôt, umeleckých združení
■ Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Dobrovoľnícke centrum KSK Beáta Drotárová, herečka Ľubica
Fedorová, učiteľka Karpatská nadácia, n. o. Igor Kolla, generálny riaditeľ Antik Telecom Peter Kerekes, režisér Maják nádeje, o. z. No
Name, hudobná skupina Darina Štyriaková, biotechnologička Alexander Vaško ml., športovec ■ Historická osobnosť regiónu Ján
Borodáč, herec, dramaturg, prekladateľ, divadelný režisér

Na zastupiteľstvo prišiel Trnka požičaným vodíkovým autom. Stojí 70-tisíc eur. Má dojazd 650 km. Košická župa dlhodobo počíta s
nasadením vodíka. Kraj nakúpil desať vodíkových bicyklov. Dve vozidlá bude používať dva týždne.

Autor: JANA OGURČÁKOVÁ FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ
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