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Župa prerozdelila v participatívnom rozpočte takmer 100-tisíc eur  
  24. 8. 2022, 12:00, Zdroj: web.vucke.sk , Autor: Jana Jánošíková, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: UPJŠ
Dosah: 786 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 184 Eur 

Východniari, ktorí mali chuť rozhýbať región, v ktorom žijú, mohli participovať na verejných financiách a rozhodnúť, ktoré projekty župa
podporí.

Druhý ročník participatívneho rozpočtu Košického samosprávneho kraja pozná víťazné projekty. Budú sa realizovať tri projekty, ktoré
vybrali samotní obyvatelia kraja podľa vlastných preferencií. Hlasovať za ne mohli od 21. júla do 22. augusta on-line formou, pričom jeden
hlasujúci odovzdal hlas až trom projektom. Peniaze z rozpočtu kraja poputujú tým žiadateľom, ktorých projekty získali najvyšší počet
hlasov.

„Som veľmi rád, že aj takýmto spôsobom sa ľudia môžu podieľať na verejných financiách a rozhodnúť, na čo pôjdu. Oni sami najlepšie
vedia, čo vo svojom meste či obci potrebujú, aby sa im lepšie žilo. Teší ma, že sme mohli spustiť aj druhý ročník participatívneho
rozpočtu a spolupráca župy s východniarmi priniesla ďalšie ovocie. Dokopy na tri víťazné projekty kraj rozdelil takmer 100-tisíc eur.
Realizovať sa budú v rámci Abova. Verejné peniaze budú rozdelené transparentne a my sa už teraz tešíme na výsledok, z ktorého budú
mať úžitok obyvatelia v regiónoch nášho kraja,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vlani bola výzva v rámci participatívneho rozpočtu orientovaná na šport, tento rok mohli žiadateľa predkladať svoje inovatívne nápady z
oblasti regionálneho rozvoja, kultúry, školstva, ľudských práv, zdravotníctva, životného prostredia či sociálnej oblasti. Spolu sa do výzvy
zapojilo 16 projektov. Dokopy získali 34 548 hlasov. Najviac východniarov podporilo svojím hlasom projekt Nová vlaková súprava
Košickej detskej historickej železnice. Vďaka župným peniazom spojazdnia a sprevádzkujú dieselový motorový rušeň "Anička" - typu
T211 na Košickej detskej historickej železnici. Okrem neho pribudnú aj úplne nové výletné vozne, ktoré prinesú jedinečnú vlakovú
súpravu.

Výhre sa môže tešiť aj Detské ihrisko KVP, ktoré sa nachádza na jednom zo sídlisk v Košiciach. Cieľom projektu je vybudovať detské
ihrisko s hernými prvkami pre deti od 0 až 7 rokov s bezpečnou dopadovou plochou a s pieskoviskom pod stromami. Na treťom mieste sa
umiestnila Botanická záhrada UPJŠ, kde chcú vybudovať novú zmyslovú a dizajnovú bylinkovú záhradu prispôsobenú zrakovo
postihnutým, postaviť nový kvetinový tunel pre prezentáciu popínavých druhov rastlín a obnoviť oporný múrik do pôvodnej podoby podľa
jeho autora, známeho architekta Ivara Otrubu.

Kompletné výsledky sú zverejnené na webovej stránke https://rozhybanykraj.hlasobcanov.sk/

Autor/zdroj: Archív KSK

Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková

Vytvorené: 24.08.2022 11:58

Upravené: 24.08.2022 12:12

Autor: Jana Jánošíková
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KSK: V participatívnom rozpočte pôjde na vybrané tri projekty takmer 100.000 eur  
  24. 8. 2022, 14:57, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 7 094 GRP: 0,16 OTS: 0,00 AVE: 522 Eur 

Košice 24. augusta (TASR) – V rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu Košického samosprávneho kraja (KSK) pôjde takmer
100.000 na tri projekty, ktoré v hlasovaní vybrali obyvatelia kraja. Najviac hlasov získal projekt novej vlakovej súpravy Košickej detskej
historickej železnice, ďalej vybudovanie detského ihriska na košickom sídlisku KVP a obnova prvkov záhradnej architektúry v košickej
botanickej záhrade. Informoval o tom v stredu Úrad KSK. Občania mohli za projekty hlasovať od 21. júla do 22. augusta online formou,
pričom jeden hlasujúci odovzdal hlas až trom projektom. Vlani bola výzva v rámci participatívneho rozpočtu orientovaná na šport, tento
rok mohli žiadateľa predkladať svoje inovatívne nápady z oblasti regionálneho rozvoja, kultúry, školstva, ľudských práv, zdravotníctva,
životného prostredia či sociálnej oblasti. Spolu sa do výzvy zapojilo 16 projektov. Dokopy získali 34.548 hlasov. Vďaka krajským
peniazom na košickej železničke spojazdnia a sprevádzkujú dieselový motorový rušeň "Anička" typu T211 a pribudnú aj nové výletné
vozne. Na sídlisku KVP vznikne ihrisko s hernými prvkami pre deti do sedem rokov s bezpečnou dopadovou plochou a s pieskoviskom
pod stromami. V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) chcú vybudovať novú zmyslovú a dizajnovú bylinkovú
záhradu prispôsobenú zrakovo postihnutým, postaviť nový kvetinový tunel pre prezentáciu popínavých druhov rastlín a obnoviť oporný
múrik do pôvodnej podoby podľa jeho autora, architekta Ivara Otrubu. "Som veľmi rád, že aj takýmto spôsobom sa ľudia môžu podieľať
na verejných financiách a rozhodnúť, na čo pôjdu," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. hol ima
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KSK: V participatívnom rozpočte pôjde na vybrané tri projekty takmer 100.000 eur  
  24. 8. 2022, 15:02, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 24. augusta (TASR) – V rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu Košického samosprávneho kraja (KSK) pôjde takmer
100.000 na tri projekty, ktoré v hlasovaní vybrali obyvatelia kraja. Najviac hlasov získal projekt novej vlakovej súpravy Košickej detskej
historickej železnice, ďalej vybudovanie detského ihriska na košickom sídlisku KVP a obnova prvkov záhradnej architektúry v košickej
botanickej záhrade. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.

Občania mohli za projekty hlasovať od 21. júla do 22. augusta online formou, pričom jeden hlasujúci odovzdal hlas až trom projektom.
Vlani bola výzva v rámci participatívneho rozpočtu orientovaná na šport, tento rok mohli žiadateľa predkladať svoje inovatívne nápady z
oblasti regionálneho rozvoja, kultúry, školstva, ľudských práv, zdravotníctva, životného prostredia či sociálnej oblasti. Spolu sa do výzvy
zapojilo 16 projektov. Dokopy získali 34.548 hlasov.

Vďaka krajským peniazom na košickej železničke spojazdnia a sprevádzkujú dieselový motorový rušeň "Anička" typu T211 a pribudnú aj
nové výletné vozne. Na sídlisku KVP vznikne ihrisko s hernými prvkami pre deti do sedem rokov s bezpečnou dopadovou plochou a s
pieskoviskom pod stromami. V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) chcú vybudovať novú zmyslovú a dizajnovú
bylinkovú záhradu prispôsobenú zrakovo postihnutým, postaviť nový kvetinový tunel pre prezentáciu popínavých druhov rastlín a obnoviť
oporný múrik do pôvodnej podoby podľa jeho autora, architekta Ivara Otrubu.

"Som veľmi rád, že aj takýmto spôsobom sa ľudia môžu podieľať na verejných financiách a rozhodnúť, na čo pôjdu," uviedol predseda
KSK Rastislav Trnka.

hol ima

Autor: IMA
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Košický kraj vymedzí takmer 100.000 eur na vybrané tri projekty  
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Projekty budú podporené v rámci participatívneho rozpočtu Košického samosprávneho kraja (KSK).

Košice 24. augusta (TASR) – V rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu Košického samosprávneho kraja (KSK) pôjde takmer
100.000 na tri projekty, ktoré v hlasovaní vybrali obyvatelia kraja. Najviac hlasov získal projekt novej vlakovej súpravy Košickej detskej
historickej železnice, ďalej vybudovanie detského ihriska na košickom sídlisku KVP a obnova prvkov záhradnej architektúry v košickej
botanickej záhrade. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.

Občania mohli za projekty hlasovať od 21. júla do 22. augusta online formou, pričom jeden hlasujúci odovzdal hlas až trom projektom.
Vlani bola výzva v rámci participatívneho rozpočtu orientovaná na šport, tento rok mohli žiadateľa predkladať svoje inovatívne nápady z
oblasti regionálneho rozvoja, kultúry, školstva, ľudských práv, zdravotníctva, životného prostredia či sociálnej oblasti. Spolu sa do výzvy
zapojilo 16 projektov. Dokopy získali 34.548 hlasov.

Vďaka krajským peniazom na košickej železničke spojazdnia a sprevádzkujú dieselový motorový rušeň "Anička" typu T211 a pribudnú aj
nové výletné vozne. Na sídlisku KVP vznikne ihrisko s hernými prvkami pre deti do sedem rokov s bezpečnou dopadovou plochou a s
pieskoviskom pod stromami. V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) chcú vybudovať novú zmyslovú a dizajnovú
bylinkovú záhradu prispôsobenú zrakovo postihnutým, postaviť nový kvetinový tunel pre prezentáciu popínavých druhov rastlín a obnoviť
oporný múrik do pôvodnej podoby podľa jeho autora, architekta Ivara Otrubu.

"Som veľmi rád, že aj takýmto spôsobom sa ľudia môžu podieľať na verejných financiách a rozhodnúť, na čo pôjdu," uviedol predseda
KSK Rastislav Trnka.
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https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/864997935/d023bfdbc31c30c4d734?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjQwMzQ2MzksIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODY0OTk3OTM1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.qJ055rISPG2h6FUPO8UrwUMvBI-2EKD4EfV3F_twLFk
https://www.teraz.sk/regiony/kosicky-kraj-vymedzi-takmer-100000-e/656097-clanok.html


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

https://monitora.sk/


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

https://monitora.sk/


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

Klub University Spartacus začne try-outom, podporili ho Nagy i Bicek  
  24. 8. 2022, 15:15, Zdroj: teraz.sk/sport , Vydavateľ: TERAZ MEDIA, a.s., Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 23 160 GRP: 0,51 OTS: 0,01 AVE: 932 Eur 

Klub bude od sezóny 2022/2023 pôsobiť v Európskej univerzitnej hokejovej lige (EUHL) s ambíciou rozvíjať univerzitný hokej v regióne.

Košice 24. augusta (TASR) - Výsledkom spolupráce troch košických univerzít na športovom poli je projekt "Univerzitný hokejový program
v meste Košice," z ktorého vzíde tím University Spartacus. Ten bude od sezóny 2022/2023 pôsobiť v Európskej univerzitnej hokejovej
lige (EUHL) s ambíciou rozvíjať univerzitný hokej v regióne.

Projekt, na ktorom participujú Technická univerzita (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Univerzita veterinárneho lekárstva
a farmácie (UVLF), podporili aj hokejové osobnosti Ladislav Nagy, Jiří Bicek či európsky skaut klubu New York Rangers Ján Gajdošík.
"Chceme sa zamerať na rozvoj univerzitného hokeja v našom regióne, spolupracovať s univerzitami v Severnej Amerike a prispieť tým k
rozvoju slovenského hokeja ako celku. V spájaní univerzitného štúdia a kvalitnej športovej prípravy vidíme budúcnosť," poznamenal
Nagy, ktorý zastrešuje športovú stránku programu.

University Spartacus nadväzuje na tradíciu hokejových derby zápasov medzi TUKE a UPJŠ. "Plánujeme priamo osloviť viacerých
študentov – hokejistov. Máme záujem aj o tých, ktorí už študujú alebo sa len chystajú na vysokoškolské štúdium v Košiciach a mali by
ambíciu stať sa súčasťou nášho univerzitného hokejového projektu už od novej sezóny," dodal Nagy.

Ponuku prijal aj Ján Gajdošík, ktorý 30 rokov pôsobí v štruktúrach New York Rangers. "Zaujala ma dlhodobá ambícia vybudovať úplne
nové oddelenie hráčskeho rozvoja a to v aktívnej spolupráci s univerzitami v zahraničí. Som presvedčený, že v Košiciach je pre tento
projekt veľmi vhodné prostredie."

V pozícii regionálneho inštruktora SZĽH bude na projekt dohliadať Jiří Bicek. "Veľmi sa teším, že sa v našom meste spojili všetky tri
univerzity a podporili tento projekt. Z pozície regionálneho inštruktora SZĽH budem môcť ako konzultant prispieť k zvyšovaniu kvality
tréningového procesu a podieľať sa na napĺňaní jej dlhodobých cieľov."

Prípravný try-out kemp pre študentov-uchádzačov o pôsobenie v hokejovej organizácii University Spartacus sa uskutoční od 19. do 23.
septembra v Košiciach.

Autor: TASR
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Klub University Spartacus začne try-outom, podporili ho aj Nagy s Bicekom  
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24.8.2022 15:15 TASR 9 prejsť na diskusiu

Výsledkom spolupráce troch košických univerzít na športovom poli je projekt "Univerzitný hokejový program v meste Košice," z ktorého
vzíde tím University Spartacus.

Ten bude od sezóny 2022/2023 pôsobiť v Európskej univerzitnej hokejovej lige (EUHL) s ambíciou rozvíjať univerzitný hokej v regióne.

Projekt, na ktorom participujú Technická univerzita (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Univerzita veterinárneho lekárstva
a farmácie (UVLF), podporili aj hokejové osobnosti Ladislav Nagy, Jiří Bicek či európsky skaut klubu New York Rangers Ján Gajdošík.
"Chceme sa zamerať na rozvoj univerzitného hokeja v našom regióne, spolupracovať s univerzitami v Severnej Amerike a prispieť tým k
rozvoju slovenského hokeja ako celku. V spájaní univerzitného štúdia a kvalitnej športovej prípravy vidíme budúcnosť," poznamenal
Nagy, ktorý zastrešuje športovú stránku programu.

University Spartacus nadväzuje na tradíciu hokejových derby zápasov medzi TUKE a UPJŠ. " Plánujeme priamo osloviť viacerých
študentov – hokejistov. Máme záujem aj o tých, ktorí už študujú alebo sa len chystajú na vysokoškolské štúdium v Košiciach a mali by
ambíciu stať sa súčasťou nášho univerzitného hokejového projektu už od novej sezóny," dodal Nagy.

Ponuku prijal aj Ján Gajdošík, ktorý 30 rokov pôsobí v štruktúrach New York Rangers. "Zaujala ma dlhodobá ambícia vybudovať úplne
nové oddelenie hráčskeho rozvoja a to v aktívnej spolupráci s univerzitami v zahraničí. Som presvedčený, že v Košiciach je pre tento
projekt veľmi vhodné prostredie."

V pozícii regionálneho inštruktora SZĽH bude na projekt dohliadať Jiří Bicek. "Veľmi sa teším, že sa v našom meste spojili všetky tri
univerzity a podporili tento projekt. Z pozície regionálneho inštruktora SZĽH budem môcť ako konzultant prispieť k zvyšovaniu kvality
tréningového procesu a podieľať sa na napĺňaní jej dlhodobých cieľov."

Prípravný try-out kemp pre študentov-uchádzačov o pôsobenie v hokejovej organizácii University Spartacus sa uskutoční od 19. do 23.
septembra v Košiciach.

Autor: zdroj: TASR/ -
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Participatívny rozpočet dal šancu rozhodnúť o peniazoch občanom

Realizovať sa budú tri projekty

Východniari, ktorí mali chuť rozhýbať región, v ktorom žijú, mohli rozhodnúť, ktoré projekty župa podporí. Druhý ročník participatívneho
rozpočtu Košického samosprávneho kraja pozná víťazné projekty. Budú sa realizovať tie tri, ktoré vybrali samotní obyvatelia kraja.

Hlasovať za ne mohli od 21. júla do 22. augusta on-line formou. Každý hlasujúci podporil tri projekty. Peniaze z rozpočtu kraja poputujú
žiadateľom, ktorých projekty získali najvyšší počet hlasov. „Som veľmi rád, že aj takýmto spôsobom sa ľudia môžu podieľať na verejných
financiách a rozhodnúť, na čo pôjdu. Oni sami najlepšie vedia, čo vo svojom meste, či obci potrebujú, aby sa im lepšie žilo. Teší ma, že
sme mohli spustiť aj druhý ročník participatívneho rozpočtu a spolupráca župy s východniarmi priniesla ďalšie ovocie. Dokopy na tri
víťazné projekty kraj rozdelil takmer 100-tisíc eur. Realizovať sa budú v rámci Abova. Verejné peniaze budú rozdelené transparentne a
my sa už teraz tešíme na výsledok, z ktorého budú mať úžitok obyvatelia v regiónoch nášho kraja,“ informoval predseda Košického
samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vlani hral prim šport, tentoraz bolo oblastí viac

Vlani bola výzva orientovaná na šport, tento rok mohli žiadateľa predkladať inovatívne nápady z oblasti regionálneho rozvoja, kultúry,
školstva, ľudských práv, zdravotníctva, životného prostredia, či sociálnej oblasti. Spolu sa do výzvy zapojilo 16 projektov. Dokopy získali
34 548 hlasov. Najviac východniarov podporilo svojím hlasom projekt Nová vlaková súprava Košickej detskej historickej železnice. Vďaka
župným peniazom spojazdnia a sprevádzkujú dieselový motorový rušeň "Anička" typu T211 na Košickej detskej historickej železnici.
Okrem neho pribudnú aj úplne nové výletné vozne, ktoré prinesú jedinečnú vlakovú súpravu.

Ďalšími víťazmi sú ihrisko a bylinková záhrada

Výhre sa môže tešiť aj Detské ihrisko KVP, ktoré sa nachádza na jednom zo sídlisk v Košiciach. Cieľom projektu je vybudovať detské
ihrisko s hernými prvkami pre deti od 0 do 7 rokov s bezpečnou dopadovou plochou a s pieskoviskom pod stromami. Na treťom mieste sa
umiestnila Botanická záhrada UPJŠ, kde chcú vybudovať novú zmyslovú a dizajnovú bylinkovú záhradu prispôsobenú zrakovo
postihnutým, postaviť nový kvetinový tunel pre prezentáciu popínavých druhov rastlín a obnoviť oporný múrik do pôvodnej podoby podľa
jeho autora, známeho architekta Ivara Otrubu.

(11:10, J. Jánošíková)
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Zdroj: TASR

včera 15:40 | Výsledkom spolupráce troch košických univerzít na športovom poli je projekt "Univerzitný hokejový program v meste
Košice," z ktorého vzíde tím University Spartacus. Ten bude od sezóny 2022/2023 pôsobiť v Európskej univerzitnej hokejovej lige (EUHL)
s ambíciou rozvíjať univerzitný hokej v regióne.

Projekt, na ktorom participujú Technická univerzita (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Univerzita veterinárneho lekárstva
a farmácie (UVLF), podporili aj hokejové osobnosti Ladislav Nagy, Jiří Bicek či európsky skaut klubu New York Rangers Ján Gajdošík.

"Chceme sa zamerať na rozvoj univerzitného hokeja v našom regióne, spolupracovať s univerzitami v Severnej Amerike a prispieť tým k
rozvoju slovenského hokeja ako celku. V spájaní univerzitného štúdia a kvalitnej športovej prípravy vidíme budúcnosť," poznamenal
Nagy, ktorý zastrešuje športovú stránku programu.

University Spartacus nadväzuje na tradíciu hokejových derby zápasov medzi TUKE a UPJŠ. "Plánujeme priamo osloviť viacerých
študentov – hokejistov. Máme záujem aj o tých, ktorí už študujú alebo sa len chystajú na vysokoškolské štúdium v Košiciach a mali by
ambíciu stať sa súčasťou nášho univerzitného hokejového projektu už od novej sezóny," dodal Nagy.

Ponuku prijal aj Ján Gajdošík, ktorý 30 rokov pôsobí v štruktúrach New York Rangers. "Zaujala ma dlhodobá ambícia vybudovať úplne
nové oddelenie hráčskeho rozvoja a to v aktívnej spolupráci s univerzitami v zahraničí. Som presvedčený, že v Košiciach je pre tento
projekt veľmi vhodné prostredie."

V pozícii regionálneho inštruktora SZĽH bude na projekt dohliadať Jiří Bicek. "Veľmi sa teším, že sa v našom meste spojili všetky tri
univerzity a podporili tento projekt. Z pozície regionálneho inštruktora SZĽH budem môcť ako konzultant prispieť k zvyšovaniu kvality
tréningového procesu a podieľať sa na napĺňaní jej dlhodobých cieľov."

Prípravný try-out kemp pre študentov-uchádzačov o pôsobenie v hokejovej organizácii University Spartacus sa uskutoční od 19. do 23.
septembra v Košiciach.

Autor: ŠPORT.sk | Zdroj: TASR | Foto: TASR

Autor: Autor: | ŠPORT.sk || SPORT.SK, s.r.o. & Ringier Slovakia Media s.r.o. || ŠPORT.sk

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/865050415/ee89719a17c6ca937cd0?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjQwMzQ2NDAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODY1MDUwNDE1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.J6Ah_t5MLLjwFpc5JXR_u0OWHnYom8PCTnMZQE6oEXE
https://sport.aktuality.sk/c/bOaTYtG/v-kosiciach-sa-spojili-tri-univerzity-a-vznika-hokejovy-tim-podporili-ho-viacere-osobnosti/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 20

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 21

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 22

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 23

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 24

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 25

V Košiciach predstavili ambiciózny hokejový projekt, podporili ho aj Nagy s Bicekom  
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0 Pošlite nám tip

Ladislav Nagy Zdroj: TASR/František Iván

KOŠICE - Výsledkom spolupráce troch košických univerzít na športovom poli je projekt "Univerzitný hokejový program v meste Košice," z
ktorého vzíde tím University Spartacus.

Ten bude od sezóny 2022/2023 pôsobiť v Európskej univerzitnej hokejovej lige s ambíciou rozvíjať univerzitný hokej v regióne. Projekt,
na ktorom participujú Technická univerzita (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie,
podporili aj hokejové osobnosti Ladislav Nagy, Jiří Bicek či európsky skaut klubu New York Rangers Ján Gajdošík.

"Chceme sa zamerať na rozvoj univerzitného hokeja v našom regióne, spolupracovať s univerzitami v Severnej Amerike a prispieť tým k
rozvoju slovenského hokeja ako celku. V spájaní univerzitného štúdia a kvalitnej športovej prípravy vidíme budúcnosť," poznamenal
Nagy, ktorý zastrešuje športovú stránku programu.

Ponuku prijal aj Gajdošík

University Spartacus nadväzuje na tradíciu hokejových derby zápasov medzi TUKE a UPJŠ. "Plánujeme priamo osloviť viacerých
študentov – hokejistov. Máme záujem aj o tých, ktorí už študujú alebo sa len chystajú na vysokoškolské štúdium v Košiciach a mali by
ambíciu stať sa súčasťou nášho univerzitného hokejového projektu už od novej sezóny," dodal Nagy.

Ponuku prijal aj Ján Gajdošík, ktorý 30 rokov pôsobí v štruktúrach New York Rangers. "Zaujala ma dlhodobá ambícia vybudovať úplne
nové oddelenie hráčskeho rozvoja a to v aktívnej spolupráci s univerzitami v zahraničí. Som presvedčený, že v Košiciach je pre tento
projekt veľmi vhodné prostredie."

V pozícii regionálneho inštruktora SZĽH bude na projekt dohliadať Jiří Bicek. "Veľmi sa teším, že sa v našom meste spojili všetky tri
univerzity a podporili tento projekt. Z pozície regionálneho inštruktora SZĽH budem môcť ako konzultant prispieť k zvyšovaniu kvality
tréningového procesu a podieľať sa na napĺňaní jej dlhodobých cieľov."

Prípravný try-out kemp pre študentov-uchádzačov o pôsobenie v hokejovej organizácii University Spartacus sa uskutoční od 19. do 23.
septembra v Košiciach.

Autor: Autor:
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V participatívnom rozpočte prerozdelila košická župa takmer 100 000 eur  
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Košice: Východniari, ktorí mali chuť rozhýbať región, v ktorom žijú, mohli participovať na verejných financiách a rozhodnúť, ktoré projekty
župa podporí.

Druhý ročník participatívneho rozpočtu Košického samosprávneho kraja pozná víťazné projekty. Budú sa realizovať tri projekty, ktoré
vybrali samotní obyvatelia kraja podľa vlastných preferencií. Hlasovať za ne mohli od 21. júla do 22. augusta on-line formou, pričom jeden
hlasujúci odovzdal hlas až trom projektom. Peniaze z rozpočtu kraja poputujú tým žiadateľom, ktorých projekty získali najvyšší počet
hlasov.

„Som veľmi rád, že aj takýmto spôsobom sa ľudia môžu podieľať na verejných financiách a rozhodnúť, na čo pôjdu. Oni sami najlepšie
vedia, čo vo svojom meste či obci potrebujú, aby sa im lepšie žilo. Teší ma, že sme mohli spustiť aj druhý ročník participatívneho
rozpočtu a spolupráca župy s východniarmi priniesla ďalšie ovocie. Dokopy na tri víťazné projekty kraj rozdelil takmer 100-tisíc eur.
Realizovať sa budú v rámci Abova. Verejné peniaze budú rozdelené transparentne a my sa už teraz tešíme na výsledok, z ktorého budú
mať úžitok obyvatelia v regiónoch nášho kraja,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Najviac východniarov podporilo projekt Nová vlaková súprava Košickej detskej historickej železnice

Vlani bola výzva v rámci participatívneho rozpočtu orientovaná na šport, tento rok mohli žiadateľa predkladať svoje inovatívne nápady z
oblasti regionálneho rozvoja, kultúry, školstva, ľudských práv, zdravotníctva, životného prostredia či sociálnej oblasti. Spolu sa do výzvy
zapojilo 16 projektov. Dokopy získali 34 548 hlasov. Najviac východniarov podporilo svojím hlasom projekt Nová vlaková súprava
Košickej detskej historickej železnice. Vďaka župným peniazom spojazdnia a sprevádzkujú dieselový motorový rušeň „Anička“ – typu
T211 na Košickej detskej historickej železnici. Okrem neho pribudnú aj úplne nové výletné vozne, ktoré prinesú jedinečnú vlakovú
súpravu.

Výhre sa teší aj Detské ihrisko KVP a Botanická záhrada UPJŠ

Výhre sa môže tešiť aj Detské ihrisko KVP, ktoré sa nachádza na jednom zo sídlisk v Košiciach. Cieľom projektu je vybudovať detské
ihrisko s hernými prvkami pre deti od 0 až 7 rokov s bezpečnou dopadovou plochou a s pieskoviskom pod stromami. Na treťom mieste sa
umiestnila Botanická záhrada UPJŠ, kde chcú vybudovať novú zmyslovú a dizajnovú bylinkovú záhradu prispôsobenú zrakovo
postihnutým, postaviť nový kvetinový tunel pre prezentáciu popínavých druhov rastlín a obnoviť oporný múrik do pôvodnej podoby podľa
jeho autora, známeho architekta Ivara Otrubu.

Kompletné výsledky sú zverejnené na webovej stránke https://rozhybanykraj.hlasobcanov.sk/

Zdroj: KSK, ilustračné foto: Košice Aktuálne, NN

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/865027685/ef61f3b1e34e9f9f0167?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjQwMzQ2NDEsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODY1MDI3Njg1LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.pJYWG_sfyT5dwXqsXItg1G2tK5DHQZnNIY0l_dpWNgI
https://www.slovenskyreporter.sk/v-participativnom-rozpocte-prerozdelila-kosicka-zupa-takmer-100-000-eur/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 29

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 30

https://monitora.sk/

	Župa prerozdelila v participatívnom rozpočte takmer 100-tisíc eur   
	Župa prerozdelila v participatívnom rozpočte takmer 100-tisíc eur   
	KSK: V participatívnom rozpočte pôjde na vybrané tri projekty takmer 100.000 eur   
	KSK: V participatívnom rozpočte pôjde na vybrané tri projekty takmer 100.000 eur   
	Košický kraj vymedzí takmer 100.000 eur na vybrané tri projekty   
	Klub University Spartacus začne try-outom, podporili ho Nagy i Bicek   
	Klub University Spartacus začne try-outom, podporili ho aj Nagy s Bicekom   
	Obyvatelia odhlasovali prerozdelenie takmer 100-tisíc eur   
	V Košiciach sa spojili tri univerzity a vzniká hokejový tím. Podporili ho viaceré osobnosti   
	V Košiciach predstavili ambiciózny hokejový projekt, podporili ho aj Nagy s Bicekom   
	V participatívnom rozpočte prerozdelila košická župa takmer 100 000 eur   


