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Návštevníci Košického kraja sa môžu tešiť na nemasové a autentické turistické novinky  
  28. 4. 2022, 11:50, Zdroj: web.vucke.sk , Autor: Peter Kupčík, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: UPJŠ
Dosah: 716 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 168 Eur 

Kraj sveta – Košický svetový kraj je vďaka prirodzenému rázu nedotknutej prírody a hodnotnej práci tvorivých ľudí, už dnes lákadlom pre
mnohých návštevníkov, vyhľadávajúcich autentické zážitky. Ponuka nemasových zážitkov, ktorá je prezentovaná aj na ITF Slovakiatour
2022, bude v najbližšom období doplnená o nové atrakcie a podujatia, ktoré majú potenciál pritiahnuť návštevníkov aj zo širšieho regiónu,
či zo zahraničia.

Košický samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus prezentujú v týchto dňoch to najlepšie z
ponuky turistických zážitkov na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2022 v Bratislave. Stánok Košického kraja láka zážitkami, aké
„svet nevidel“. „V Košickom kraji síce nemáme lanovky s radmi až po parkoviská ani fotopointy na každom rohu. Pýšime sa však
miestami, ktoré sú nepoznačené turistickým smogom aj kreativitou a autenticitou miest. Návštevníci tu nájdu unikátne kultúrne pamiatky
aj nedotknutú prírodu, vďaka ktorej nie je pravdou, že na východe nič nie je. Túto našu konkurenčnú výhodu sme použili aj ako
východisko minuloročnej kampane Kraj sveta – Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, na ktorej úspechy nadväzujeme aj prezentáciou
Košického kraja na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour 2022“, uvádza predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
„Košický kraj je plný historických, kultúrnych či prírodných krás, ktoré sme prezentovali v rámci tejto marketingovej kampane. To
najlepšie, čo v našom kraji máme, sme teraz zhrnuli aj do publikácie Čarovné Slovensko – Čarovný Košický kraj, ktorá bude po prvýkrát
predstavená práve na veľtrhu v stánku Košického kraja,“ dodáva predseda.

Prezentácia Košického kraja na ITF Slovakiatour 2022

Súčasťou veľtržného stánku Košického kraja, vizuálne spracovaného v podobe Kraja sveta – ako destinačného brandingu, sú
interaktívne a moderné prvky, ktoré návštevníkom sprostredkujú nové i plánované zážitky na Kraji sveta. Jednou z týchto atrakcií je
autentická sedačka lanovky, vedúcej horským prostredím Slovenského raja z Dediniek na planinu Geravy, na ktorú si návštevníci môžu v
stánku nasadnúť. Vďaka prídavnej virtuálnej realite navyše získajú pocit reálnej jazdy na tejto lanovke. Virtuálnou realitou – OCULUSOM
– sú odprezentované aj ďalšie lokality Košického kraja ako Spiš, či Slovenský raj. V súvislosti s významnou storočnicou názvu Slovenský
raj sa návštevníci môžu odfotiť aj so živou sochou (Big Names) v podobe turistu s ferratovým výstrojom. Ten je pre Košický kraj
príznačný najmä v oblasti Slovenského raja – Ferrata Kyseľ. Vďaka reálnemu turistickému smerovníku môžu návštevníci stánku zistiť,
aká je vzdialenosť z výstaviska na Kraj sveta, a ktorým smerom sa majú vydať.

„Stánok Košického kraja prináša zážitok nielen aktívnym turistom a dobrodruhom, ale aj rodinám s deťmi, pre ktoré je pripravená
rozprávková krajina Haravara a pestrofarebný foto kútik s jej maskotmi – duchom Kaškom, Maxom a Majkou. Títo detskí hrdinovia sa
budú počas celého veľtrhu aktívne pohybovať po výstavisku a prezentovať detský produkt Haravara, zahŕňajúci všetky rodinne
orientované lokality a atrakcie Košického kraja, v ktorých sa výlety menia na rozprávkové dobrodružstvá. Haravara ponúka aj rodinné
autobusové výlety s animačným programom a maskotmi, ktoré zabezpečujeme od apríla až do augusta“, uvádza výkonná riaditeľka
Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Nové plánované zážitky na Kraji sveta, v Košickom svetovom kraji

Na turistickú mapu Košického kraja pribudne vďaka podpore krajskej samosprávy a jej dotačného programu Terra Incognita v najbližších
dvoch rokoch až 25 originálnych projektov, postavených na princípoch ekoturizmu. Celková výška financovania projektov predstavuje pre
rok 2022 už úctyhodných 1 700 000 eur, čo je doposiaľ najvyššia suma prerozdelená v rámci tohto dotačného programu. „ Vďaka tomu
vznikne napríklad 35 metrov vys oká rozhľadňa v Kluknave, ktorej súčasťou budú solárne panely s možnosťou nabíjania elektrobicyklov.
V Malej Bare zase budú vybudované tokajské domčeky v korunách stromov. Obnovená bude Nová manufaktúra v Smolníckej hute –
rekonštrukcia ručnej tabakovej výroby v novovzniknutom objekte s expozíciou a možnosťou vyskúšať si toto remeslo. Taktiež košická
prímestská destinácia Alpinka bude doplnená o drezinový ovál a 3D bludisko. Všetky podporené projekty sú originálne, a ja verím, že aj
vďaka nim bude návštevníkov v našom kraji pribúdať,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Okrem nových
infraštruktúrnych projektov bude Košický kraj plný najrôznejších podujatí, ktoré majú potenciál pritiahnuť návštevníkov aj zo širšieho
regiónu.

Košický kraj je ideálnou voľbou aj pre tých, ktorí pravidelne navštevujú podujatia s bohatou regionálnou tradíciou. Takými sú v ponuke
kraja určite Gemerský folklórny festival v Rejdovej, Gemerský remeselnícky jarmok a festival v Krásnohorskej Dlhej Lúke, Krásnohorské
hradné hry, a aj obľúbené košické podujatia ako Medzinárodný Maratón Mieru, Art Film Fest alebo festival Biela noc. Mnohí zavítajú na
východ aj kvôli garancii tradičného jedla a kvalitného vína, na ktoré pozývajú Margecianske fajnoty, Tokajský festival v Borši, Tokajské
vinobranie v Čerhove, Dni sliviek v Malých Trakanoch alebo aj Vôňa agátu - Deň otvorených pivníc v Malom Horeši.

Vďaka spolupráci Košického samosprávneho kraja, Košice Región Turizmus a turistického klubu Hikemates budú môcť turisti už toto leto
využívať v katastri obce Vyšný Medzev, priamo v prostredí Volovských vrchov, novú turistickú útulňu s unikátnou architektúrou, ktorá
spĺňa kritériá udržateľného cestovného ruchu a ekoturizmu. V rámci pešej turistiky zohráva lokalita turistickej útulne – Kloptaň –
významnú úlohu aj v národnom meradle, keďže sa nachádza priamo na ceste SNP, ktorá je najdlhšou značenou trasou na Slovensku.
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Dostupnejšie budú na Kraji sveta i trasy určené milovníkom cykloturisticky, a to vďaka cyklobusom, úspešne prevádzkovaným aj v
minulom roku. Tie návštevníkom zabezpečia komfortnú prepravu v smere na Tokaj, Kojšovskú hoľu či na Gemer – k Dobšinskej ľadovej
jaskyni. Premávať budú od júna do októbra.

Kampaň Kraj sveta osloví prvýkrát aj zahraničných návštevníkov

Prezentácia autentických a nemasových zážitkov na Kraji sveta bude prebiehať na domácom trhu invenčnou formou aj počas tohtoročnej
letnej sezóny. No po prvýkrát bude značka destinácie systematicky a komplexne prezentovaná aj v zahraničí. V nadväznosti na úspešnú
minuloročnú kampaň Kraj sveta – Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, bude kampaň cielená na zahraničný trh smerom k našim západným
susedom, a to s využitím nových možností priameho leteckého spojenia Praha – Košice. „Kampaňou "Za hoďku na Kraj sveta" búrame
pre českého návštevníka psychologickú bariéru vzdialenosti a ponúkame mu novú "tajomnú" známu-neznámu destináciu. Zážitky
predstavujeme autenticky cez influencerov a cieľovú skupinu efektívne oslovujeme na miestach, kde sa naozaj nachádza. Kampaň Kraj
sveta teda šijeme na mieru pražskej aglomerácii a napájame ju na našu existujúcu aktivačnú kampaň „Bucket list“ tak, aby sme čo
najpriamejšie odkomunikovali letecké spojenie a súbor zážitkov na Kraji sveta, kde je, vzhľadom na rozsah ponuky zážitkov, nevyhnutná
viacdňová návšteva. Naším hlavným cieľom je teda podporiť poskytovateľov služieb v našej destinácii a návštevníkov presvedčiť, že v
Košickom kraji sa oplatí ostať viac dní“, uvádza výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Nielen dobrá komunikácia existujúcej ponuky destinácie, ale najmä tvorba jej nového kvalitného obsahu, ktorý bude ešte viac atraktívny
pre potenciálneho návštevníka, sú výsledkom prienikov spolupráce členov Krajskej organizácie KRT.

Aktuálne a pripravované novinky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš

Oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR Slovenský raj & Spiš má pri príležitosti 100. výročia názvu Slovenský raj a tiež vďaka
svojej bohatej ponuke pre návštevníkov, veľa dôvodov byť vyhľadávaným zdrojom informácií. Výkonná riaditeľka OOCR Slovenský raj &
Spiš Michaela Kriváňová zároveň dodala, „keďže cyklo téma je jednou z nosných tém našej OOCR, rozhodli sme sa pre rozšírenie siete
cykloturistických trás, či už pôjde o nové trasy alebo prepojenie trás existujúcich. Venujeme sa tiež obnove značenia cykloturistických
trás. Na cykloturistické tabuľky a smerovníky doplníme QR kódy obsahujúce užitočné informácie pre cyklistov. Z dôvodu zonácie územia
Národného parku Slovenský raj a významnej zmeny jeho Návštevného poriadku došlo aj k zmenám cykloturistických trás. Preto bude
potrebná aktualizácia cyklomapy Južný Spiš. Chceme sa tiež povenovať výchovno-edukačnej osvete cielenej na správanie sa cyklistov v
prírode a v národnom parku. Plánujeme aj rozšírenie siete bežeckých a turistických trás v lokalitách Gápel, Šulerloch, Hlinisko a v okolí
mesta Dobšiná, a značenie backcountry bežkarských trás v lokalitách Grajnár - Geravy, Geravy – Kláštorisko“, dodáva Kriváňová.

Aktuálne a pripravované novinky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice

OOCR Visit Košice prišla v minulom roku s novinkou Košický detský pas, ktorá bude pokračovať aj v tomto roku, a vďaka ktorej si rodiny
nemusia plánovať dovolenkový program v meste Košice samé. Detský pas je venovaný všetkým smelým a zvedavým cestovateľom,
ktorých zaujíma každé dobrodružstvo a objavovanie nových miest. Spája v sebe zábavu, vzdelávanie a motiváciu spoznávať, a ponúka
kompletný itinerár zážitkového cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami. V sprievode rodičov
zavedie deti na 21 miest v Košiciach, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica, Steelpark – Park vedy, Hámor v
Medzeve, Bábkové divadlo, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Pre všetkých návštevníkov Košíc je k dispozícii novootvorený Visit Košice Infopoint v Historickej radnici na Hlavnej 59. Minulý rok prešiel
rekonštrukciou, ktorej cieľom bolo vyzdvihnúť unikátne spojenie kreatívneho, IT a industriálneho ducha Košíc. Inovatívny ráz Visit Košice
Infopointu podčiarkuje aj vznik multimediálnej miestnosti v jeho priestoroch, ktorá je priamym odkazom na titul UNESCO Creative City of
Media Arts.

Aktuálne a pripravované novinky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín

Región Dolný Zemplín, v rámci ktorého pôsobí Oblastná organizácia cestovného ruchu Dolný Zemplín, má v tomto roku taktiež výrazné
zastúpenie projektov rozvíjajúcich turistické možnosti s potenciálom pritiahnuť viac návštevníkov. Jedinečným zážitkom v Košickom kraji
bude nový Zipline, ktorý povedie ponad stále viac populárne Beňatinské jazero. Projekt Soľná brána Veľaty, ktorý reflektuje miestnu
históriu slaného prameňa a je zároveň zaujímavým fenoménom podzemnej slanej vody, určite osloví tých, ktorí dávajú prednosť
nenáročnému odpočinku než adrenalínovým zážitkom. Ten bude súčasťou ponuky v rekreačnom komplexe s wellness, vonkajším
bazénovým areálom i pešou „kúpeľnou promenádou“. Aj v tomto regióne sú na celú sezónu plánované početné podujatia so silnou
tradíciou, ako Jánske ohne nad Šíravou alebo populárna Zemplín Veterán Rallye, ktorá je už roky veľkým lákadlom nielen pre motoristov.

Autor/zdroj: Košice Región Turizmus

Zverejnil: Ing. Peter Kupčík

Autor: Peter Kupčík
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Dni mesta Košice (29. apríla - 8. mája)

Košice

Text

09.00 Putovná výstava obrazov Matice slovenskej Inšpiratívni matičiari

Výstava potrvá do 20. mája.

Bratislava, Prior, Kamenné námestie

09.00 65. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

09.00 Cassovia bonsai 2022 (29. apríla - 1. mája)

Prvá tohtoročná výstava Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach predstaví návštevníkom bonsaje z celého sveta.

Košice, Botanická záhrada, Mánesova 23

09.00 Výstava skalničiek (29. apríla - 1. mája)

Výstava je spojená s poradenstvom a predajom rastlín.

Bratislava, Botanická záhrada UK, Botanická 3

09.30 Vyhodnotenie projektu Ekorok "Otvorme oči“

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme žiaci ZŠ s MŠ odprezentujú svoje ekologické aktivity a projekty, ktoré zrealizovali v rámci projektu Ekorok
s Nestlé Slovensko „Otvorme oči“.

Prievidza, Námestie slobody

09.30 Hviezdoslavov Kubín - 68. ročník krajskej postupovej súťaže

15.00 h - vyhlásenie výsledkov

Prešov, Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6

Text, Zvuk
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09.30 TK predsedu vlády SR Eduarda Hegera, ministrov a štátnych tajomníkov

Téma: Plníme si záväzky: Slovensko žiada o pol miliardy eur z plánu obnovy.

Bratislava, Bratislavský hrad, Sála federácie

Text, Zvuk

09.30 TK Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec

Téma: Ukončenie projektu cezhraničnej spolupráce „Healthcarecooperation – Zvýšenie úrovne spolupráce dvoch cezhraničných
nemocníc v oblasti gastroenterológie”

Lučenec, Všeobecná nemocnica s poliklinikou, riaditeľstvo, Námestie republiky 15

Text

09.30 TK strany Dobrá voľba a Umiernení

Téma: Minister Vlčan s cenami potravín nehovorí pravdu. Marže sa nekontrolujú a ceny sú najvyššie.

Bratislava, pred MPRV SR, Dobrovičova 12

09.45 TK Divadla Babadlo

Téma: Informácia o premiére hry Počúvaj ma! alebo Nestratiť hlavu v mobile

TK sa bude konať v čase medzi dvomi predpremiérami 8.30 h, 10.30 h.

Prešov, Kino Scala, salónik, Masarykova 7

10.00 TK obce Topoľníky - otvorenie cyklochodníka

Téma: Slávnostné odovzdanie a otvorenie cyklochodníka v obci Topoľníky smerom na Okoč

Topoľníky

10.00 Otvorenie Múzea studenej vojny

Súčasťou stálej expozície je kryt civilnej ochrany a jeho vybavenie, ukážky dobovej propagandy, vojenská komunikačná technika, ukážka
socialistického bytu a atmosféra v meste Komárno okolo roku 1970.

Komárno, Dom Matice slovenskej, Námestie M. R. Štefánika 904/6

Text, Zvuk

10.00 Župné dni v Rožňave a DOD v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského

Rožňava

Text

10.00 TK Správcu zálohového systému pri príležitosti otvorenia triediaceho centra

Oficiálne otvorenie triediaceho centra zálohového systému.

Kočovce, priemyselný areál (3 min od zjazdu z diaľnice, exit Nové Mesto nad Váhom)

Text, Video, Foto

10.00 Benefičné podujatie k mesiacu autizmu

Odborníci aj rodičia porozprávajú o autizme a jeho prejavoch, o dôležitosti ranej diagnostiky a intervencie, či o tom ako dieťa pripraviť na
úspešnú integráciu do kolektívu detí.

Zvolen, Krajská knižnica Ľ. Štúra

https://monitora.sk/
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10.00 TEDx Univerzita Komenského Live

Vystúpi desať rečníkov – šiesti naživo a štyria zo záznamu hlavného podujatia TED2022.

Prezenčne aj online.

Bratislava, klub UniK Mlyny

10.30 Minister obrany SR J. Naď prijme ministra národnej obrany Poľska M. Blaszczaka

Minister obrany SR Jaroslav Naď prijme ministra národnej obrany Poľska Mariusza Blaszczaka.

10.30 h - privítanie ministra obrany Poľska

12.00 h - tlačové vyhlásenie ministrov bez otázok

- tlmočenie zabezpečené

Bratislava, MO SR, Kutuzovova 8

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

11.00 Otvorenie hokejovej haly a brífing primátora Popradu Antona Danka

Oficiálne otvorenie novej tréningovej hokejovej haly. Po otvorení sa uskutoční brífing primátora Popradu Antona Danka.

Poprad

Text, Zvuk, Foto

11.00 Snem Republikovej únie zamestnávateľov za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera

V rámci snemu sa uskutočnia tri diskusné panely – zástupcovia RÚZ budú s vládnymi predstaviteľmi diskutovať o kľúčových témach pre
slovenské podnikateľské prostredie a smerovanie Slovenska.

Bratislava, Grand Hotel River Park, Dvořákovo nábrežie 6

Text

11.00 TK hnutia Republika - kandidát na predsedu BBSK

Téma: Kandidát na post predsedu Banskobystrického správneho kraja

Detva, krajská kancelária hnutia, Obrancov mieru 11

11.00 TK europoslanca Martina Hojsíka - vyzýva na zastavenie financovania vojenskej agresie

Téma: Martin Hojsík, Ivan Mikloš, Iveta Radičová a ďalšie osobnosti vyzývajú vládu SR na zastavenie financovania vojenskej agresie
Ruska a klimatickej krízy a ponúkajú možné riešenia.

Po TK prebehne odovzdanie otvoreného listu na podateľni ÚV SR.

Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1

11.50 Podujatie pri príležitosti 50. výročia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika

Podujatie pri príležitosti 50. výročia založenia Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika.

Hlohovec, Robotnícky dom

Text, Zvuk

12.00 Otvorenie a prezentácia interaktívneho cezhraničného e-produktu

a interaktívneho bodu

https://monitora.sk/
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Prešov, Rákociho palác

13.00 Predseda vlády SR Eduard Heger prijme eurokomisára Didiera Reyndersa

Prijatie sa uskutoční bez účasti médií.

Bratislava, Úrad vlády SR

Text

13.00 Brífing námestníčky primátora Bratislavy Lenky Antalovej Plavuchovej

Téma: Bratislava prispôsobila na účely dočasného ubytovania priestory v administratívnej budove a športovej hale na Pasienkoch, ktorú
bezodplatne poskytol ŠK Slovan

Zúčastní sa: generálny riaditeľ Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší

Bratislava, Junácka 10, 1. poschodie

Text, Zvuk

14.00 TK Štátneho divadla Košice - výročie divadla a premiéry

Téma: 75. výročie Národného divadla v Košiciach a štyri májové premiéry Košice, historická budova, salónik, Hlavná 58

Text, Zvuk

14.00 Oslavy 30. výročia vzniku Komory veterinárnych lekárov SR

Vígľaš, hotel The Grand Vígľaš

14.00 Podujatie pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme

14.00 h - oficiálne otvorenie

20.00 h - vysvietenie zámku na modro

Zvolen, Námestie SNP

Text, Zvuk

14.00 TK Za horami, za dolami BBSK

Podujatie v predvečer Dobrého Trhu v Bratislave.

Téma: Prezentácia Banskobystrického samosprávneho kraja.

Bratislava, Lab.café, SNP 25

14.30 Slávnostné otvorenie rodného domu Kláry Jarunkovej

Pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto svetovej spisovateľky.

Súčasťou podujatia bude odhalenie pamätnej tabule, otvorenie pamätnej izby Kláry Jarunkovej a malého poštového múzea. Súčasťou
programu bude aj inaugurácia poštovej známky venovanej Kláre Jarunkovej.

Šumiac, budova bývalej pošty, č. 660, okres Brezno

Text, Zvuk

15.00 26. ročník United Europe Jazz festival (29. apríla - 1. mája)

Banská Bystrica, Námestie SNP

18.00 Odovzdávanie Cien svätého Gorazda

https://monitora.sk/
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Ocenenie učiteľom, zamestnancom škôl, ale aj žiakom a študentom odovzdá minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav
Gröhling. Zúčastní sa aj predseda vlády SR Eduard Heger.

Bratislava, Bratislavský hrad, Zimná jazdiareň

Text, Video, Foto

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

kh lk

Autor: LK
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Kam na zaujímavé podujatia.

Dni mesta Košice

KOŠICE. V prvý deň osláv sa otvoria remeselné trhy, mesto predstaví aj viaceré aktivity na ochranu životného prostredia.

Popoludní i podvečer sa v spolupráci so slovenskou asociáciou DJ a hudobných producentov Slovenska bude konať Košice (DJ) On Air.
V priestore štyroch rohov hrajúcej fontány budú postavené malé pódiá, na ktorých budú dídžeji spoločne mixovať tie najväčšie svetové
hudobné hity doplnené o domáce hudobné vystúpenia.

Vrcholom dňa bude ďalšia premiéra Košická svetelná párty - veľký sprievod svetiel, lámp a lampiónov od Dolnej brány po koniec Hlavnej
ulice a späť s dvomi tanečnými zastávkami pri hrajúcej fontáne.

Staromestská burza starožitností

KOŠICE. Už v piatok 29. apríla si môžete na Staromestskej burze starožitností zaobstarať zaujímavé kúsky. Pod Urbanovou vežou budú
predajcovia od 8.00 do 16.00 hod.

Cassovia Bonsai 2022

KOŠICE. Po covidovej prestávke ožíva Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prvou tohtoročnou výstavou,
ktorú pripravila v spolupráci s Bonsai centrom Košice a Bonsai klubom Košice. Trojdňová výstava bonsajov pod názvom Cassovia Bonsai
2022 bude návštevníkom sprístupnená od piatka 29. apríla do nedele 1. mája 2022, v čase medzi 9. a 17. hodinou, na Mánesovej ulici č.
23 v Košiciach.

Počas výstavy budú mať návštevníci možnosť vidieť viac ako 70 drevín pochádzajúcich nielen z našich lesov, ale aj z celého sveta.

„Okrem iných drevín budú prezentované aj originálne zbierkové stromy vypestované a tvarované priamo v Japonsku,“ informuje prezident
Slovenskej bonsajovej asociácie a zároveň majiteľ Bonsai centra Košice, Juraj Szabó.

Návštevníkom pobyt v Botanickej záhrade spestrí poradenská činnosť zameraná na pestovanie a ošetrovanie bonsajov.

Jarný jarmok

MICHALOVCE. Centrum mesta Michalovce a priľahlé ulice po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou nového koronavírusu ožijú v
závere týždňa, v piatok a v sobotu, 20. ročníkom Jarných trhov. Na nedeľu 1. mája pripravila samospráva aj sprievodné podujatia.

"Návštevníci jarných trhov sa môžu tešiť na Uličku remesiel, ktorá bude otvorená v piatok a v sobotu. Zároveň v piatok od rána bude
prebiehať súťaž vo varení kotlíkového guľášu," priblížila Marcela Andréová z mestského úradu s tým, že "Dvacati Jarni jurmarok"
slávnostne otvoria v piatok o 10.00 h za zvukov znelky mesta.

Návštevníkom bude k dispozícii približne 70 predajných stánkov a ďalších 14 s občerstvením.

Súčasťou sprievodného kultúrneho programu na tribúne pri mestskom úrade bude v sobotu o 17.00 h aj stavanie mája v podaní
Folklórneho súboru Zemplín.

V nedeľu ráno sa na jazierku Baňa uskutočnia rybárske preteky pre deti, v Parku študentov jazdecké preteky Jarná cena Michaloviec a
dopoludnia sa na štart postavia aj bežci Podvihorlatského polmaratónu.

Záujemcovia o účasť na polmaratóne sa naň môžu prihlásiť do soboty.

Autor: red.
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Košice

Budovy košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura sú zastarané. Druhá najväčšia nemocnica na Slovensku a zároveň koncová pre celý
východ Slovenska je situovaná vo dvoch samostatných areáloch.

Pacienti ich poznajú pod označením „stará“, ktorá je na Rastislavovej ulici a onedlho bude mať sto rokov, a „nová“ na Tr. SNP. A už ani tá
„nová“ dávno nie je nová, keďže bola vybudovaná v 70. rokoch minulého storočia.

Obe pracoviská potrebujú rozsiahle investície do modernizácie objektov a medicínskej infraštruktúry. Vedenie preto pripravuje projekt, s
ktorým sa bude uchádzať o podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR, kde je viac než miliarda eur určená na obnovu nemocníc a
zdravotníckych zariadení.

„Rekonštrukcia a modernizácia našej nemocnice výrazne zlepšia poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom a pracovné prostredie
našich zamestnancov,“ hovorí generálny riaditeľ Ján Slávik.

„Základným cieľom našej koncepcie je koncentrácia lôžkovej zdravotnej starostlivosti a jej logické usporiadanie. V areáli na Tr. SNP by sa
mala sústrediť akútna starostlivosť vrátane nadväzujúcich odborností a v areáli Rastislavova najmä následná a dlhodobá zdravotná
starostlivosť. Na Tr. SNP navrhujeme prioritne výstavbu nového Bloku A a B. Prvý by združoval akútnu medicínu, komplex centrálnych
operačných sál, urgentný príjem a day care center. Nový Blok B by zase slúžil ako Centrum pre matku a dieťa vrátane gynekológie a
pôrodníctva,“ pokračuje generálny riaditeľ.

V areáli Rastislavova navrhuje koncepcia rekonštrukciu monobloku XIX, výstavbu objektu Centra pre duševné zdravie a objektu
infektológie a pneumológie a následný presun lôžkových oddelení nachádzajúcich sa vo východnej časti areálu, ktoré fungujú vo väčšine
prípadov v nevyhovujúcich podmienkach. „Cieľom je dobudovať chýbajúce pracoviská: oddelenie dlhodobo chorých, oddelenie chronickej
resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti a oddelenie popálenín a rekonštrukčnej chirurgie,“ menuje Slávik.

Nemocnica ráta s možným nárastom zhruba 6 600 hospitalizačných prípadov práve vplyvom implementácie optimalizácie siete
nemocníc.

Vedenie nemocnice odporúča vybudovanie komplexného urgentného príjmu v areáli na Tr. SNP, s priamym prepojením na Detskú
fakultnú nemocnicu Košice a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. Areál je zároveň dobre prepojený s Lekárskou
fakultou UPJŠ Košice. Na Rastislavovej zase zmeny umožnia širšiu spoluprácu s Východoslovenským onkologickým ústavom a
Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny.

Projekt však musí najskôr prejsť schvaľovacím procesom na ministerstve zdravotníctva. Kým však UNLP zrealizuje tento projekt, v
krátkom čase zrekonštruuje urgentné príjmy v oboch areáloch nemocnice. Zmenou najprv prejde urgent na Rastislavovej, ktorý sa zaradí
medzi moderné urgenty 2. typu.

„Pacienti tam na jednom mieste, 24 hodín denne, sedem dní v týždni nájdu ambulancie, ktoré sú najčastejšie potrebné na liečbu ich
náhlych zdravotných ťažkostí,“ vysvetľuje riaditeľ. „Bude to pre pacientov určite pohodlnejšie, keď nájdu potrebné medicínske pracoviská
na jednom mieste. Okrem toho tu budú môcť absolvovať aj všetky akútne zobrazovacie vyšetrenia,“ dodáva.

Nemocnica následne plánuje rekonštrukčné práce aj na oddelení urgentného príjmu na Tr. SNP, aby sa kvalita ošetrovacieho procesu
zlepšila na oboch pracoviskách.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ FOTO PRAVDA: JANA VARGOVÁ © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ Košičania sa dočkajú,
nemocnica dostane novú tvár. Vizualizácia novej podoby nemocnice. FOTO: UNLP

Autor: Jana Vargová
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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.

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.

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 za rok 2021.

FOTO: FB/ KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Autor: (tasr)
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