
MOJA MEDICKÁ 
Projekt na zlepšenie podmienok študentov UPJŠ ubytovaných v ŠD Medická 4, 6 

 

Projekt MOJA MEDICKÁ (ďalej len „projekt“) vznikol v spolupráci Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“), Študentskej internátnej rady UPJŠ (ďalej len „ŠIR 

UPJŠ“), Študentských domovov a jedální UPJŠ (ďalej len „ŠD UPJŠ“) a jeho cieľom je 

skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre študentov ubytovaných v Študentských 

domovoch UPJŠ na Medickej 4 a 6. 

V rámci projektu sa predpokladá vyhlásenie viacerých výziev pre študentov s intenzitou 

najmenej jednej výzvy za akademický rok. Výnimku z tohto pravidla predstavuje situácia, 

kedy by úspešnú realizáciu v danom roku nebolo možné dosiahnuť z dôvodu nedostatku 

financií.  

Harmonogram priebehu projektu: 

1. Výzvy sú realizované v nadväznosti na každoročne uskutočňovaný prieskum 

spokojnosti ubytovaných študentov (október-november). Súčasťou prieskumu 

bude aj otázka zameraná na to, čo by študenti chceli zlepšiť/vylepšiť/uskutočniť 

a predmetná vec súčasne nesmie spadať do investícií veľkého rozsahu (napr. 

rekonštrukcia všetkých izieb, vybudovanie nového internátu a pod.). 

2. Následne hodnotiaca komisia pre projekt zložená z riaditeľa ŠD UPJŠ, 3 členov ŠIR 

UPJŠ a kvestora UPJŠ (ďalej len „komisia“) vyhodnotí odpovede na túto otázku 

a vyberie oblasť, pre ktorú bude výzva v rámci projektu vyhlásená a zhodnotí 

rozsah v akom bude realizovaná (koniec novembra). Do komisie môžu byť pribraté 

aj ďalšie osoby, ktorých účasť je vhodná vzhľadom na povahu veci (napr. členovia 

„Zelenej komisie UPJŠ“, zamestnanci UTVŠ UPJŠ, Botanickej záhrady UPJŠ a pod.) 

3. V ďalšej fáze (december-január) dochádza k vyhláseniu výzvy pre študentov na 

podávanie reálnych návrhov pre oblasť, ktorú vybrala komisia za podmienok, ktoré 

sú vo výzve stanovené (napr. návrh na revitalizáciu okolia internátov). 

4. Komisia následne na začiatku mesiaca február po predložení návrhov študentov 

tieto návrhy vyhodnotí a vyberie „víťazný“ návrh, ktorý sa bude realizovať 



v priebehu mesiacov júl-august. Komisia vyhodnocuje návrhy z hľadiska ich 

uskutočniteľnosti, finančnej náročnosti a z hľadiska toho, či zodpovedajú oblasti, 

pre ktorú bola výzva vyhlásená. 

5. Samotná realizácia víťazného návrhu prebieha v mesiacoch júl-august, keďže 

v tomto období sú internáty najmenej obsadené, čo znamená, že aj vykonávanie 

samotných prác je jednoduchšie. Obdobie medzi februárom a júlom je možné 

využiť na realizáciu verejného obstarávania, ak je potrebné. 

Z vyššie uvedeného harmonogramu je možná výnimka v prípade, ak by si to samotná 

povaha realizovaného projektu vyžadovala alebo by bolo nutné projekt zorganizovať 

v zrýchlenej podobe s vynechaním bodov 1 a 2 harmonogramu a skrátením obdobia na 

predkladanie z bodu 3, napríklad bolo by vhodné zapojiť do realizácie aj študentov alebo 

by súčasťou projektu boli práce záhradníckej povahy, ktoré nie je možné realizovať v 

teplých letných mesiacoch. 

Autorovi/autorom víťazného návrhu prináleží odmena, najmä vo forme zľavy z ubytovania 

po stanovenú dobu. Autorov víťazného návrhu môže byť aj viacero, v takom prípade sa 

odmena rozdeľuje pomerne medzi autorov. Komisia môže odporučiť udeliť aj iné formy 

odmeny, a taktiež odporučiť aj neudelenie odmeny. 

Z komisie hodnotiacej návrhy sú vylúčení tí členovia ŠIR, ktorí sú sami 

autormi/spoluautormi návrhu, respektíve ak je autorom/spoluautorom návrhu osoba im 

blízka (jedna študijná skupina v ročníku, spolubývajúci z bunky, rodinný, či obdobný 

vzťah). O tomto vzťahu „zaujatosti“ je člen ŠIR povinný informovať akonáhle sa o ňom 

dozvie. Komisia sama skúma pri doručení návrhov túto podmienku. 

 

 

V Košiciach, 17.5.2022 

Študentská internátna rada 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 


