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Spestrite si leto v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Návštevníkov čaká pestrá ponuka kultúrnych podujatí￼

3 min. čítania

Leto v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude patriť už tretíkrát kultúrnym podujatiam. Po úspešných
koncertoch a umeleckej výstave v ostatných dvoch rokoch si v tohtoročnom programe na svoje prišlo aj mladšie publikum. V nedeľu 3.
júla tí najmenší oslávili ukončenie školského roka a začiatok školských prázdnin s Ujom Ľubom na detskej párty.

Program kultúrneho leta pokračuje vystúpením tridsaťčlenného univerzitného speváckeho zboru Chorus Universitatis Šafarikianae 10.
júla 2022 o 18. hodine, pričom zaznejú skladby od obdobia baroka až po známe filmové melódie súčasných autorov. Hlavným bodom
hudobného leta v BZ UPJŠ bude vystúpenie skupiny Modus 24. júla 2022 o 18.30 hod. Návštevníci si tak budú môcť zaspievať spolu s
legendárnou skupinou staré aj nové hity, ako napríklad Ty, ja a môj brat (Sklíčka), Dievčatá, Úsmev, Veľký sen mora a mnoho ďalších. V
prípade nepriaznivého počasia bude koncert presunutý do budovy Alfa v Kasárňach Kulturpark s polhodinovým časovým posunom.

Zdroj foto: UPJŠ

V auguste sú plánované pre záujemcov taktiež dva koncerty. V nedeľu 7. augusta 2022 o 18.30 hod. vystúpi klavirista Norbert Daniš,
ktorý vytvorí romantickú atmosféru večera známymi klavírnymi skladbami od rôznych autorov a predstaví aj svoju vlastnú tvorbu
doplnenú zaujímavým sprievodným slovom. Posledný nedeľný koncert, ktorý prebehne 14. augusta 2022 o 18.30 hod., bude patriť
skupine 7 P.M., finalistom hudobnej súťaže Košický zlatý poklad v roku 2021, ktorí zahrajú a zaspievajú autorské skladby aj cover verzie
hitov niekoľkých známych interpretov.

„Po vlaňajšej úspešnej výstave maliara Andreja Dúbravského v jednom zo skleníkov Botanickej záhrady sa tento rok výtvarnými,
presnejšie sochárskymi, dielami presunieme do exteriéru Botanickej záhrady UPJŠ. V strede leta sa uskutoční vernisáž výstavy SCUPA
– Sculpture Park v Botanickej záhrade UPJŠ. Ide o projekt, ktorý vznikol v spolupráci medzi košickou VUNU Gallery, Botanickou
záhradou UPJŠ v Košiciach a Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach. Obsah projektu zatiaľ nebudeme prezrádzať, ale sme
radi, že projekt získal podporu v druhom kole grantového programu Inovuj Ty! ako súčasť projektu Košice 2.0. Hlavným cieľom výstavy je
prezentácia umenia vo verejnom priestore nášho mesta,“ priblížil pripravovaný umelecký projekt prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ
Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, ktorý zároveň srdečne pozýva na letné koncerty v netradičnom prostredí záhrady.

Predaj vstupeniek na všetky uvedené koncerty je dostupný na portáli https://tootoot.fm/sk. Ďalšie informácie o nedeľných koncertoch sú
zverejnené na webovej stránke a na sociálnych sieťach BZ UPJŠ.

Počas prázdninových mesiacov bude Botanická záhrada pre verejnosť otvorená denne, vonkajší areál bude v riadnom režime mimo
letných koncertov sprístupnený v čase od 9.00 do 18.00 hod., expozície v skleníkoch do 17.00 hod.

tlačová správa
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detská psychiatrička, I. psychiatrická klinika UNLP Košice

MUDr. Terézia Rosenbergerová zasvätila celý život pomoci deťom. Ako detskej psychiatričke jej denne prejdú terapiami a ambulanciou
desiatky detí a ich rodičov s rôznym spektrom duševných a psychických porúch. Dlhodobo upozorňuje na vážne zhoršenie situácie v
oblasti duševného zdravia detí a mladistvých.

Ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pomohla preto tento presadiť vytvorenie lôžok v nemocniciach pre detských a
adolescentných pacientov, vzhľadom na ich zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s mimoriadne náročným pandemickým obdobím.

Vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice ukončila v roku 1980 a krátko nato nastúpila na vtedajšie Psychiatrické
oddelenie v tzv. Novej nemocnici - FNsP na Tr. SNP, súčasná UNLP Košice. Atestovala v odbore psychiatria a v roku 1996 v odbore
detská psychiatria. Svoju prácu považuje za svoje poslanie.

Autor: HNonline.sk
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Kurzy slovenčiny UPJŠ absolvovalo vyše 130 odídencov

Košice Spravodajstvo

Úspešní účastníci dostali certifikát aj návod na ďalšie samovzdelávanie.

Kurzy slovenského jazyka organizovala Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v snahe uľahčiť integráciu
Ukrajincov na Slovensku, ktorí prejavili záujem o toto jazykové vzdelávanie.

„Na ponuku zverejnenú na stránke FF UPJŠ zareagovalo v priebehu dvoch dní vyše 200 záujemcov,“ uviedla Lucia Tóthová z
Filozofickej fakulty.

Jazykových kurzov, ktoré sa konali v dvojtýždňových intervaloch, sa napokon zúčastnilo 131 odídencov rôznych profesií prevažne z
východnej Ukrajiny. Program bol pripravovaný s ohľadom na cieľové skupiny.

Kurz slovenského jazyka absolvovalo 131 migrantov (Ilustračná fotografia) / TASR

„Pokiaľ ide o organizáciu, v jednej skupine bolo najviac 20 frekventantov. Obsah sme sa snažili orientovať na využitie lexikálnych a
gramatických zhôd medzi slovenčinou a ukrajinčinou tak, aby boli absolventi v krátkom čase schopní aktívne používať slovenčinu v
základných komunikačných situáciách,“ vysvetlila Tóthová.

Účastníci získali certifikát o absolvovaní kurzu, ale aj návod, ako pokračovať v osvojovaní si slovenského jazyka ďalším
samovzdelávaním.
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prednostka I. internej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ Košice

Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvovala v roku 1983, za vynikajúci prospech získala cenu ministra
školstva. Hneď po ukončení štúdií začala pôsobiť vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou na Tr. SNP, dnešná Univerzitná nemocnica L.
Pasteura Košice.

Atestáciu 1. a 2. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo získala v rokoch 1986 a 1990. O štyri roky neskôr atestovala aj v odbore
endokrinológia, v ktorom sa stala špičkovou odborníčkou. V roku 1998 sa habilitovala na docentku v odbore vnútorné choroby, o šesť
rokov neskôr získala titul profesorky.

Dvanásť rokov zastávala funkciu prezidentky Slovenskej endokrinologickej spoločnosti, v súčasnosti je jej viceprezidentkou. Od r. 2011 je
prezidentkou Slovenskej internistickej spoločnosti. Profesorka Lazúrová je členkou Európskej endokrinologickej spoločnosti (ESE),
čestnou členkou Európskej spoločnosti pre internú medicínu (honorary fellow of the EFIM) a tiež členkou Royal College of Physicians
London.

Od roku 2018 pôsobí ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre vnútorné lekárstvo, od roku 2020 je členkou prezídia
Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Za svoj prínos v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania získala viaceré odborné ocenenia a tiež ocenenia na regionálnej úrovni.
Absolvovala stáže v zahraničí, spolupracuje pri organizácii odborných seminárov a kongresov, podieľa sa na vzdelávaní mladých
odborníkov z LF UPJŠ. Je garantkou špecializačného odboru Endokrinológia, poruchy látkovej premeny a výživy a vychovala už desiatky
endokrinológov v rámci SR.

Autor: HNonline.sk
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Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) pripravila 5. ročník súťaže s názvom Festival 4 živlov AMAVET 2022, ktorý prepája
vedné disciplíny.

Na jednom projekte mohli pracovať jeden, dvaja alebo traja autori; 93 žiakov z 23 škôl z celého Slovenska prihlásilo do súťaže 56
projektov. Vďaka nadpráci 26 učiteľov, ktorí vedú deti aj po vyučovaní, mohli mladí vedátori ukázať svoj talent na prírodné a spoločenské
vedy 3. júna v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

„Na festivale sa každý rok zúčastní veľa zvedavých detí s túžbou ukázať, čo vymysleli, objavili alebo vyrobili, s odhodlaním porozprávať,
ako sa dopracovali k svojej hypotéze,“ prihovorila sa žiakom riaditeľka AMA- VET-u Gabriela Kukolová. „Súťažiaci si sami zvolia
myšlienku, čo chcú skúmať, ako to chcú skúmať, aký postup zvolia a kedy to chcú urobiť. Veľmi často stojí pri žiakoch chápajúci učiteľ
alebo rodič.“

Prvé miesto v kategórii mladších žiakov vyhrala Liana Adamjaková s projektom Leonardov padák a iné lietajúce stroje. V kategórii starší
žiaci s projektom „Požierače“ ropy na vodnej hladine získali prvé miesto Radovan Štefančín a Aneta Štefančínová.

Bola to súťaž, ako sa patrí, popri výbornej atmosfére nechýbala tréma pred posterovou prezentáciou, ktorá sa ale stratila hneď, len čo
členovia odbornej komisie začali počúvať, ako deti vidia svet vo svojom okolí.

Predsedníčka komisie Mária Babinčáková z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zhodnotila F4Ž za všetkých takto: „Tento
ročník Festivalu štyroch živlov bol prvý prezenčný po období pandémie. Bolo to vidieť aj na súťažiacich, ktorí sa tešili, že môžu svoje
projekty prezentovať fyzicky, že sa môžu stretnúť s kamarátmi.“

Komisia mala podľa predsedníčky plné ruky práce, aby vybrala tie najlepšie projekty. „Verím, že sa uvidíme o rok. Chcem sa poďakovať
pedagógom za ich prácu so žiakmi. Prajem im veľa sily a nápadov aj do ďalšieho školského roka. Budúcich lekárov, vedcov, ministrov
majú vo svojich triedach.“

Počas prezentovania svojich projektov deti zažiarili a porota to pri výbere víťazov mala ťažké.

Snímka: archív AMAVET-u

Autor: JÁN NEMEC
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KOŠICE

Kurz slovenského jazyka, ktorý pre ukrajinských utečencov pripravila Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
absolvovalo prvých 131 frekventantov.

Študentmi rýchlokurzu boli ľudia od 17 do 70 rokov rôzneho profesijného zamerania, prevažne z východnej Ukrajiny, ktorí na Slovensku
požiadali o dočasné útočisko. Podľa jazykovedkyne program lekcií konaných v dvojtýždenných intervaloch zodpovedal zúčastnenej
cieľovej skupine. Absolventi kurzu dostali okrem certifikátu o jeho ukončení aj návod, ako pokračovať v osvojovaní si slovenského jazyka
ďalším samovzdelávaním.

tasr
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Vysoké školy, na ktoré si ešte môžete podať prihlášku  
  7. 7. 2022, Zdroj: Denník SME, Strana: 14, Vydavateľ: Petit Press, a.s., Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ďalšie zdroje: Denník SME - další vydání
Dosah: 461 108 GRP: 10,25 OTS: 0,10 AVE: 12172 Eur 

Termíny podania prihlášok na jednotlivé fakulty vysokých škôl na 1. stupeň a spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia

Vysoká škola, fakulta Termín podania prihlášky

Verejné Vysoké školy Univerzita komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta do 18. júla 2022 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky júl, august 2022; podmienky zverejnia 8. júla 2022
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta do 22. augusta 2022 Evanjelická bohoslovecká fakulta do 29. júla 2022 Fakulta
managementu do 31. júla 2022 Fakulta sociálnych a ekonomických vied do 31. augusta 2022

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta do 15. augusta 2022 Gréckokatolícka teologická fakulta do 31. augusta 2022 Fakulta humanitných a prírodných vied
do 15. augusta 2022 Pedagogická fakulta do 15. augusta 2022 Pravoslávna bohoslovecká fakulta do 31. augusta 2022 Fakulta športu do
25. júla 2022 Centrum jazykov, kultúr a národnostných menšín do 15. augusta 2022

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta do 31. júla 2022 Teologická fakulta do 31. júla 2022

slovenská technická univerzita v Bratislave

Stavebná fakulta do 8. augusta 2022 Strojnícka fakulta do 19. augusta 2022 Fakulta elektrotechnicky a informatiky do 14. júla 2022
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie do 10. augusta 2022 Materiálovo-technologická fakulta do 31. júla 2022 Ústav
manažmentu do 31. júla 2022

slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre

Technická fakulta do 31. júla 2022 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (okrem študijného programu Krajinná a záhradná
architektúra) do 31. júla 2022 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov do 31. júla 2022 Fakulta európskych štúdií a regionálneho
rozvoja do 31. júla 2022 Fakulta biotechnológie a potravinárstva do 31. júla 2022

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta do 15. augusta 2022 Drevárska fakulta (okrem študijného programu Dizajn nábytku a interiéru) do 15. augusta 2022
Fakulta ekológie a environmentalistiky do 15. augusta 2022 Fakulta techniky do 15. augusta 2022

Technická univerzita v košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií do 31. augusta 2022 Strojnícka fakulta do 29. augusta 2022 Stavebná fakulta do
17.júla 2022 Letecká fakulta do 5. augusta 2022

Univerzita konštantína Filozofa v nitre

Fakulta prírodných vied a informatiky do 10. augusta 2022 Fakulta stredoeurópskych štúdií do 10. augusta 2022 Pedagogická fakulta do
10. augusta 2022

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie (na študijné programy externého štúdia - marketingová komunikácia, masmediálna komunikácia,
teória digitálnych hier) do 31. augusta 2022, iba externé štúdium Fakulta prírodných vied (na všetky študijné programy) do 15. augusta
2022 Fakulta sociálnych vied (na všetky študijné programy) do 9. septembra 2022 Inštitút manažmentu (na študijný program Manažment
v turizme a hotelierstve – denná a externá forma) do 15. augusta 2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove (ostatné fakulty budú otvárať ďalšie termíny podľa naplnenosti) do 15. augusta 2022

katolícka univerzita v ružomberku
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Pedagogická fakulta do 15. júla 2022 Teologická fakulta do 31. júla 2022 Filozofická fakulta do 10. augusta 2022

Univerzita Pavla jozefa šafárika v košiciach

Filozofická fakulta (na študijné programy anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku [moduly: Anglický jazyk a kultúra, Moderné
jazyky – francúzsky jazyk], britské a americké štúdiá [denná forma], filozofia [moduly: Filozofia a dejiny filozofie, Aplikovaná etika],
história, politológia [denná forma, moduly: Teória politiky,

do 31. júla 2022

Medzinárodné vzťahy], sociálna práca [denná a externá forma], medziodborové štúdium)

Fakulta verejnej správy do 15. augusta 2022 Ústav telesnej výchovy a športu do 30. júla 2022

súkroMné Vysoké školy Paneurópska vysoká škola

Fakulta práva do 31. augusta 2022 Fakulta psychológie do 31. augusta 2022 Fakulta ekonómie a podnikania do 31. augusta 2022
Fakulta masmédií do 31. augusta 2022 Fakulta informatiky do 31. augusta 2022

Vysoká škola Danubius

Fakulta práva Janka Jesenského do 31. augusta 2022 Fakulta sociálnych štúdií do 31. augusta 2022 Fakulta verejnej politiky a verejnej
správy do 31. augusta 2022

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

do 31. augusta 2022

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v košiciach

do 31. júla 2022

Hudobná a umelecká akadémia jána Albrechta v Banskej štiavnici

do 17. septembra 2022

Vysoká škola DTI

do 30. septembra 2022

Vš medzinárodného podnikania IsM slovakia v Prešove

do 30. septembra 2022

Vysoká škola manažmentu

do 31. augusta 2022

Vš zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

do 1. septembra 2022

Pozn.: v tabuľke sú zverejnené len dátumy po vyjdení prílohy, teda po 7. júli 2022 Zdroj: vysoké školy, CVTI SR
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Odmietnutie z vysokej môže byť aj príležitosť  
  7. 7. 2022, Zdroj: Denník SME, Strana: 16, Vydavateľ: Petit Press, a.s., Autor: Marta Ďurianová, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ďalšie zdroje: Denník SME - další vydání
Dosah: 461 108 GRP: 10,25 OTS: 0,10 AVE: 7609 Eur 

Rubrika: VYSOKÉ ŠKOLY

Rok pauzy využite na svoj rozvoj. Môžete pracovať, cestovať, praxovať vo vysnívanom odbore

Ak vás neprijali na univerzitu, neoplatí sa doma nečinne čakať rok do ďalších prijímacích skúšok. Rok pauzy alebo tzv. „gap year“ vám
naopak môže pomôcť rozhodnúť sa, čo v živote chcete.

Oznámenie o neprijatí na vysnívanú vysokú školu môže vyvolať pocity sklamania či zlyhania. Aj na túto situáciu by sme sa však mali
pozrieť s odstupom a skúsiť ju vnímať skôr ako príležitosť. Môže nám pomôcť zistiť, aké sú naše skutočné sny a túžby.

„Je to možnosť poriadne si premyslieť rozhodnutie ísť na vysokú školu, prípadne sa uistiť vo výbere odboru alebo zvážiť iné alternatívy,
napríklad ísť cestou alternatívneho kratšieho vzdelávania alebo si rovno nájsť prácu,“ hovorí Zuzana Kožárová, kariérová poradkyňa
Univerzitného poradenského centra Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Zistite možnosti

„Neexistujú tu všeobecné odporúčania, vždy závisí od konkrétneho človeka, čo chce. Preto sa treba na chvíľu zastaviť a zistiť, čo to
vlastne je. Niekto to zistí sám, niekomu prospeje rozhovor s kariérovým poradcom alebo s iným odborníkom,“ dodáva.

Tráviť čas doma len oddychom a čakaním na ďalšie prijímacie skúšky by však bolo podľa Kožárovej premárnením času. Mali by sme toto
obdobie využiť tak, aby nám prinieslo čo najviac z hľadiska sebarozvoja.

Okrem konzultácie s odborníkom môže byť dobrou voľbou aj rozhovor s ľuďmi, ktorí majú za sebou skúsenosť s tzv. „gap year“, teda
obdobím pauzy, či už po strednej škole, alebo počas štúdia z rôznych dôvodov, napríklad aj neúspešných prijímačiek na vysokú školu.
Môžu byť inšpiráciou a možno aj zdrojom užitočných kontaktov.

Spravte si plán

„Keď už je človek pre „gap year“ pevne rozhodnutý, odporúčam urobiť si podrobný plán. Je dobré položiť si niekoľko otázok, napr. kde ho
chcem stráviť, akými aktivitami, koľko financií bude na to treba, ako to uskutočním, časový program a podobne,“ vysvetľuje Kožárová.

Ak si budete chcieť počas tohto obdobia zarobiť, pravdepodobne si budete hľadať prácu doma alebo v zahraničí. V prípade, že financie
nie sú až také podstatné, ale chcete získavať pracovné skúsenosti a rozvíjať svoje kompetencie, na výber sú stáže alebo dobrovoľníctvo.
Tu si môžete vybrať z množstva programov.

Vyberte program

„Asi každému je známy program Erasmus. Napríklad naša univerzita v rámci Career club bližšie spolupracuje aj s organizáciami ako
Teach for Slovakia, ADRA, Dobrovoľníckym centrom Košického kraja (DCKK) či Praxuj. Kto chce venovať rok vzdelávaniu, ponúkajú sa
tu široké možnosti offline aj online vzdelávania, tzv. „MOOC kurzov (massive open online course)“. Síce sú mnohé spoplatnené, ale
čoraz viac je ich prístupných zadarmo, a to aj z najlepších svetových univerzít,“ hovorí Kožárová.

Zamerať sa v týchto programoch môžete na to, čo chcete študovať alebo si zvoliť niečo úplne iné. „Nakoniec možno zistíte, že vysokú
školu ani nepotrebujete. Bežné je to napr. v IT sektore,“ dodáva.

Skúste vycestovať

Zaujímavé sú v tomto prípade aj jazykové pobyty. Pre mnohých je lákavé cestovanie a spoznávanie nových krajín a kultúr, čo je síce viac
oddychové, ale zároveň prínosné z hľadiska rozvoja kompetencií.

„V zahraničí dokonca existujú tzv. „gap year“ programy, kde si vie človek vyberať spomedzi desiatok možností, podľa toho, čo chce zažiť.
Môže ísť aj o kombinácie spomenutých možností,“ vysvetľuje Kožárová.

Nevzdávajte sa sna

Opýtaní personalisti aj kariérni poradcovia zdôrazňujú, že svojich profesijných snov sa po počiatočnom neúspechu netreba hneď
vzdávať, no je namieste ich podrobne preskúmať a zhodnotiť. Sú to naše sny alebo niekoho iného, možno rodičov? Je realistické ich
dosiahnuť, teda či na to máme vedomosti, schopnosti, kompetencie a vôľu?
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„Jednoznačne by som pri výbere študijného odboru bral v prvom rade názor toho, kto ide študovať. Mnohé odbory na prvý pohľad
nevyzerajú perspektívne, ale na konci dňa dokážu produkovať skvelých odborníkov a úspešných ľudí. Zároveň si treba uvedomiť, že ste
to vy, kto bude mať dané vzdelanie na celý život,“ hovorí Jozef Gašparík z portálu Praxuj.sk.

„Veľmi často napríklad počúvame názory, že sociológovia, politológovia či právnici sa uplatnia na trhu práce len veľmi ťažko, ale ak si
pozriete štatistiky konkrétnych univerzít, tak zistíte, že mnohé z tých odborov majú všetkých absolventov zamestnaných a platovo dokážu
bez problémov predbehnúť národný priemer,“ dodáva.

© SME

Okrem konzultácie s odborníkom môže byť dobrou voľbou aj rozhovor s ľuďmi, ktorí majú za sebou tzv. „gap year“.

Ilustračné foto – adobe stock

Autor: Marta Ďurianová
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Internáty hlásia zvyšovanie cien  
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Rubrika: VYSOKÉ ŠKOLY

Záujem o ubytovanie v zariadeniach univerzít je približne stabilný

Študentské domovy dvíhajú ceny za ubytovanie o päť až dvadsať percent. Snažia sa pokryť vysoké ceny vstupov a výpadok príjmov v
dôsledku prerušenia prezenčnej výučby počas pandémie.

Rast cien za ubytovanie a stravovanie vo svojich internátoch hlási väčšina univerzít. Dôvodom je všeobecné zvyšovanie cien, najmä
energií, v niektorých prípadoch aj zníženie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre univerzity a výpadok príjmov z podnikateľskej činnosti v
dôsledku pandémie covidu-19.

Vysoké školy ubytovanie väčšinou priraďujú na základe poradia študentov zostaveného podľa rôznych kritérií ako vzdialenosť školy od
trvalého bydliska, sociálne pomery a zdravotné dôvody. V prípade študentov vo vyšších ročníkoch sa môže brať do úvahy aj prospech a
mimoškolské aktivity ako aktívna reprezentácia školy v športe, umení či vedeckovýskumné aktivity.

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita otvorí svoj elektronický ubytovací systém na podávanie žiadostí 15. júla, záujem o ubytovanie predpokladá približne na
rovnakej úrovni ako minulý akademický rok. Ponúkne viac ako 6500 miest na svojich internátoch Mlyny a Družba.

Ceny za ubytovanie v jej internátoch sa od 31. augusta 2022 zvýšia v priemere o 20 percent. Napríklad dvojlôžková izba vo výškovom
bloku B bude študentov namiesto súčasných 74 eur stáť od septembra 87,50 eura mesačne.

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave

V akademickom roku 2021/2022 požiadalo o ubytovanie 1115 študentov, univerzita vyhovela asi 80 percentám žiadateľov. Oproti
predchádzajúcemu roku je kapacita ubytovacích miest na UCM vyššia o 56 miest vďaka rekonštrukciám a zazmluvnením ďalšieho počtu
miest v zmluvných zariadeniach. Univerzita pristúpila k zvýšeniu cien za ubytovanie od 1. júla 2022. Za ubytovanie sa platí 80 eur
mesačne.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Študentské domovy UKF majú ubytovaciu kapacitu 1969 miest, minulý rok univerzita musela zamietnuť 242 žiadostí o ubytovanie.
Záujem o ubytovanie je približne stabilný, na budúci akademický rok 2022/2023 zostane ubytovacia kapacita ŠD UKF bezo zmien. Z
dôvodu pokrytia zvýšených nákladov na elektrinu a plyn sa od akademického roku 2022/2023 zvýšia základné mesačné poplatky za
ubytovanie študenta o päť až pätnásť eur, teda o 10 až 22 percent.

Žilinská univerzita

Univerzita má dve ubytovacie zariadenia. Kapacita v zariadení Hliny je 1953 miest a v zariadení Veľký diel 2265 miest. V minulom
akademickom roku univerzita ubytovala všetkých študentov, ktorí o to požiadali, škola registruje skôr klesajúci záujem o ubytovanie.
Zvyšovanie cien za ubytovanie univerzita predpokladá od 1. januára 2023.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Študentské domovy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika disponujú ubytovacou kapacitou približne 1400 miest. Ďalších zhruba 900 miest sa
zabezpečuje u zmluvných partnerov. Záujem o ubytovanie sa zásadne nemení a je pravdepodobné, že UPJŠ aj v akademickom roku
2022/2023 vyhovie takmer všetkým žiadateľom o ubytovanie. V dôsledku rekonštrukcie internátov a zvyšovania nákladov za energie
môžu študenti od septembra 2022 očakávať 10- až 15-percentné zvýšenie cien za ubytovanie. Aktuálne študenti univerzity platia
mesačný poplatok v rozmedzí 47 až 50 eur v závislosti od typu izby.

Prešovská univerzita

Študentské domovy Prešovskej univerzity v Prešove tvorí komplex štyroch objektov s celkovou kapacitou 1918 lôžok. Na akademický rok
2022/2023 bolo zatiaľ podaných 1423 žiadostí, čo je v porovnaní s predošlým rokom nárast o 129 žiadostí, pričom študenti prvého
ročníka bakalárskeho štúdia ešte žiadosti nepredkladali.

Univerzita intenzívne hľadá nové ubytovacie možnosti pre študentov a rozbehla sériu rokovaní s viacerými zmluvnými partnermi. Ceny za
ubytovanie zvýši od 1. septembra 2022 v priemere o desať eur, zo 65 na 75 mesačne.
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foto – taSr

Vzdialenosť školy od bydliska je jedným z kritérií na pridelenie internátu.

20 percent

V priemere o toľko sa zvýšia ceny na internátoch Mlyny a Družba v Bratislave.

Autor: Marta Ďurianová
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Na vysokú školu sa môžete prihlásiť aj v lete  
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Druhé kolo vypisujú fakulty len v niektorých študijných odboroch

V júlových a augustových termínoch ponúka možnosť prihlásiť sa na bakalárske štúdium tucet verejných a deväť súkromných vysokých

Kškôl.

to neuspel v prvom kole alebo sa pre štúdium rozhodol až po maturite, má aj v lete stále šancu stať sa vysokoškolákom. Počítať však
musí s tým, že ponuka študijných programov v dodatočných kolách na slovenských univerzitách už nie je taká široká ako na jar.

Ďalšie kolo prijímacích konaní vypisujú len tie fakulty, na ktorých sa v niektorých študijných odboroch nenaplnili predpokladané počty
študentov. Celkovo sa v letných termínoch možno prihlásiť na niektorú zo 45 fakúlt spolu dvanástich verejných vysokých škôl.

Väčšina sa zapíše

„Záujem uchádzačov o druhé kolo prijímacieho konania sa každoročne zvyšuje. Uchádzači o štúdium v druhom kole posielajú prihlášky
vo väčšine prípadov zhruba dva týždne pred ukončením prijímacieho konania,“ uviedol Michal Lukáč, prorektor pre vzdelávanie na
Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zo študentov prijatých v prvom kole býva počet kladných návratiek nižší. Z uchádzačov, ktorých univerzity prijmú v 2. kole, sa väčšina aj
na štúdium zapíše. Potvrdzuje to aj prorektor trnavskej Univerzity sv. Cyrila a Metoda. „Podiel prijatých a zapísaných študentov v
druhom kole dosahuje hodnotu viac ako 80 percent zapísaných uchádzačov. Vždy je vyšší ako v prvom kole prijímacieho konania,“
hovorí Lukáč.

Niekde už tretie kolo

Napríklad na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre prebehlo druhé kolo prijímacieho konania ešte v apríli, keď si uchádzači o
bakalárske štúdium mohli podávať prihlášky do 30. apríla. „Máme šesť fakúlt a päť z nich má aj tretie kolo, kde je možnosť podávať si
prihlášky do 31. júla. Tretie kolo nemá len fakulta ekonomiky a manažmentu,“ uviedla Renáta Chosraviová, hovorkyňa univerzity.

Fakulty košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika podľa hovorkyne Laury Hoľanovej štandardne druhé kolo prijímacích skúšok
nemajú. Tento rok ponúkajú možnosť prihlásiť sa v letných termínoch tri fakulty. „Rozhodnutie je predovšetkým ústretovým krokom k
zahraničným – ukrajinským uchádzačom o štúdium, ktorí zo známych dôvodov nemohli podať prihlášku, absolvovať prijímacie konanie či
dodať potrebné dokumenty v prvom kole,“ uviedla Hoľanová.

Druhé kolo je otvorené nielen pre nich, ale aj pre všetkých ostatných uchádzačov.

Podmienky rovnaké

Ako vyzerá každé kolo prijímacieho konania, rozhodujú akademické senáty fakúlt, prípadne univerzity. Väčšinou platí, že ak bolo prijatie
na študijný program podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho pohovoru, nevyhne sa mu záujemca o štúdium ani v druhom
kole. V prípade, že stačili výsledky zo strednej školy, prijímačky nemusí absolvovať ani študent, ktorý sa na univerzitu hlási v letnom
termíne.

„Väčšina fakúlt otvorila aj 2. kolo podávania prihlášok, pričom podmienky prijatia sú samozrejme identické pre vybrané študijné
programy,“ skonštatovala Ivana Cimermanová, prorektorka pre vzdelávanie na Prešovskej univerzite v Prešove. V druhom kole má
univerzita podľa nej tradične menej uchádzačov ako v tom prvom.

Aj na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave sú podľa hovorkyne Lenky Millerovej podmienky prijatia v druhom kole rovnaké ako pri
tom prvom. Napríklad Pedagogická fakulta UK má talentové a písomné prijímacie skúšky, na fakultu sociálnych a ekonomických vied sa
dá dostať bez prijímacích skúšok.

Na čo si dať pozor

Rovnako ako pri podávaní prihlášok v prvom jarnom termíne, aj v tých dodatočných by si mali záujemcovia o štúdium dať pozor na
prípadné chyby.

Najčastejšími býva nekompletná prihláška, ku ktorej nie sú priložené všetky potrebné prílohy. Prípadne sa o štúdium hlási študent, ktorý
nemá ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, hovorí Lenka Miller.
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Otázky a odpovede

Čo potrebujete vedieť o prihláškach podávaných v druhom kole

Je obmedzený počet prihlášok, ktoré si záujemca môže podať v druhom kole?

Počet prihlášok zákon neobmedzuje v prvom kole ani v dodatočných termínoch.

Môžem sa uchádzať na jednej fakulte o prijatie na viac študijných programov?

Je to možné. Niektoré fakulty pritom umožňujú na jednej prihláške uviesť viacero študijných programov, pričom záujemca platí iba jeden
poplatok. Iné vyžadujú na každý program zvlášť prihlášku. Kópia o zaplatenom poplatku musí byť priložená k prihláške.

Je pri prijímacom konaní v druhom kole rovnaký poplatok ako na jar?

Nie, výška poplatkov sa oproti prvému kolu nelíši. Platí, že „lacnejšia“ je na univerzitách elektronická prihláška. Napríklad na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa platí za elektronickú prihlášku 15 eur, papierová stojí 50 eur. Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky pýta za elektronickú prihlášku taktiež 15 eur, za papierovú účtuje poplatok 33 eur.

Keď ma na vysokú školu prijmú, musím oznámiť, či sa zapíšem na štúdium?

Áno. Keď je študent prijatý, musí univerzite resp. fakulte potvrdiť informáciu, či sa na štúdium zapíše, a to do začiatku akademického
roka. Ak prijatý uchádzač o štúdium neprejaví záujem a informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium
daného študijného programu. Napríklad na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre posiela uchádzač elektronickú študijnú návratku,
pričom uložené údaje následne slúžia na vydanie preukazu študenta. Ten získa študent na prezenčnom zápise na štúdium.

Ako je to s daňovým bonusom pre rodičov a povinnosťami študenta voči zdravotnej poisťovni

1. Ak stredoškolák v riadnom termíne zmaturoval a v štúdiu na vysokej škole nepokračuje:

Daňový bonus a prídavok na dieťa získa rodič poslednýkrát za mesiac august, štát za neho platí zdravotné poistenie do 31. augusta.

2. Ak stredoškolák v riadnom termíne zmaturoval a pokračuje na vysokej škole v dennom štúdiu:

V prípade, že je zápis najneskôr 31. októbra, rodič naďalej poberá daňový bonus a prídavok na dieťa, štát za študenta stále platí
zdravotné poistenie, zostáva poistencom štátu aj počas letných prázdnin, V prípade, že je zápis od 1. novembra do 31. decembra,
daňový bonus a prídavok na dieťa dostane rodič za stredoškoláka posledný raz za mesiac august a znova ho začne poberať za mesiac, v
ktorom bude zápis na vysokú školu, zdravotné poistenie štát platí naďalej.

3. Ak stredoškolák v riadnom termíne zmaturoval a pokračuje na vysokej škole v externom štúdiu so zápisom najneskôr 31. decembra:

Rodič má nárok na daňový bonus a prídavok na dieťa za mesiac august poslednýkrát, Zdravotné poistenie za študenta naďalej platí štát.

4. Ak stredoškolák riadne zmaturoval a pokračuje na vysokej škole v zahraničí:

štúdium na zahraničnej vysokej škole v niektorej z členských krajín Európskej únie či vo Švajčiarsku sa považuje za rovnocenné so
štúdiom na Slovensku, zoznam uznaných vysokých škôl je zverejnený na webovej stránke ministerstva školstva, študent napriek štúdiu v
zahraničí zostáva poistencom štátu, ak univerzita na zozname rezortu školstva uvedená nie je, musí študent získať doklad od Strediska
na uznávanie dokladov o vzdelaní a ten musí predložiť zdravotnej poisťovni.

Zdroj: Jozef Mihál, www.relia.sk, Finančná správa SR

Podiel prijatých a zapísaných študentov v 2. kole dosahuje viac ako 80 percent zapísaných uchádzačov. Vždy je vyšší ako v prvom kole.
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