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[strojový prepis] … chýba prax. Dištančné vzdelávanie nie je jednoduché ani pre vyučujúcich, pokračuje prodekanka Právnickej fakulty
univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ľudmila jeho ber. To je rovnako zaťažujúca ako pre študentov. O to viac, že my ako…
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Už v letnom semestri si niektorí vysokoškoláci priplatia niekoľko desiatok eur za internáty. Dôvodom sú nižšie dotácie pre vysoké školy a
rastúce ceny energií. Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave v súčasnosti platia za mesiac ubytovania v izbe s ďalšími dvoma
spolubývajúcimi od 65 eur. Jednolôžková izba stojí aj 110 eur. Od 1. marca sa cena môže vyšplhať až na 250 eur mesačne.

„Zvyšovanie cien sme konzultovali aj so zástupcami študentov. Záujem o ubytovanie majú aj pri zvýšených cenách,“ povedal Miroslav
Horňák z Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity. Dodal, že počas pandémie univerzita prišla približne o dva
milióny eur na poplatkoch za ubytovanie. „V našich študentských domovoch je od marca 2020 doteraz len minimálny počet študentov,
prevažne zahraničných,“ skonštatoval Horňák. Predpokladá však, že od polovice februára, teda od začiatku letného semestra, počet
ubytovaných opäť stúpne.

Predsedníčka Študentskej internátnej rady tejto univerzity Petra Staníková však má informáciu, že poplatky sa pravdepodobne budú
zvyšovať. „Zdražovanie sa určite prejaví aj na počte žiadosti o internát na rok 2022/2023 a myslím si, že záujem sa zníži. Niektorí sú však
na internát odkázaní, pretože dochádzajú do škôl z veľkých vzdialeností, a tak im nezostane nič iné, ako uhradiť vyššiu sumu,“
skonštatovala Staníková.

„Internát si musíme uhrádzať vopred na celý semester a v súčasnosti nemáme istotu, dokedy bude fungovať prezenčná výučba.
Množstvo študentov nechce uhrádzať letný semester, ale sme viazaní zmluvou, v ktorej na začiatku roka podpisujeme, že ak sa študent
chce odhlásiť z internátu, tak musí za seba nájsť náhradu,“ upozornila Staníková. „Na letný semester sa náhrady hľadajú oveľa ťažšie
ako na zimný,“ vysvetlila.

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uvažuje o zvýšení cien ubytovania o 10 až 15 percent. V súčasnosti študent
platí do 60 eur mesačne. Hovorca univerzity Tomáš Zavatčan vysvetlil, že počas pandémie bolo veľa študentov doma a aj ubytovaní za
december, január a február platili o 30 percent menej. Univerzite tak vypadli príjmy vo výške 80– až 100–tisíc eur. „Aj napriek účelovej
dotácii na rekonštrukciu študentských domovov a jedální v predchádzajúcom období tieto investície neboli v dostatočnej výške,“ uviedol
Zavatčan.

Možné zvyšovanie poplatkov za ubytovanie a služby na internátoch od leta tohto roku avizovali aj Univerzita Komenského v Bratislave,
Slovenská technická univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre či Prešovská univerzita.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Autor: (luh)
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Dcéra bývalej hlásateľky GABRIELY HARŠÁNYOVEJ (50) má k nevlastným súrodencom Rezešovcom bližšie než kedykoľvek predtým.

Toto leto uplynie presne 30 rokov odvtedy, čo sa najkrajšou Slovenkou sveta stala Gabriela Haršányová z Košíc. Finále súťaže bolo
súčasťou galaprogramu na rozlúčku s piatym svetovým festivalom slovenskej mládeže v martinskom amfiteátri. V počiatkoch tunajších
súťaží krásy víťazky nezískavali honorované zmluvy, autá či dovolenky. Medzi cenami boli tehly na stavbu domu, kilogramy cukru alebo
múky. Tieto výhry si údajne domov odniesla aj spomínaná G. Haršányová s ukážkovými mierami 90 – 62 – 89 a výškou 182 centimetrov.
Neprehliadnuteľná dlhonohá kráska však po kariére večnej missky či modelky nikdy netúžila. Zahrala si predavačku textilu v dnes už
legendárnej komédii režisérky Věry Chytilovej (†85) Dědictví aneb kurvahošigutntag s Bolkom Polívkom (72) v hlavnej úlohe a neskôr sa
stala hlásateľkou Slovenskej televízie. Do povedomia verejnosti sa zrejme najviac zapísala pre vzťah so ženatým veľkopodnikateľom a
bývalým ministrom dopravy za vlády Vladimíra Mečiara (79) Alexandrom Rezešom (†53). Ten sa na vrchole slávy a bohatstva ani
neunúval vzťah s podstatne mladšou blondínkou pred verejnosťou tajiť. Žili spolu v honosnej bratislavskej vile pod Slavínom, ale keď
Gabriela otehotnela, vzťah sa dvojici rozpadol ako domček z karát. Ich dcéra Chiara (21) ešte ani nebola na svete a medzi rodičmi sa
začala nepekná slovná prestrelka cez médiá. Na adresu matky svojho dieťaťa A. Rezeš vyhlásil: „Môžem potvrdiť, že v tom čase mala
telesný kontakt alebo známosť s viacerými ľuďmi, preto je možné, že by som otcom jej dieťaťa nakoniec ani nemusel byť,“ uviedol pred
viac ako dvomi desiatkami rokov s dôvetkom: „Uvidíme, kto bude mať čierneho Petra.“ A. Rezeš svoje otcovstvo napokon uznal, ale
museli mu ho potvrdiť testy DNA. Krátko predtým pre médiá povedal: „Ak sa preukáže, že som otcom Chiary, zachovám sa ako správny
otec. Mojej dcérke nebude nič chýbať.“

To však už splniť nestihol. V roku 2002 sa nečakane ocitol na operačnom stole vo viedenskej nemocnici. Trápila ho vrodená srdcová
porucha. Oceliarsky magnát po tretej operácii skonal. G. Haršányová mu prišla do krematória dať posledné zbohom aj so svojou takmer
dvojročnou dcérou. Príbuzní ju však z domu smútku vyhnali. „Chcela som sa s ním iba rozlúčiť! Nepustili ma… Nič ich nezaujíma, iba kto
bude dediť!“ povedala v tom čase nahnevane. Netrvalo dlho a po smrti Alexandra Rezeša sa naozaj strhla dlhá bitka o obrovské
dedičstvo.

Druhá šanca?

Malá Chiara Haršányová tak prišla na tento svet za veľmi dramatických okolností, ale čo je zaujímavé, nebohého otca by nemohla
zaprieť, ani keby chcela. Už v detstve mu akoby z oka vypadla. A ako sa zdá, nezdedila po ňom len hlboké oči a tmavé vlasy. Má po ňom
evidentne aj šikovnosť a ambície. V detstve jej namerali vysoké IQ, preto chodila do školy pre mimoriadne nadané deti. Neskôr hrávala
súťažne basketbal a počas štúdia na bratislavskom gymnáziu si v americkom Texase zdokonaľovala angličtinu. Dnes podľa informácií z
jej sociálnych sietí študuje na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V metropole východu sa tak zdržiava
podstatne častejšie než doteraz. Kvôli svojej mame, ktorá si medzičasom zariadila nový život vo veľkom dome v Marianke pri Bratislave,
príležitosť na kontakt s nevlastnými súrodencami nemala. Teraz je Chiara Eve Varholíkovej Rezešovej (44) a jej bratovi Júliusovi (51)
bližšie než kedykoľvek predtým. Treba však povedať, že E. Varholíková Rezešová, ktorá si v budapeštianskej väznici odpykávala trest za
dopravnú nehodu, pri ktorej v roku 2012 zahynuli štyria ľudia, mala G. Haršányovú v minulosti veľmi v zuboch. V podcaste s maďarským
novinárom Sándorom Friderikuszom (63) nedávno priznala, že otcova milenka bola ku sklonku jeho života častým dôvodom ich
spoločných nezhôd. „Mali sme spolu veľa hádok, hlavne pre jeho neveru a preto, že mal s inou ženou dievčatko, ktoré bolo skoro
rovnako staré ako moja staršia dcéra,“ uviedla. Najviac Evu bolelo, keď videla, ako sa pre otcovu neveru trápila jej mama. Zmierlivejšie
by však istotne pristúpila k mladučkej Chiare.

Mimochodom, aj jej brat Július Rezeš v roku 2017 týždenníku Plus 7 dní priznal, že keby svoju sestru stretol na ulici, neotočil by sa jej
chrbtom. „To, že existuje (Chiara, pozn. red.), jednoducho beriem ako fakt.

Po otcovom úmrtí sa vyriešili dedičské trampoty a odvtedy sa nestýkame,“ povedal. „Z mojej strany v tom nehľadajte žiadnu zášť alebo
niečo podobné. Keby som ju alebo jej mamu stretol na ulici, rozhodne by som neprešiel na druhú stranu, ale pristavil by som sa pri nej a
porozprával sa s ňou,“ prekvapil svojou otvorenosťou. Napokon, šikovná študentka medicíny za chyby svojich rodičov nemôže.

Z MLADUČKEJ CHIARY HARŠÁNYOVEJ (21) JE MEDIČKA V METROPOLE VÝCHODU

CHIARA HARŠÁNYOVÁ podobu so svojím nebohým otcom nezaprie. GABRIELA HARŠÁNYOVÁ počas svojej hlásateľskej kariéry.

FOTO: FACEBOOK CH.H.

Nevera ALEXANDRA REZEŠA spôsobovala v jeho rodine nezhody a hádky. GABRIELA HARŠÁNYOVÁ sa do povedomia dostala vďaka
súťaži krásy. JÚLIUS REZEŠ v minulosti priznal, že nevlastnej sestre by sa chrbtom neotočil. K nevlastným súrodencom má teraz blízko.
Šikovná Chiara študuje medicínu v Košiciach.

FOTO: INSTAGRAM/CHIARAHARSANYOVA
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CHIARA s mamou na pohrebe otca Alexandra Rezeša.

FOTO: FACEBOOK CH. H.

EVA VARHOLÍKOVÁ REZEŠOVÁ znášala otcovu neveru ťažko. Bolelo ju najmä trápenie jej mamy.

FOTO: INSTAGRAM/EVA_R_VARHOLIK

Autor: REDAKCIA

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 7

Na prijímačky pripravujú aj samotné fakulty  
  9. 2. 2022, 11:17, Zdroj: vysokeskoly.sme.sk , Vydavateľ: Petit Press, Autor: Jana Hambálková, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 551 627 GRP: 12,26 OTS: 0,12 AVE: 2320 Eur 

Budúci lekári majú kurzy už od jesene.

„Doučovanie“ z matematiky, angličtiny, biológie, chémie či príprava na prijímacie pohovory na právo. Budúci ekonómovia, lekári či
právnici, ktorí sa chcú nachystať na prijímací pohovor čo najlepšie, sa môžu prihlásiť na prípravné kurzy, ktoré vedú priamo vysokoškolskí
pedagógovia z vybranej fakulty.

Informácie o kurzoch sa dajú dohľadať na webových stránkach univerzít či priamo konkrétnej fakulty. Niektoré prebiehajú prezenčne, iné
len online, prípadne sa škola rozhodne podľa aktuálnej pandemickej situácie.

((piano))Matematika aj angličtina

Kto plánuje študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave, môže si vyskúšať na webe spraviť vzorový test. Ak má záujem o doučovanie
matematiky či angličtiny, môže sledovať na webovej stránke školy informácie o prípravných kurzoch.

V minulom roku univerzita „doučovala“ online stredoškolskú matematiku aj anglický jazyk od druhej polovice apríla až do začiatku júna.
Za viac ako tri desiatky vyučovacích hodín si pýtala poplatok sto eur.

Aj pre právnikov

Prípravné kurzy organizujú aj právnické fakulty. „Predmetom kurzu je sprostredkovanie základných vedomostí z oblasti slovenských a
svetových dejín, filozofie, základov práva a ústavného práva. Na záver účastníci absolvujú simulované prijímacie skúšky a budú mať
možnosť vypracovať vzorový skúšobný test,“ informuje o prípravnom kurze Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVýber univerzity sa začína už na základnej škole Čítajte

Na kurz vedený učiteľmi z katedry právnych dejín, katedry teórie práva a ústavného práva sa treba prihlásiť do 15. marca. Začína sa 19.
marca, pričom výučba prebieha päť týždňov v soboty v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Kurz bude prebiehať v priestoroch univerzity alebo online, podľa situácie. Poplatok je 80 eur. Druhý prípravný kurz bude päťdňový, týždeň
pred prijímacím konaním. Konkrétny termín bude zverejnený na stránke fakulty Trnavskej univerzity.

Budúci medici už od jesene

Kto sa chce stať lekárom, nemal by zaostávať v biológii a chémii. Kurzy pre záujemcov o štúdium na lekárskej fakulte ponúka napríklad
Univerzita Komenského v Bratislave, aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V metropole východu sa začínalo už na konci septembra, resp. začiatkom októbra a kurzy vedené vysokoškolskými učiteľmi z fakulty
prebiehajú vždy v sobotu až do začiatku júna, počas zimného aj letného semestra.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokK prihláške nezabudnite pripojiť všetky požadované prílohy Čítajte

„Prípravný kurz je určený najmä študentom posledného ročníka gymnázia. Cieľom je poskytnúť záujemcom základné vedomosti z oblasti
biológie a chémie a pripraviť ich na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zdravotníckych odborov,“ informuje na
webe lekárska fakulta.

V Bratislave sa na online kurz bolo treba prihlásiť do konca novembra, pričom kurz štartoval v polovici januára tohto roka a potrvá do
začiatku mája.

Vyučuje sa šesť hodín týždenne, po tri hodiny biológie a chémie. Poplatok je 150 eur, resp. 75 eur v prípade záujmu „doučovania“ len z
jedného predmetu. Aj tu vyučujú pedagógovia fakulty, ktorí sa podieľajú aj na príprave podkladov pre prijímacie skúšky.

Autor: Jana Hambálková
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Kto má nárok na ubytovanie.

Stredoškoláci v týchto dňoch vyberajú univerzitu a veria, že najbližšiu jeseň sa konečne odsťahujú z detskej izby. Či im pandémia dovolí
začať študentský život v inom meste, zatiaľ nie je jasné. Prváci, ktorí začnú študovať mimo rodičovského hniezda, však na univerzitách
majú šancu dostať miesto na internáte.

„Vo všeobecnosti platí, že prváci majú na Univerzite Komenského (UK) garantované miesto na internáte, ak bývajú mimo dosahu
bratislavskej integrovanej dopravy a v prípade Jesséniovej lekárskej fakulty UK v Martine mimo martinskej dopravy,“ priblížila Lenka
Miller, hovorkyňa UK v Bratislave.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokInternát alebo podnájom? Ak ste partia, byt sa oplatí Čítajte

Každá fakulta má pre študentov vyhradený určitý počet miest. Pri rozhodovaní, ktorý študent získa miesto, zohráva úlohu sociálna
situácia, teda napríklad študenti so špecifickými potrebami majú prednosť.

((piano))

Úlohu zohrávajú aj známky z predchádzajúceho roka, čo však neplatí pri prvákoch.

Otvorené aj počas online výučby

„Internáty UK zostali počas online vyučovania otvorené po celý čas. Cena ubytovania za mesiac je približne 70 eur. Pohybuje sa od 48
do 114 eur v závislosti od internátu a počtu ubytovaných na izbe,“ uviedla Miller.

Študenti, ktorí sa na jeseň k 30. septembru rozhodli kvôli dištančnej výučbe odubytovať, tak mohli urobiť a miesto dostal ďalší záujemca.
Ak sa zmluvu rozhodli ukončiť až po prvom októbri, museli za seba nájsť náhradu alebo platiť ďalej za ubytovanie.

„Mnohí študenti sa napriek dištančnému štúdiu rozhodli na internátoch zostať. Platí tu režim OTP,“ dodala hovorkyňa bratislavskej
univerzity.

Dočasné odubytovanie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umožnila študentom počas pandémie dočasné odubytovanie, počas ktorého uhrádzajú
len tretinový udržiavací poplatok. Zľavy škola dohodla aj so zmluvnými partnermi. Mnohí študenti však bývajú na internátoch a
ubytovniach podľa hovorcu univerzity Tomáša Zavatčana aj počas pandémie.

Internáty na Medickej stoja od 47 eur na mesiac, v študentskom domov (ŠD) na Popradskej je cena od 44 eur mesačne.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokK prihláške nezabudnite pripojiť všetky požadované prílohy Čítajte

„Študenti prvých ročníkov môžu byť ubytovaní v zmluvných ubytovniach. Ide o MEI Hostel na Kysuckej s cenou od 74 eur za mesiac,
Podnikateľské centrum na Pražskej s poplatkom od 78 eur mesačne a ŠD Technickej univerzity Košice na Jedlíkovej, ktoré stojí od 63
eur na mesiac,“ informoval Zavatčan.

Univerzita môže vďaka vlastným ŠD aj miestam u zmluvných poskytovateľov prideliť ubytovanie prvákom, ktorí oň požiadajú.

Študent dostane informáciu mesiac vopred

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa študent o pridelení, prípadne nepridelení lôžka na internáte dozvie najneskôr mesiac
pred nástupom na štúdium. Pre študentov denného štúdia je podľa Dany Strakovej z univerzity k dispozícii 2265 lôžok.

„Prideľovanie lôžka sa riadi vopred zverejnenými kritériami a prebieha etapovite. Priemerný mesačný poplatok za lôžko je 65 eur,“
dodala.

Počas akademického roka, mimo vyhlásených kôl na prideľovanie lôžok, sa môžu študenti priebežne osobne informovať u vedúcich ŠD,
či s uvoľnilo miesto po odchádzajúcom študentovi.

Každý má vlastné kritériá
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Podmienky na získanie ubytovania na internáte si určujú jednotlivé vysoké školy. Kritériá si zväčša vie študent dohľadať na webových
stránkach.

Napríklad Trenčianska univerzita posudzuje vzdialenosť od trvalého bydliska, vrátane počtu prestupov podľa cestovných poriadkov SAD
a ŽSR. Body môže získať študent za študijný prospech. Hodnotí sa tiež sociálna situácia či aktivity v rámci univerzity. Prednosť majú tiež
študenti s ťažkým zdravotným postihnutím.

Autor: Jana Hambálková
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Odoslanie si nenechávajte na poslednú chvíľu.

Na väčšine slovenských vysokých škôl treba podať prihlášku v mesiacoch február až máj. Prijímacie pohovory sa zvyknú konať v
priebehu júna. Niektoré fakulty prijímajú študentov aj v druhom kole, v júni až v septembri.

Kto sa chce stať od budúceho školského roka vysokoškolákom, musí si v prvom rade ustriehnuť termín na podanie prihlášky na vybraný
študijný program na konkrétnej univerzite či na vysokej škole. Ak ho stihne a doručí škole včas aj všetky požadované dokumenty, dočká
sa prijímacieho konania.

((piano))

Ako bude vyzerať tento krok smerujúci k vysokoškolskému štúdiu, závisí od konkrétnej fakulty alebo od študijného programu. Na niektoré
sa možno dostať len na základe výsledkov stredoškolského štúdia, maturity či výsledkami v testoch Scio. Inde čakajú uchádzačov
pohovory z vybraných predmetov.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokNa prijímačky pripravujú aj samotné fakulty Čítajte

Prípravu na testy ponúkajú viaceré univerzity priamo pod dohľadom skúšajúcich pedagógov. Presné podmienky prijatia na študijný
program si možno dohľadať na webovej stránke vybranej školy. Vysokoškolákom sa stanete až zápisom prijatého uchádzača na fakultu.

1. Pozorne čítajte

Každá univerzita, fakulta a niekedy aj každý študijný program môže mať vlastné podmienky, termíny a poplatky týkajúce sa prihlášky a
prijímacieho konania. Ak máte vybranú konkrétnu vysokú školu, fakultu aj program, pozorne si prečítajte, dokedy musíte najneskôr poslať
prihlášku, či ju stačí poslať len elektronicky, prípadne musí byť aj v papierovej podobe, čo všetko k nej treba priložiť a na aký účet treba
zaplatiť aké poplatky.

2. Sledujte si termíny

Ak sa plánujete prihlásiť na viaceré vysoké školy, myslite na to, že jednotlivé fakulty na univerzitách môžu mať rôzne termíny na podanie
prihlášky na štúdium. Ak do stanoveného dátumu nestihnete prihlášku podať, škola vás nepozve na prijímacie pohovory, resp. neprijme z
dôvodu nedodania potrebných dokladov v určenom termíne.

Napríklad na Univerzite Komenského v Bratislave má časť fakúlt posledný termín na podanie prihlášky koniec februára, ďalšie majú
určený termín v polovici marca, ale sú aj fakulty na tejto univerzite, na ktoré je možné poslať prihlášku ešte na konci marca či až do konca
apríla.

3. Prihlášky elektronicky aj klasicky

Niektoré fakulty umožňujú podať prihlášku výlučne elektronicky. Iné vyžadujú, aby záujemca o štúdium po vyplnení prihlášky online ju
zaslal aj klasicky poštou. Inde uznávajú oba typy prihlášok rovnocenne. Bližšie informácie nájdete na webových stránkach jednotlivých
fakúlt. Riadiť sa treba vždy konkrétnymi podmienkami vybranej fakulty, resp. priamo študijného programu.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVýber univerzity sa začína už na základnej škole Čítajte 4. Ako na elektronickú prihlášku

Pri elektronických prihláškach sa treba pripraviť na to, že rôzne školy majú rôzne systémy. Niektoré používajú informačný portál AIS,
MAIS, či e-prihlaska.sk, prípadne majú vlastný systém. Platí pritom, že kto prihlášku odošle elektronicky, môže sledovať stav prijímacieho
konania online a online sa tiež dozvie rozhodnutie o prijatí či neprijatí na vybrané štúdium.

Prvým krokom pri podaní elektronickej prihlášky je registrácia a zadanie osobných a kontaktných údajov. Pri nejasnostiach pri vypĺňaní
prihlášky si prečítajte návod, prípadne skúste kontaktovať študijné oddelenie.

Nezabudnite doložiť podľa pokynov príslušnej fakulty potrebné prílohy k elektronickej prihláške. Po jej odoslaní sa už zväčša prípadné
chyby nedajú opraviť a pre vykonanie zmien je potrebné kontaktovať príslušné študijné oddelenie.

Koľko prihlášok na jednotlivé fakulty si možno podať a koľko študijných programov možno vyznačiť na jednej prihláške, si určujú
univerzity. Napríklad na Ekonomickej univerzite v Bratislave si záujemca o štúdium môže na jednu fakultu podať iba jednu prihlášku. V
prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto programy – maximálne tri – na jednej prihláške.
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5. Poplatky za prijímacie konanie

Pohybujú sa v desiatkach eur, v závislosti od fakulty. Platia sa pri podaní prihlášky a slúžia na úhradu nákladov, ktoré má škola s
prijímacím konaním. Platí, že menej pýtajú univerzity od uchádzačov, ktorí sa prihlásia elektronicky.

Na niektorých fakultách je rozdiel menší, napríklad na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa za elektronickú
prihlášku platí poplatok 20 eur, za klasickú 30 eur.

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pýta pri elektronickej prihláške poplatok za prijímacie konanie 30 eur, pri
písomnej prihláške je to 40 eur.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky má však poplatok pri elektronickom prihlásení sa 15 eur a v prípade listinnej podoby 33 eur.
Najdrahšie sú poplatky na lekárskych fakultách, práve či programoch v cudzom jazyku.

Aké sú najčastejšie chyby pri vypĺňaní prihlášok Uchádzači zvyknú zabudnúť vyplniť v prihláške prospech zo všetkých ohodnotených
predmetov, prípadne nevyplnia polročné hodnotenie zo 4. ročníka, resp. 5. ročníka v bilingválnom štúdiu. Často chýba potvrdenie
strednej školy pri prospechu, potvrdenie lekára o spôsobilosti na štúdium, ktoré je potrebné napríklad pri lekárskych fakultách alebo pri
fakulte telesnej výchovy a športu, prípadne chýba podpis uchádzača. Pri vypĺňaní prihlášky treba využívať automatické vypĺňanie údajov
z databáz, aby sa korektne vyplnilo trvalé bydlisko, kód absolvovaného štúdia, atď. Pri platbách je potrebné dať si pozor na správne
vyplnenie variabilného a špecifického symbolu. Uchádzači ich nájdu na príkaze na úhradu, ktorý si vygenerujú z e-prihlášky. Netreba
zabúdať ani na kontaktné údaje, ktoré sú dôležité v prípade, že sa prijímacie skúšky budú konať online. Pozor si treba dať na chyby z
nepozornosti. Na fakultách, kde sa požaduje zaslanie papierovej prihlášky, nie sú doložené všetky požadované prílohy. V prípade
elektronickej prihlášky sa najčastejšie školy stretávajú s neúplnosťou naskenovaných príloh – vysvedčení. Často sa tiež stane, že
maturitné vysvedčenia nie sú overené notárom, len strednou školou. Niekedy nie je vyplnený študijný program, chýba e-mailová adresa,
prípadne je uvedená neúplná adresa. K častým chybám v prihláškach dochádza aj pri uvádzaní rodného čísla či dátumu narodenia.
Priemery známok v prihláškach sa nezhodujú s priemermi v doručených vysvedčeniach. Niekedy sú priložené doklady, ktoré v zmysle
podmienok prijímacieho konania nemajú tvoriť prílohu prihlášky a následne sú vrátené uchádzačom.

Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Autor: Jana Hambálková
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Toto je zvuk umelej pľúcnej ventilácie, ktorý denne počujú lekári a sestry na covidových oddeleniach, kde ležia pacienti s najťažším
priebehom ochorenia. Bez takýchto pomocníkov by boli zdravotníci bezradní. Nový unikátny model ventilácie z dielne Ústavu lekárskej
fyziologie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vystavujú aj v našom národnom pavilóne na Expo v Dubaji.
Marianna Kovácsová tam oslovila prednostu ústavu Viliama Doniča.

Unikátny model umelej pľúcnej ventilácie vystavujú aj na Expo v Dubaji Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Autorka: Marianna Kovácsová; Foto: Patrik Gerši

Autor: Marianna Kovácsová
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Archív

Zimná univerziáda pokračuje futsalom

V utorok 8. februára 2022 sa v telocvični ŠDĽŠ v Mlynskej doline v Bratislave konala halová obdoba futbalu v rámci Zimnej univerziády
SR.

09. 02. 2022 17.16 hod.

Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

Víťazkou sa stala Ekonomická univerzita v Bratislave. Na druhom mieste skončila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Z tretieho
miesta sa teší Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podrobnejšie výsledky sú dostupné na stránke Zimnej univerziády.
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Fakulty a ústavy UPJŠ
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Už v letnom semestri si niektorí vysokoškoláci priplatia niekoľko desiatok eur za internáty. Dôvodom sú nižšie dotácie pre vysoké školy a
rastúce ceny energií. Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave v súčasnosti platia za mesiac ubytovania v izbe s ďalšími dvoma
spolubývajúcimi od 65 eur. Jednolôžková izba stojí aj 110 eur. Od 1. marca sa cena môže vyšplhať až na 250 eur mesačne.

„Zvyšovanie cien sme konzultovali aj so zástupcami študentov. Záujem o ubytovanie majú aj pri zvýšených cenách,“ povedal Miroslav
Horňák z Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity. Dodal, že počas pandémie univerzita prišla približne o dva
milióny eur na poplatkoch za ubytovanie. „V našich študentských domovoch je od marca 2020 doteraz len minimálny počet študentov,
prevažne zahraničných,“ skonštatoval Horňák. Predpokladá však, že od polovice februára, teda od začiatku letného semestra, počet
ubytovaných opäť stúpne.

Predsedníčka Študentskej internátnej rady tejto univerzity Petra Staníková však má informáciu, že poplatky sa pravdepodobne budú
zvyšovať. „Zdražovanie sa určite prejaví aj na počte žiadosti o internát na rok 2022/2023 a myslím si, že záujem sa zníži. Niektorí sú však
na internát odkázaní, pretože dochádzajú do škôl z veľkých vzdialeností, a tak im nezostane nič iné, ako uhradiť vyššiu sumu,“
skonštatovala Staníková.

„Internát si musíme uhrádzať vopred na celý semester a v súčasnosti nemáme istotu, dokedy bude fungovať prezenčná výučba.
Množstvo študentov nechce uhrádzať letný semester, ale sme viazaní zmluvou, v ktorej na začiatku roka podpisujeme, že ak sa študent
chce odhlásiť z internátu, tak musí za seba nájsť náhradu,“ upozornila Staníková. „Na letný semester sa náhrady hľadajú oveľa ťažšie
ako na zimný,“ vysvetlila.

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uvažuje o zvýšení cien ubytovania o 10 až 15 percent. V súčasnosti študent platí
do 60 eur mesačne. Hovorca univerzity Tomáš Zavatčan vysvetlil, že počas pandémie bolo veľa študentov doma a aj ubytovaní za
december, január a február platili o 30 percent menej. Univerzite tak vypadli príjmy vo výške 80– až 100–tisíc eur. „Aj napriek účelovej
dotácii na rekonštrukciu študentských domovov a jedální v predchádzajúcom období tieto investície neboli v dostatočnej výške,“ uviedol
Zavatčan.

Možné zvyšovanie poplatkov za ubytovanie a služby na internátoch od leta tohto roku avizovali aj Univerzita Komenského v Bratislave,
Slovenská technická univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre či Prešovská univerzita.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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Kto má nárok na ubytovanie.

Stredoškoláci v týchto dňoch vyberajú univerzitu a veria, že najbližšiu jeseň sa konečne odsťahujú z detskej izby. Či im pandémia dovolí
začať študentský život v inom meste, zatiaľ nie je jasné. Prváci, ktorí začnú študovať mimo rodičovského hniezda, však na univerzitách
majú šancu dostať miesto na internáte.

„Vo všeobecnosti platí, že prváci majú na Univerzite Komenského (UK) garantované miesto na internáte, ak bývajú mimo dosahu
bratislavskej integrovanej dopravy a v prípade Jesséniovej lekárskej fakulty UK v Martine mimo martinskej dopravy,“ priblížila Lenka
Miller, hovorkyňa UK v Bratislave.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokInternát alebo podnájom? Ak ste partia, byt sa oplatí Čítajte

Každá fakulta má pre študentov vyhradený určitý počet miest. Pri rozhodovaní, ktorý študent získa miesto, zohráva úlohu sociálna
situácia, teda napríklad študenti so špecifickými potrebami majú prednosť.

((piano))

Úlohu zohrávajú aj známky z predchádzajúceho roka, čo však neplatí pri prvákoch.

Otvorené aj počas online výučby

„Internáty UK zostali počas online vyučovania otvorené po celý čas. Cena ubytovania za mesiac je približne 70 eur. Pohybuje sa od 48
do 114 eur v závislosti od internátu a počtu ubytovaných na izbe,“ uviedla Miller.

Študenti, ktorí sa na jeseň k 30. septembru rozhodli kvôli dištančnej výučbe odubytovať, tak mohli urobiť a miesto dostal ďalší záujemca.
Ak sa zmluvu rozhodli ukončiť až po prvom októbri, museli za seba nájsť náhradu alebo platiť ďalej za ubytovanie.

„Mnohí študenti sa napriek dištančnému štúdiu rozhodli na internátoch zostať. Platí tu režim OTP,“ dodala hovorkyňa bratislavskej
univerzity.

Dočasné odubytovanie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umožnila študentom počas pandémie dočasné odubytovanie, počas ktorého uhrádzajú len
tretinový udržiavací poplatok. Zľavy škola dohodla aj so zmluvnými partnermi. Mnohí študenti však bývajú na internátoch a ubytovniach
podľa hovorcu univerzity Tomáša Zavatčana aj počas pandémie.

Internáty na Medickej stoja od 47 eur na mesiac, v študentskom domov (ŠD) na Popradskej je cena od 44 eur mesačne.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokK prihláške nezabudnite pripojiť všetky požadované prílohy Čítajte

„Študenti prvých ročníkov môžu byť ubytovaní v zmluvných ubytovniach. Ide o MEI Hostel na Kysuckej s cenou od 74 eur za mesiac,
Podnikateľské centrum na Pražskej s poplatkom od 78 eur mesačne a ŠD Technickej univerzity Košice na Jedlíkovej, ktoré stojí od 63
eur na mesiac,“ informoval Zavatčan.

Univerzita môže vďaka vlastným ŠD aj miestam u zmluvných poskytovateľov prideliť ubytovanie prvákom, ktorí oň požiadajú.

Študent dostane informáciu mesiac vopred

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa študent o pridelení, prípadne nepridelení lôžka na internáte dozvie najneskôr mesiac
pred nástupom na štúdium. Pre študentov denného štúdia je podľa Dany Strakovej z univerzity k dispozícii 2265 lôžok.

„Prideľovanie lôžka sa riadi vopred zverejnenými kritériami a prebieha etapovite. Priemerný mesačný poplatok za lôžko je 65 eur,“
dodala.

Počas akademického roka, mimo vyhlásených kôl na prideľovanie lôžok, sa môžu študenti priebežne osobne informovať u vedúcich ŠD,
či s uvoľnilo miesto po odchádzajúcom študentovi.

Každý má vlastné kritériá
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Podmienky na získanie ubytovania na internáte si určujú jednotlivé vysoké školy. Kritériá si zväčša vie študent dohľadať na webových
stránkach.

Napríklad Trenčianska univerzita posudzuje vzdialenosť od trvalého bydliska, vrátane počtu prestupov podľa cestovných poriadkov SAD
a ŽSR. Body môže získať študent za študijný prospech. Hodnotí sa tiež sociálna situácia či aktivity v rámci univerzity. Prednosť majú tiež
študenti s ťažkým zdravotným postihnutím.

Autor: Jana Hambálková
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Už v letnom semestri si niektorí vysokoškoláci priplatia niekoľko desiatok eur za internáty. Dôvodom sú nižšie dotácie pre vysoké školy a
rastúce ceny energií. Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave v súčasnosti platia za mesiac ubytovania v izbe s ďalšími dvoma
spolubývajúcimi od 65 eur. Jednolôžková izba stojí aj 110 eur. Od 1. marca sa cena môže vyšplhať až na 250 eur mesačne.

„Zvyšovanie cien sme konzultovali aj so zástupcami študentov. Záujem o ubytovanie majú aj pri zvýšených cenách,“ povedal Miroslav
Horňák z Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity. Dodal, že počas pandémie univerzita prišla približne o dva
milióny eur na poplatkoch za ubytovanie. „V našich študentských domovoch je od marca 2020 doteraz len minimálny počet študentov,
prevažne zahraničných,“ skonštatoval Horňák. Predpokladá však, že od polovice februára, teda od začiatku letného semestra, počet
ubytovaných opäť stúpne.

Predsedníčka Študentskej internátnej rady tejto univerzity Petra Staníková však má informáciu, že poplatky sa pravdepodobne budú
zvyšovať. „Zdražovanie sa určite prejaví aj na počte žiadosti o internát na rok 2022/2023 a myslím si, že záujem sa zníži. Niektorí sú však
na internát odkázaní, pretože dochádzajú do škôl z veľkých vzdialeností, a tak im nezostane nič iné, ako uhradiť vyššiu sumu,“
skonštatovala Staníková.

„Internát si musíme uhrádzať vopred na celý semester a v súčasnosti nemáme istotu, dokedy bude fungovať prezenčná výučba.
Množstvo študentov nechce uhrádzať letný semester, ale sme viazaní zmluvou, v ktorej na začiatku roka podpisujeme, že ak sa študent
chce odhlásiť z internátu, tak musí za seba nájsť náhradu,“ upozornila Staníková. „Na letný semester sa náhrady hľadajú oveľa ťažšie
ako na zimný,“ vysvetlila.

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uvažuje o zvýšení cien ubytovania o 10 až 15 percent. V súčasnosti študent platí
do 60 eur mesačne. Hovorca univerzity Tomáš Zavatčan vysvetlil, že počas pandémie bolo veľa študentov doma a aj ubytovaní za
december, január a február platili o 30 percent menej. Univerzite tak vypadli príjmy vo výške 80– až 100–tisíc eur. „Aj napriek účelovej
dotácii na rekonštrukciu študentských domovov a jedální v predchádzajúcom období tieto investície neboli v dostatočnej výške,“
uviedol Zavatčan.

Možné zvyšovanie poplatkov za ubytovanie a služby na internátoch od leta tohto roku avizovali aj Univerzita Komenského v Bratislave,
Slovenská technická univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre či Prešovská univerzita.
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Kto má nárok na ubytovanie.

Stredoškoláci v týchto dňoch vyberajú univerzitu a veria, že najbližšiu jeseň sa konečne odsťahujú z detskej izby. Či im pandémia dovolí
začať študentský život v inom meste, zatiaľ nie je jasné. Prváci, ktorí začnú študovať mimo rodičovského hniezda, však na univerzitách
majú šancu dostať miesto na internáte.

„Vo všeobecnosti platí, že prváci majú na Univerzite Komenského (UK) garantované miesto na internáte, ak bývajú mimo dosahu
bratislavskej integrovanej dopravy a v prípade Jesséniovej lekárskej fakulty UK v Martine mimo martinskej dopravy,“ priblížila Lenka
Miller, hovorkyňa UK v Bratislave.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokInternát alebo podnájom? Ak ste partia, byt sa oplatí Čítajte

Každá fakulta má pre študentov vyhradený určitý počet miest. Pri rozhodovaní, ktorý študent získa miesto, zohráva úlohu sociálna
situácia, teda napríklad študenti so špecifickými potrebami majú prednosť.

((piano))

Úlohu zohrávajú aj známky z predchádzajúceho roka, čo však neplatí pri prvákoch.

Otvorené aj počas online výučby

„Internáty UK zostali počas online vyučovania otvorené po celý čas. Cena ubytovania za mesiac je približne 70 eur. Pohybuje sa od 48
do 114 eur v závislosti od internátu a počtu ubytovaných na izbe,“ uviedla Miller.

Študenti, ktorí sa na jeseň k 30. septembru rozhodli kvôli dištančnej výučbe odubytovať, tak mohli urobiť a miesto dostal ďalší záujemca.
Ak sa zmluvu rozhodli ukončiť až po prvom októbri, museli za seba nájsť náhradu alebo platiť ďalej za ubytovanie.

„Mnohí študenti sa napriek dištančnému štúdiu rozhodli na internátoch zostať. Platí tu režim OTP,“ dodala hovorkyňa bratislavskej
univerzity.

Dočasné odubytovanie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umožnila študentom počas pandémie dočasné odubytovanie, počas ktorého uhrádzajú len
tretinový udržiavací poplatok. Zľavy škola dohodla aj so zmluvnými partnermi. Mnohí študenti však bývajú na internátoch a ubytovniach
podľa hovorcu univerzity Tomáša Zavatčana aj počas pandémie.

Internáty na Medickej stoja od 47 eur na mesiac, v študentskom domov (ŠD) na Popradskej je cena od 44 eur mesačne.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokK prihláške nezabudnite pripojiť všetky požadované prílohy Čítajte

„Študenti prvých ročníkov môžu byť ubytovaní v zmluvných ubytovniach. Ide o MEI Hostel na Kysuckej s cenou od 74 eur za mesiac,
Podnikateľské centrum na Pražskej s poplatkom od 78 eur mesačne a ŠD Technickej univerzity Košice na Jedlíkovej, ktoré stojí od 63
eur na mesiac,“ informoval Zavatčan.

Univerzita môže vďaka vlastným ŠD aj miestam u zmluvných poskytovateľov prideliť ubytovanie prvákom, ktorí oň požiadajú.

Študent dostane informáciu mesiac vopred

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa študent o pridelení, prípadne nepridelení lôžka na internáte dozvie najneskôr mesiac
pred nástupom na štúdium. Pre študentov denného štúdia je podľa Dany Strakovej z univerzity k dispozícii 2265 lôžok.

„Prideľovanie lôžka sa riadi vopred zverejnenými kritériami a prebieha etapovite. Priemerný mesačný poplatok za lôžko je 65 eur,“
dodala.

Počas akademického roka, mimo vyhlásených kôl na prideľovanie lôžok, sa môžu študenti priebežne osobne informovať u vedúcich ŠD,
či s uvoľnilo miesto po odchádzajúcom študentovi.

Každý má vlastné kritériá
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Podmienky na získanie ubytovania na internáte si určujú jednotlivé vysoké školy. Kritériá si zväčša vie študent dohľadať na webových
stránkach.

Napríklad Trenčianska univerzita posudzuje vzdialenosť od trvalého bydliska, vrátane počtu prestupov podľa cestovných poriadkov SAD
a ŽSR. Body môže získať študent za študijný prospech. Hodnotí sa tiež sociálna situácia či aktivity v rámci univerzity. Prednosť majú tiež
študenti s ťažkým zdravotným postihnutím.

Autor: Jana Hambálková
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