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Nárast cien energií trápi viaceré vysoké školy na Slovensku. Mnohé z nich z dôvodu chýbajúcich financií musia utlmiť plánované
rekonštrukcie či programy. V tomto smere tiež očakávajú pomoc od štátu.

Univerzita Komenského v Bratislave momentálne hľadá iné spôsoby, ako ušetriť. „Budeme musieť utlmiť rozvojové programy a odložiť
viaceré plánované rekonštrukcie.Situácia je však kritická a robíme všetko pre to, aby sme ju zvládli, ale očakávame aj pomoc od štátu,“
povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller. Slovenská technická univerzita v Bratislave bude reagovať
flexibilne podľa vývoja situácie.

„Očakávame, že príde k redukcii investícií do rekonštrukcie pracovísk, zvažujeme celouniverzitnú dovolenku v poslednej dekáde
decembra a v prvej dekáde januára, prípadne on-line formu skúšok v zimnom semestri, pričom budovy budeme len temperovať,
úspornejšie svietenie a podobne,“ poznamenal pre TASR hovorca STU Juraj Rybanský.

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pre TASR uviedlo, že zvýšenie cien energií sa priamo dotýka takmer
každého subjektu, teda i vysokých škôl. „Sú potrebné finančné zdroje navyše, ktoré nemohli byť plánované a byť súčasťou dotácie na rok
2022. Predpokladáme dodatočné dofinancovanie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,“ povedalo vedenie.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej pre TASR skonštatoval, že univerzita v
súčasnosti nemá problémy súvisiace so zvýšením ceny energií. „Univerzita bude svoje priestory využívať z hľadiska energií efektívnejšie
a zavedie úsporné opatrenia. Aj v rámci projektu Zelená univerzita konáme ekologicky a k životnému prostrediu priateľskejšie, na
strechách fakúlt (fakulta elektrotechniky a informačných technológií, strojnícka fakulta) pribudli stovky fotovoltaických panelov na úrovni
150 kW,“ uviedol Ristvej. Ako dodal, univerzita ich vie využiť na výrobu elektrickej energie, ktorú bude používať na vlastnú prevádzku.

Ekonomická univerzita v Bratislave sa musela v roku 2022 vyrovnať s 350-percentným zvýšením cien plynu. „V nasledujúcom roku
očakávame skokový nárast ceny za elektrinu, keďže aktuálne platná rámcová zmluva končí 31. decembra 2022,“ uviedol Miroslav
Horňák z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako doplnil, univerzita prijala súbor opatrení na úsporu spotreby energií a v súčasnosti
realizuje iba nevyhnutné opravy a dlhšie plánované rekonštrukcie.

Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove priebežne monitoruje aktuálnu situáciu s nárastom cien energií a pripravuje variantné riešenia,
ak by došlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie na trhu s energiami.

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár pre TASR uviedol, že dôsledky zvýšenia cien energií a následné postupné
zvyšovanie prakticky všetkých vstupných nákladov majú negatívny vplyv na finančnú situáciu univerzity. „Štát už druhý rok po sebe skrátil
výšku dotácie pre verejné vysoké školy, kompenzácie dosahov nárastu cien energií vysokých škôl štát nerieši. Univerzita preto realizuje a
pripravuje viaceré úsporné opatrenia s cieľom šetriť finančné prostriedky,“ uzavrel.

Ďakujeme, že čítaš Fontech. V prípade, že máš postreh alebo si našiel v článku chybu, napíš nám na redakcia@fontech.sk .

Pošli nám TIP na článok
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Bratislava 13. augusta (TASR) – Nárast cien energií trápi viaceré vysoké školy na Slovensku. Mnohé z nich z dôvodu chýbajúcich financií
musia utlmiť plánované rekonštrukcie či programy. V tomto smere tiež očakávajú pomoc od štátu.

Univerzita Komenského v Bratislave momentálne hľadá iné spôsoby, ako ušetriť. "Budeme musieť utlmiť rozvojové programy a odložiť
viaceré plánované rekonštrukcie. Situácia je však kritická a robíme všetko pre to, aby sme ju zvládli, ale očakávame aj pomoc od štátu,"
povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller. Slovenská technická univerzita v Bratislave bude reagovať
flexibilne podľa vývoja situácie. "Očakávame, že príde k redukcii investícií do rekonštrukcie pracovísk, zvažujeme celouniverzitnú
dovolenku v poslednej dekáde decembra a v prvej dekáde januára, prípadne on-line formu skúšok v zimnom semestri, pričom budovy
budeme len temperovať, úspornejšie svietenie a podobne," poznamenal pre TASR hovorca STU Juraj Rybanský.

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pre TASR uviedlo, že zvýšenie cien energií sa priamo dotýka takmer
každého subjektu, teda i vysokých škôl. "Sú potrebné finančné zdroje navyše, ktoré nemohli byť plánované a byť súčasťou dotácie na rok
2022. Predpokladáme dodatočné dofinancovanie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," povedalo vedenie.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej pre TASR skonštatoval, že univerzita v
súčasnosti nemá problémy súvisiace so zvýšením ceny energií. "Univerzita bude svoje priestory využívať z hľadiska energií efektívnejšie
a zavedie úsporné opatrenia. Aj v rámci projektu Zelená univerzita konáme ekologicky a k životnému prostrediu priateľskejšie, na
strechách fakúlt (fakulta elektrotechniky a informačných technológií, strojnícka fakulta) pribudli stovky fotovoltaických panelov na úrovni
150 kW," uviedol Ristvej. Ako dodal, univerzita ich vie využiť na výrobu elektrickej energie, ktorú bude používať na vlastnú prevádzku.

Ekonomická univerzita v Bratislave sa musela v roku 2022 vyrovnať s 350-percentným zvýšením cien plynu. "V nasledujúcom roku
očakávame skokový nárast ceny za elektrinu, keďže aktuálne platná rámcová zmluva končí 31. decembra 2022," uviedol Miroslav
Horňák z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako doplnil, univerzita prijala súbor opatrení na úsporu spotreby energií a v súčasnosti
realizuje iba nevyhnutné opravy a dlhšie plánované rekonštrukcie.

Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove priebežne monitoruje aktuálnu situáciu s nárastom cien energií a pripravuje variantné riešenia,
ak by došlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie na trhu s energiami.

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár pre TASR uviedol, že dôsledky zvýšenia cien energií a následné postupné
zvyšovanie prakticky všetkých vstupných nákladov majú negatívny vplyv na finančnú situáciu univerzity. "Štát už druhý rok po sebe skrátil
výšku dotácie pre verejné vysoké školy, kompenzácie dosahov nárastu cien energií vysokých škôl štát nerieši. Univerzita preto realizuje a
pripravuje viaceré úsporné opatrenia s cieľom šetriť finančné prostriedky," uzavrel.

UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukový záznam.

siv mia

Autor: SIV
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Nárast cien má vplyv aj na vysoké školy. (ilustračné foto)

Nárast cien energií trápi viaceré vysoké školy na Slovensku. Mnohé z nich z dôvodu chýbajúcich financií musia utlmiť plánované
rekonštrukcie či programy. V tomto smere tiež očakávajú pomoc od štátu.

Univerzita Komenského v Bratislave momentálne hľadá iné spôsoby, ako ušetriť. "Budeme musieť utlmiť rozvojové programy a odložiť
viaceré plánované rekonštrukcie. Situácia je však kritická a robíme všetko pre to, aby sme ju zvládli, ale očakávame aj pomoc od štátu, "
povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude reagovať flexibilne podľa vývoja situácie. "Očakávame, že príde k redukcii investícií do
rekonštrukcie pracovísk, zvažujeme celouniverzitnú dovolenku v poslednej dekáde decembra a v prvej dekáde januára, prípadne on-line
formu skúšok v zimnom semestri, pričom budovy budeme len temperovať, úspornejšie svietenie a podobne," poznamenal pre TASR
hovorca STU Juraj Rybanský.

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pre TASR uviedlo, že zvýšenie cien energií sa priamo dotýka takmer
každého subjektu, teda i vysokých škôl. "Sú potrebné finančné zdroje navyše, ktoré nemohli byť plánované a byť súčasťou dotácie na rok
2022. Predpokladáme dodatočné dofinancovanie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," povedalo vedenie.

pokračovanie

‹ 1 2 ›
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Budeme musieť utlmiť rozvojové programy a odložiť viaceré plánované rekonštrukcie, uviedla hovorkyňa univerzity Komenského v
Bratislave Lenka Miller.

Bratislava 13. augusta (TASR) – Nárast cien energií trápi viaceré vysoké školy na Slovensku. Mnohé z nich z dôvodu chýbajúcich financií
musia utlmiť plánované rekonštrukcie či programy. V tomto smere tiež očakávajú pomoc od štátu.

Univerzita Komenského v Bratislave momentálne hľadá iné spôsoby, ako ušetriť. "Budeme musieť utlmiť rozvojové programy a odložiť
viaceré plánované rekonštrukcie.Situácia je však kritická a robíme všetko pre to, aby sme ju zvládli, ale očakávame aj pomoc od štátu,"
povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller. Slovenská technická univerzita v Bratislave bude reagovať
flexibilne podľa vývoja situácie. "Očakávame, že príde k redukcii investícií do rekonštrukcie pracovísk, zvažujeme celouniverzitnú
dovolenku v poslednej dekáde decembra a v prvej dekáde januára, prípadne on-line formu skúšok v zimnom semestri, pričom budovy
budeme len temperovať, úspornejšie svietenie a podobne," poznamenal pre TASR hovorca STU Juraj Rybanský.

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pre TASR uviedlo, že zvýšenie cien energií sa priamo dotýka takmer
každého subjektu, teda i vysokých škôl. "Sú potrebné finančné zdroje navyše, ktoré nemohli byť plánované a byť súčasťou dotácie na rok
2022. Predpokladáme dodatočné dofinancovanie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," povedalo vedenie.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej pre TASR skonštatoval, že univerzita v
súčasnosti nemá problémy súvisiace so zvýšením ceny energií. " Univerzita bude svoje priestory využívať z hľadiska energií efektívnejšie
a zavedie úsporné opatrenia. Aj v rámci projektu Zelená univerzita konáme ekologicky a k životnému prostrediu priateľskejšie, na
strechách fakúlt (fakulta elektrotechniky a informačných technológií, strojnícka fakulta) pribudli stovky fotovoltaických panelov na úrovni
150 kW," uviedol Ristvej. Ako dodal, univerzita ich vie využiť na výrobu elektrickej energie, ktorú bude používať na vlastnú prevádzku.

Ekonomická univerzita v Bratislave sa musela v roku 2022 vyrovnať s 350-percentným zvýšením cien plynu. "V nasledujúcom roku
očakávame skokový nárast ceny za elektrinu, keďže aktuálne platná rámcová zmluva končí 31. decembra 2022," uviedol Miroslav
Horňák z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako doplnil, univerzita prijala súbor opatrení na úsporu spotreby energií a v súčasnosti
realizuje iba nevyhnutné opravy a dlhšie plánované rekonštrukcie.

Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove priebežne monitoruje aktuálnu situáciu s nárastom cien energií a pripravuje variantné riešenia,
ak by došlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie na trhu s energiami.

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár pre TASR uviedol, že dôsledky zvýšenia cien energií a následné postupné
zvyšovanie prakticky všetkých vstupných nákladov majú negatívny vplyv na finančnú situáciu univerzity. "Štát už druhý rok po sebe skrátil
výšku dotácie pre verejné vysoké školy, kompenzácie dosahov nárastu cien energií vysokých škôl štát nerieši. Univerzita preto realizuje a
pripravuje viaceré úsporné opatrenia s cieľom šetriť finančné prostriedky," uzavrel.

Autor: TASR
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Pomôže im vláda? Vysoké školy idú masívne šetriť: Je to kritické. Očakávame peniaze od štátu!  
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13.08.22-15:19

Nárast cien energií trápi viaceré vysoké školy na Slovensku. Mnohé z nich z dôvodu chýbajúcich financií musia utlmiť plánované
rekonštrukcie či programy. V tomto smere tiež očakávajú pomoc od štátu.

Mohlo by vás zaujímať:

Máte doma vysokoškoláka? Pripravte sa na drahšie internáty! Ceny stúpnu rádovo o niekoľko percent

Univerzita Komenského v Bratislave momentálne hľadá iné spôsoby, ako ušetriť. „ Budeme musieť utlmiť rozvojové programy a odložiť
viaceré plánované rekonštrukcie. Situácia je však kritická a robíme všetko pre to, aby sme ju zvládli, ale očakávame aj pomoc od štátu,“
povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

Zvažuju aj celouniverzitnú dovolenku

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude reagovať flexibilne podľa vývoja situácie. „Očakávame, že príde k redukcii investícií do
rekonštrukcie pracovísk, zvažujeme celouniverzitnú dovolenku v poslednej dekáde decembra a v prvej dekáde januára, prípadne on-line
formu skúšok v zimnom semestri, pričom budovy budeme len temperovať, úspornejšie svietenie a podobne,“ poznamenal pre TASR
hovorca STU Juraj Rybanský.

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pre TASR uviedlo, že zvýšenie cien energií sa priamo dotýka takmer
každého subjektu, teda i vysokých škôl. „Sú potrebné finančné zdroje navyše, ktoré nemohli byť plánované a byť súčasťou dotácie na rok
2022. Predpokladáme dodatočné dofinancovanie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,“ povedalo vedenie.

Iba v Žiline nemajú problém, vyrobia si elektrinu sami

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej pre TASR skonštatoval, že univerzita v
súčasnosti nemá problémy súvisiace so zvýšením ceny energií. „Univerzita bude svoje priestory využívať z hľadiska energií efektívnejšie
a zavedie úsporné opatrenia. Aj v rámci projektu Zelená univerzita konáme ekologicky a k životnému prostrediu priateľskejšie, na
strechách fakúlt (fakulta elektrotechniky a informačných technológií, strojnícka fakulta) pribudli stovky fotovoltaických panelov na úrovni
150 kW,“ uviedol Ristvej. Ako dodal, univerzita ich vie využiť na výrobu elektrickej energie, ktorú bude používať na vlastnú prevádzku.

Museli sa vyrovnať s 350-percentným zvýšením plynu

Ekonomická univerzita v Bratislave sa musela v roku 2022 vyrovnať s 350-percentným zvýšením cien plynu. „V nasledujúcom roku
očakávame skokový nárast ceny za elektrinu, keďže aktuálne platná rámcová zmluva končí 31. decembra 2022,“ uviedol Miroslav
Horňák z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako doplnil, univerzita prijala súbor opatrení na úsporu spotreby energií a v súčasnosti
realizuje iba nevyhnutné opravy a dlhšie plánované rekonštrukcie.

Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove priebežne monitoruje aktuálnu situáciu s nárastom cien energií a pripravuje variantné riešenia,
ak by došlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie na trhu s energiami.

Z Nitry pripomenuli krátenie dotácií štátu

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár pre TASR uviedol, že dôsledky zvýšenia cien energií a následné postupné
zvyšovanie prakticky všetkých vstupných nákladov majú negatívny vplyv na finančnú situáciu univerzity. „Štát už druhý rok po sebe skrátil
výšku dotácie pre verejné vysoké školy, kompenzácie dosahov nárastu cien energií vysokých škôl štát nerieši. Univerzita preto realizuje a
pripravuje viaceré úsporné opatrenia s cieľom šetriť finančné prostriedky,“ uzavrel.

Zdroj: tasr

Autor: Peter Partila
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Zvyšovanie cien energií trápi aj vysoké školy, čakjú na pomoc od štátu  
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Slovenská technická univerzita očakáva redukciu investícií do rekonštrukcie pracovísk, zvažuje celouniverzitnú dovolenku v poslednej
dekáde decembra a v prvej dekáde januára, prípadne on-line formu skúšok v zimnom semestri, pričom budovy mieni len temperovať.

Nárast cien energií trápi viaceré vysoké školy na Slovensku. Mnohé z nich z dôvodu chýbajúcich financií musia utlmiť plánované
rekonštrukcie či programy. V tomto smere tiež očakávajú pomoc od štátu.

Univerzita Komenského v Bratislave momentálne hľadá iné spôsoby, ako ušetriť. „Budeme musieť utlmiť rozvojové programy a odložiť
viaceré plánované rekonštrukcie. Situácia je však kritická a robíme všetko pre to, aby sme ju zvládli, ale očakávame aj pomoc od štátu,"
povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller. Slovenská technická univerzita v Bratislave bude reagovať
flexibilne podľa vývoja situácie. „Očakávame, že príde k redukcii investícií do rekonštrukcie pracovísk, zvažujeme celouniverzitnú
dovolenku v poslednej dekáde decembra a v prvej dekáde januára, prípadne on-line formu skúšok v zimnom semestri, pričom budovy
budeme len temperovať, úspornejšie svietenie a podobne," poznamenal pre TASR hovorca STU Juraj Rybanský.

Financie navyše

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pre TASR uviedlo, že zvýšenie cien energií sa priamo dotýka takmer
každého subjektu, teda i vysokých škôl. „Sú potrebné finančné zdroje navyše, ktoré nemohli byť plánované a byť súčasťou dotácie na rok
2022. Predpokladáme dodatočné dofinancovanie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," povedalo vedenie.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej pre TASR skonštatoval, že univerzita v
súčasnosti nemá problémy súvisiace so zvýšením ceny energií. „Univerzita bude svoje priestory využívať z hľadiska energií efektívnejšie
a zavedie úsporné opatrenia. Aj v rámci projektu Zelená univerzita konáme ekologicky a k životnému prostrediu priateľskejšie, na
strechách fakúlt (fakulta elektrotechniky a informačných technológií, strojnícka fakulta) pribudli stovky fotovoltaických panelov na úrovni
150 kW," uviedol Ristvej. Ako dodal, univerzita ich vie využiť na výrobu elektrickej energie, ktorú bude používať na vlastnú prevádzku.

Zvýšenie cien plynu

Ekonomická univerzita v Bratislave sa musela v roku 2022 vyrovnať s 350-percentným zvýšením cien plynu. „V nasledujúcom roku
očakávame skokový nárast ceny za elektrinu, keďže aktuálne platná rámcová zmluva končí 31. decembra 2022," uviedol Miroslav
Horňák z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako doplnil, univerzita prijala súbor opatrení na úsporu spotreby energií a v súčasnosti
realizuje iba nevyhnutné opravy a dlhšie plánované rekonštrukcie.

Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove priebežne monitoruje aktuálnu situáciu s nárastom cien energií a pripravuje variantné riešenia,
ak by došlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie na trhu s energiami.

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár pre TASR uviedol, že dôsledky zvýšenia cien energií a následné postupné
zvyšovanie prakticky všetkých vstupných nákladov majú negatívny vplyv na finančnú situáciu univerzity. „Štát už druhý rok po sebe skrátil
výšku dotácie pre verejné vysoké školy, kompenzácie dosahov nárastu cien energií vysokých škôl štát nerieši. Univerzita preto realizuje a
pripravuje viaceré úsporné opatrenia s cieľom šetriť finančné prostriedky," uzavrel.

Martin Turček investigatívny novinár Aktuality.sk

Každá minúta čítania investigatívneho článku nás stojí desiatky hodín redakčnej práce. Aj vďaka vašej podpore môžeme tvoriť nezávislú
a faktami overenú žurnalistiku. Pozrite si 3-dielny dokumentárny seriál z prostredia redakcie a investigatívneho tímu pri odhaľovaní
zásadných káuz.

Pozrieť Príbeh investigatívy

Autor: TASR
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Nárast cien energií trápi vysoké školy, čakajú pomoc od štátu  
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Mnohé odkladajú rekonštrukcie.

Právnicka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Foto: TASR

Nárast cien energií trápi viaceré vysoké školy na Slovensku. Mnohé z nich z dôvodu chýbajúcich financií musia utlmiť plánované
rekonštrukcie či programy. V tomto smere tiež očakávajú pomoc od štátu.

Univerzita Komenského v Bratislave momentálne hľadá iné spôsoby, ako ušetriť. „Budeme musieť utlmiť rozvojové programy a odložiť
viaceré plánované rekonštrukcie. Situácia je však kritická a robíme všetko pre to, aby sme ju zvládli, ale očakávame aj pomoc od štátu“.
Povedala hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

STU bude reagovať flexibilne

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude reagovať flexibilne podľa vývoja situácie. „Očakávame, že príde k redukcii investícií do
rekonštrukcie pracovísk, zvažujeme celouniverzitnú dovolenku v poslednej dekáde decembra a v prvej dekáde januára. Prípadne on-line
formu skúšok v zimnom semestri, pričom budovy budeme len temperovať, úspornejšie svietenie a podobne,“ poznamenal hovorca STU
Juraj Rybanský.

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach uviedlo, že zvýšenie cien energií sa priamo dotýka takmer každého
subjektu, teda i vysokých škôl. „Sú potrebné finančné zdroje navyše, ktoré nemohli byť plánované a byť súčasťou dotácie na rok 2022.
Predpokladáme dodatočné dofinancovanie zo strany ministerstva školstva,“ povedalo vedenie.

Súvisiaci článok Zastropovanie cien energií stále nie je hotová vec

Žilinská univerzita v Žiline v súčasnosti nemá problémy súvisiace so zvýšením ceny energií. Skonštatoval prorektor pre medzinárodné
vzťahy a marketing Jozef Ristvej.

„Univerzita bude svoje priestory využívať z hľadiska energií efektívnejšie a zavedie úsporné opatrenia. Aj v rámci projektu Zelená
univerzita konáme ekologicky a k životnému prostrediu priateľskejšie. Na strechách fakúlt (fakulta elektrotechniky a informačných
technológií, strojnícka fakulta) pribudli stovky fotovoltaických panelov na úrovni 150 kW,“ uviedol Ristvej.

Ako dodal, univerzita ich vie využiť na výrobu elektrickej energie, ktorú bude používať na vlastnú prevádzku. Ekonomická univerzita v
Bratislave sa musela v roku 2022 vyrovnať s 350-percentným zvýšením cien plynu.

„V nasledujúcom roku očakávame skokový nárast ceny za elektrinu, keďže aktuálne platná rámcová zmluva končí 31. decembra 2022“.
Uviedol Miroslav Horňák z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Negatívne vplyvy na financie univerzít

Ako doplnil, univerzita prijala súbor opatrení na úsporu spotreby energií a v súčasnosti realizuje iba nevyhnutné opravy a dlhšie
plánované rekonštrukcie. Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove priebežne monitoruje aktuálnu situáciu s nárastom cien energií.
Pripravuje variantné riešenia, ak by došlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie na trhu s energiami.

Súvisiaci článok Mnohé domácnosti budú musieť pre zdražovanie siahnuť na svoje úspory

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár pre TASR uviedol, že dôsledky zvýšenia cien energií a následné postupné
zvyšovanie prakticky všetkých vstupných nákladov majú negatívny vplyv na finančnú situáciu univerzity.

„Štát už druhý rok po sebe skrátil výšku dotácie pre verejné vysoké školy, kompenzácie dosahov nárastu cien energií vysokých škôl štát
nerieši. Univerzita preto realizuje a pripravuje viaceré úsporné opatrenia s cieľom šetriť finančné prostriedky,“ uzavrel.

Autor: Anežka Lisá, TASR
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Nárast cien energií trápi aj viaceré vysoké školy. Očakávajú, že im pomôže štát  
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Nárast cien energií trápi viaceré vysoké školy na Slovensku. Mnohé z nich z dôvodu chýbajúcich financií musia utlmiť plánované
rekonštrukcie či programy. V tomto smere tiež očakávajú pomoc od štátu.

Univerzita Komenského v Bratislave momentálne hľadá iné spôsoby, ako ušetriť. "Budeme musieť utlmiť rozvojové programy a odložiť
viaceré plánované rekonštrukcie.Situácia je však kritická a robíme všetko pre to, aby sme ju zvládli, ale očakávame aj pomoc od štátu,"
povedala hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude reagovať flexibilne podľa vývoja situácie. "Očakávame, že príde k redukcii investícií do
rekonštrukcie pracovísk, zvažujeme celouniverzitnú dovolenku v poslednej dekáde decembra a v prvej dekáde januára, prípadne on-line
formu skúšok v zimnom semestri, pričom budovy budeme len temperovať, úspornejšie svietenie a podobne," poznamenal hovorca STU
Juraj Rybanský.

V rôznych situáciách

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uviedlo, že zvýšenie cien energií sa priamo dotýka takmer každého subjektu,
teda i vysokých škôl. "Sú potrebné finančné zdroje navyše, ktoré nemohli byť plánované a byť súčasťou dotácie na rok 2022.
Predpokladáme dodatočné dofinancovanie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," povedalo vedenie.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej skonštatoval, že univerzita v súčasnosti nemá
problémy súvisiace so zvýšením ceny energií. "Univerzita bude svoje priestory využívať z hľadiska energií efektívnejšie a zavedie
úsporné opatrenia. Aj v rámci projektu Zelená univerzita konáme ekologicky a k životnému prostrediu priateľskejšie, na strechách fakúlt
(fakulta elektrotechniky a informačných technológií, strojnícka fakulta) pribudli stovky fotovoltaických panelov na úrovni 150 kW," uviedol
Ristvej. Ako dodal, univerzita ich vie využiť na výrobu elektrickej energie, ktorú bude používať na vlastnú prevádzku.

Vlastné riešenia

Ekonomická univerzita v Bratislave sa musela v roku 2022 vyrovnať s 350-percentným zvýšením cien plynu. "V nasledujúcom roku
očakávame skokový nárast ceny za elektrinu, keďže aktuálne platná rámcová zmluva končí 31. decembra 2022," uviedol Miroslav
Horňák z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako doplnil, univerzita prijala súbor opatrení na úsporu spotreby energií a v súčasnosti
realizuje iba nevyhnutné opravy a dlhšie plánované rekonštrukcie.

Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove priebežne monitoruje aktuálnu situáciu s nárastom cien energií a pripravuje variantné riešenia,
ak by došlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie na trhu s energiami.

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár uviedol, že dôsledky zvýšenia cien energií a následné postupné zvyšovanie
prakticky všetkých vstupných nákladov majú negatívny vplyv na finančnú situáciu univerzity. "Štát už druhý rok po sebe skrátil výšku
dotácie pre verejné vysoké školy, kompenzácie dosahov nárastu cien energií vysokých škôl štát nerieši. Univerzita preto realizuje a
pripravuje viaceré úsporné opatrenia s cieľom šetriť finančné prostriedky," uzavrel.

Autor: TA3.COM | TELEVÍZIA TA3
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BRATISLAVA – Viaceré univerzity na Slovensku počas letných mesiacov rekonštruujú a modernizujú priestory študentských domovov.
Napríklad na Mlynoch Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa realizujú rekonštrukčné práce priebežne počas celého roka, potvrdila
hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

V minulom akademickom roku sa realizovala rekonštrukcia vstupnej chodby, revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií a
obnova a modernizácia výťahov na manželských internátoch. Na Átriových domkoch sa uskutočnila modernizácia centrálnych jadier v
blokoch C, E, M, rekonštrukcia striech na blokoch E a V, oprava oporných múrikov a zábradlí. Zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa tiež
23 študovní. "Izby vo výškovom bloku A dostanú do septembra 2023 nové okná a balkónové dvere. Prebehne tu aj výmena zvislých
rozvodov k sociálnym jadrám. V bloku M Átriových domkov sa postupne do júna 2023 vymieňajú podlahy, kompletne sa vymaľujú
priestory a vymení sa nábytok, v blokoch F, G a J vymenia do septembra 2022 podlahy na chodbách," spresnila Miller.

Na Družbe UK sa vymenilo zábradlie a robili sa nátery nosných konštrukcií balkónov, modernizovali sa balkónové steny, okná a radiátory
na študentských izbách, aktuálne kompletne rekonštruujú kotolňu, ktorá vykuruje blok D1. Práce majú byť hotové do septembra. "Družba
UK pokračuje podľa plánu rozvoja na roky 2019 – 2022 a postupne v tomto čase je investovaných takmer 2,7 milióna eur," dodala Miller.
Aj Slovenská technická univerzita (STU) počas leta pokračuje v rekonštrukciách študentských domovov. "V tomto období bola dokončená
piata etapa opravy izieb na študentskom domove Mladá garda (blok B – 3. a 4. podlažie) za 205.328 eur. Priestory sa následne zariadia
novým nábytkom, ktorý bude dodaný po ukončení prebiehajúceho verejného obstarávania. Študentom budú izby odovzdané počas
semestra," spresnil hovorca univerzity Juraj Rybanský.

Galéria fotiek (2)

Internát Mlyny

Zdroj: TASR - Andrej Galica

Na Študentskom domove Dobrovičova sú tesne pred dokončením prác rekonštrukcií izieb, náklady predstavujú 784.324 eur. Izby budú
pripravené na ubytovanie študentov k 1. septembru. Počas leta sa tiež na internátoch STU robia hygienické nátery na izbách a chodbách
v celkovej hodnote 80.629 eur. Na Študentskom domove Miloša Uhra v Trnave počas leta rekonštruujú balkóny a výťah, celková suma
nákladov je 166.000 eur. Práce dokončia do konca mesiaca. Prešovská univerzita v Prešove pokračuje v zatepľovaní svojich
študentských domovov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. Pracuje sa na internáte na Námestí mládeže za viac ako 700.000 eur.
Ukončenie prác je naplánované na júl 2023.

Obnovou v lete prechádza aj jeden blok Študentských domovov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Medickej ulici.
"Pozostáva z úpravy interiéru izieb a výmeny nábytku. Trvať bude do konca augusta, to znamená, že ubytovanie študentov v
akademickom roku 2022/2023 nebude nijako obmedzené z dôvodu renovačných prác," uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.
Cena renovácie je približne 250.000 eur. Na internáte Trnavskej univerzity v Trnave ani na ostatných zmluvných ubytovacích
zariadeniach momentálne neprebiehajú žiadne rekonštrukčné práce. "Prebiehajú len bežné servisné a údržbárske opravy, ktoré sa
vykonávajú počas leta," dodal hovorca univerzity Matúš Demko.
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Rekonštrukčné práce na internátoch prebiehajú počas leta.&nbsp/&nbspFoto: Pexels

Bratislava 14. augusta (TASR) – Viaceré univerzity na Slovensku počas letných mesiacov rekonštruujú a modernizujú priestory
študentských domovov. Napríklad na Mlynoch Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa realizujú rekonštrukčné práce priebežne
počas celého roka, potvrdila pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

V minulom akademickom roku sa realizovala rekonštrukcia vstupnej chodby, revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií a
obnova a modernizácia výťahov na manželských internátoch. Na Átriových domkoch sa uskutočnila modernizácia centrálnych jadier v
blokoch C, E, M, rekonštrukcia striech na blokoch E a V, oprava oporných múrikov a zábradlí. Zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa tiež
23 študovní. "Izby vo výškovom bloku A dostanú do septembra 2023 nové okná a balkónové dvere. Prebehne tu aj výmena zvislých
rozvodov k sociálnym jadrám. V bloku M Átriových domkov sa postupne do júna 2023 vymieňajú podlahy, kompletne sa vymaľujú
priestory a vymení sa nábytok, v blokoch F, G a J vymenia do septembra 2022 podlahy na chodbách," spresnila Miller.

Na Družbe UK sa vymenilo zábradlie a robili sa nátery nosných konštrukcií balkónov, modernizovali sa balkónové steny, okná a radiátory
na študentských izbách, aktuálne kompletne rekonštruujú kotolňu, ktorá vykuruje blok D1. Práce majú byť hotové do septembra. "Družba
UK pokračuje podľa plánu rozvoja na roky 2019 – 2022 a postupne v tomto čase je investovaných takmer 2,7 milióna eur," dodala Miller.

Aj Slovenská technická univerzita (STU) počas leta pokračuje v rekonštrukciách študentských domovov. "V tomto období bola dokončená
piata etapa opravy izieb na študentskom domove Mladá garda (blok B – 3. a 4. podlažie) za 205.328 eur. Priestory sa následne zariadia
novým nábytkom, ktorý bude dodaný po ukončení prebiehajúceho verejného obstarávania. Študentom budú izby odovzdané počas
semestra," spresnil pre TASR hovorca univerzity Juraj Rybanský. Na Študentskom domove Dobrovičova sú tesne pred dokončením prác
rekonštrukcií izieb, náklady predstavujú 784.324 eur. Izby budú pripravené na ubytovanie študentov k 1. septembru.

Počas leta sa tiež na internátoch STU robia hygienické nátery na izbách a chodbách v celkovej hodnote 80.629 eur. Na Študentskom
domove Miloša Uhra v Trnave počas leta rekonštruujú balkóny a výťah, celková suma nákladov je 166.000 eur. Práce dokončia do konca
mesiaca.

Prešovská univerzita v Prešove pokračuje v zatepľovaní svojich študentských domovov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť.
Pracuje sa na internáte na Námestí mládeže za viac ako 700.000 eur. Ukončenie prác je naplánované na júl 2023.

Obnovou v lete prechádza aj jeden blok Študentských domovov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Medickej ulici.
"Pozostáva z úpravy interiéru izieb a výmeny nábytku. Trvať bude do konca augusta, to znamená, že ubytovanie študentov v
akademickom roku 2022/2023 nebude nijako obmedzené z dôvodu renovačných prác," uviedla pre TASR hovorkyňa univerzity Laura
Hoľanová. Cena renovácie je približne 250.000 eur.

Na internáte Trnavskej univerzity v Trnave ani na ostatných zmluvných ubytovacích zariadeniach momentálne neprebiehajú žiadne
rekonštrukčné práce. "Prebiehajú len bežné servisné a údržbárske opravy, ktoré sa vykonávajú počas leta," dodal pre TASR hovorca
univerzity Matúš Demko.
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Bratislava 14. augusta (TASR) – Viaceré univerzity na Slovensku počas letných mesiacov rekonštruujú a modernizujú priestory
študentských domovov. Napríklad na Mlynoch Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa realizujú rekonštrukčné práce priebežne
počas celého roka, potvrdila pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

V minulom akademickom roku sa realizovala rekonštrukcia vstupnej chodby, revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií a
obnova a modernizácia výťahov na manželských internátoch. Na Átriových domkoch sa uskutočnila modernizácia centrálnych jadier v
blokoch C, E, M, rekonštrukcia striech na blokoch E a V, oprava oporných múrikov a zábradlí. Zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa tiež
23 študovní. "Izby vo výškovom bloku A dostanú do septembra 2023 nové okná a balkónové dvere. Prebehne tu aj výmena zvislých
rozvodov k sociálnym jadrám. V bloku M Átriových domkov sa postupne do júna 2023 vymieňajú podlahy, kompletne sa vymaľujú
priestory a vymení sa nábytok, v blokoch F, G a J vymenia do septembra 2022 podlahy na chodbách," spresnila Miller.

Na Družbe UK sa vymenilo zábradlie a robili sa nátery nosných konštrukcií balkónov, modernizovali sa balkónové steny, okná a radiátory
na študentských izbách, aktuálne kompletne rekonštruujú kotolňu, ktorá vykuruje blok D1. Práce majú byť hotové do septembra. "Družba
UK pokračuje podľa plánu rozvoja na roky 2019 – 2022 a postupne v tomto čase je investovaných takmer 2,7 milióna eur," dodala Miller.

Aj Slovenská technická univerzita (STU) počas leta pokračuje v rekonštrukciách študentských domovov. "V tomto období bola dokončená
piata etapa opravy izieb na študentskom domove Mladá garda (blok B – 3. a 4. podlažie) za 205.328 eur. Priestory sa následne zariadia
novým nábytkom, ktorý bude dodaný po ukončení prebiehajúceho verejného obstarávania. Študentom budú izby odovzdané počas
semestra," spresnil pre TASR hovorca univerzity Juraj Rybanský. Na Študentskom domove Dobrovičova sú tesne pred dokončením prác
rekonštrukcií izieb, náklady predstavujú 784.324 eur. Izby budú pripravené na ubytovanie študentov k 1. septembru.

Počas leta sa tiež na internátoch STU robia hygienické nátery na izbách a chodbách v celkovej hodnote 80.629 eur. Na Študentskom
domove Miloša Uhra v Trnave počas leta rekonštruujú balkóny a výťah, celková suma nákladov je 166.000 eur. Práce dokončia do konca
mesiaca.

Prešovská univerzita v Prešove pokračuje v zatepľovaní svojich študentských domovov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť.
Pracuje sa na internáte na Námestí mládeže za viac ako 700.000 eur. Ukončenie prác je naplánované na júl 2023.

Obnovou v lete prechádza aj jeden blok Študentských domovov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Medickej ulici.
"Pozostáva z úpravy interiéru izieb a výmeny nábytku. Trvať bude do konca augusta, to znamená, že ubytovanie študentov v
akademickom roku 2022/2023 nebude nijako obmedzené z dôvodu renovačných prác," uviedla pre TASR hovorkyňa univerzity Laura
Hoľanová. Cena renovácie je približne 250.000 eur.

Na internáte Trnavskej univerzity v Trnave ani na ostatných zmluvných ubytovacích zariadeniach momentálne neprebiehajú žiadne
rekonštrukčné práce. "Prebiehajú len bežné servisné a údržbárske opravy, ktoré sa vykonávajú počas leta," dodal pre TASR hovorca
univerzity Matúš Demko.

siv liv
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Aj Slovenská technická univerzita počas leta pokračuje v rekonštrukciách študentských domovov.

Bratislava 14. augusta (TASR) – Viaceré univerzity na Slovensku počas letných mesiacov rekonštruujú a modernizujú priestory
študentských domovov. Napríklad na Mlynoch Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa realizujú rekonštrukčné práce priebežne
počas celého roka, potvrdila pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

V minulom akademickom roku sa realizovala rekonštrukcia vstupnej chodby, revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií a
obnova a modernizácia výťahov na manželských internátoch. Na Átriových domkoch sa uskutočnila modernizácia centrálnych jadier v
blokoch C, E, M, rekonštrukcia striech na blokoch E a V, oprava oporných múrikov a zábradlí. Zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa tiež
23 študovní. "Izby vo výškovom bloku A dostanú do septembra 2023 nové okná a balkónové dvere. Prebehne tu aj výmena zvislých
rozvodov k sociálnym jadrám. V bloku M Átriových domkov sa postupne do júna 2023 vymieňajú podlahy, kompletne sa vymaľujú
priestory a vymení sa nábytok, v blokoch F, G a J vymenia do septembra 2022 podlahy na chodbách," spresnila Miller.

Na Družbe UK sa vymenilo zábradlie a robili sa nátery nosných konštrukcií balkónov, modernizovali sa balkónové steny, okná a radiátory
na študentských izbách, aktuálne kompletne rekonštruujú kotolňu, ktorá vykuruje blok D1. Práce majú byť hotové do septembra. "Družba
UK pokračuje podľa plánu rozvoja na roky 2019 – 2022 a postupne v tomto čase je investovaných takmer 2,7 milióna eur," dodala Miller.

Na archívnej snímke vysokoškolský internát Družba Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR Jaroslav Novák

Aj Slovenská technická univerzita (STU) počas leta pokračuje v rekonštrukciách študentských domovov. "V tomto období bola dokončená
piata etapa opravy izieb na študentskom domove Mladá garda (blok B – 3. a 4. podlažie) za 205.328 eur. Priestory sa následne zariadia
novým nábytkom, ktorý bude dodaný po ukončení prebiehajúceho verejného obstarávania. Študentom budú izby odovzdané počas
semestra," spresnil pre TASR hovorca univerzity Juraj Rybanský. Na Študentskom domove Dobrovičova sú tesne pred dokončením prác
rekonštrukcií izieb, náklady predstavujú 784.324 eur. Izby budú pripravené na ubytovanie študentov k 1. septembru.

Počas leta sa tiež na internátoch STU robia hygienické nátery na izbách a chodbách v celkovej hodnote 80.629 eur. Na Študentskom
domove Miloša Uhra v Trnave počas leta rekonštruujú balkóny a výťah, celková suma nákladov je 166.000 eur. Práce dokončia do konca
mesiaca.

Prešovská univerzita v Prešove pokračuje v zatepľovaní svojich študentských domovov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť.
Pracuje sa na internáte na Námestí mládeže za viac ako 700.000 eur. Ukončenie prác je naplánované na júl 2023.

Obnovou v lete prechádza aj jeden blok Študentských domovov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Medickej ulici.
"Pozostáva z úpravy interiéru izieb a výmeny nábytku. Trvať bude do konca augusta, to znamená, že ubytovanie študentov v
akademickom roku 2022/2023 nebude nijako obmedzené z dôvodu renovačných prác," uviedla pre TASR hovorkyňa univerzity Laura
Hoľanová. Cena renovácie je približne 250.000 eur.

Na internáte Trnavskej univerzity v Trnave ani na ostatných zmluvných ubytovacích zariadeniach momentálne neprebiehajú žiadne
rekonštrukčné práce. "Prebiehajú len bežné servisné a údržbárske opravy, ktoré sa vykonávajú počas leta," dodal pre TASR hovorca
univerzity Matúš Demko.

Autor: TASR
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Viaceré univerzity na Slovensku počas letných mesiacov rekonštruujú a modernizujú priestory študentských domovov. Napríklad na
Mlynoch Univerzity Komenského v Bratislave sa realizujú rekonštrukčné práce priebežne počas celého roka, potvrdila hovorkyňa
najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

V minulom akademickom roku sa realizovala rekonštrukcia vstupnej chodby, revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií a
obnova a modernizácia výťahov na manželských internátoch. Na Átriových domkoch sa uskutočnila modernizácia centrálnych jadier v
blokoch C, E, M, rekonštrukcia striech na blokoch E a V, oprava oporných múrikov a zábradlí. Zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa tiež
23 študovní.

Investujú sa státisíce

"Izby vo výškovom bloku A dostanú do septembra 2023 nové okná a balkónové dvere. Prebehne tu aj výmena zvislých rozvodov k
sociálnym jadrám. V bloku M Átriových domkov sa postupne do júna 2023 vymieňajú podlahy, kompletne sa vymaľujú priestory a vymení
sa nábytok, v blokoch F, G a J vymenia do septembra 2022 podlahy na chodbách," spresnila Miller.

V nigérijskom hlavnom meste boli kvôli bezpečnostnej hrozbe zatvorené školy

Na Družbe Univerzity Komenského sa vymenilo zábradlie a robili sa nátery nosných konštrukcií balkónov, modernizovali sa balkónové
steny, okná a radiátory na študentských izbách, aktuálne kompletne rekonštruujú kotolňu, ktorá vykuruje blok D1. Práce majú byť hotové
do septembra. "Družba Univerzity Komenského pokračuje podľa plánu rozvoja na roky 2019 – 2022 a postupne v tomto čase je
investovaných takmer 2,7 milióna eur," dodala Miller.

Aj Slovenská technická univerzita počas leta pokračuje v rekonštrukciách študentských domovov. "V tomto období bola dokončená piata
etapa opravy izieb na študentskom domove Mladá garda (blok B – 3. a 4. podlažie) za 205 328 eur. Priestory sa následne zariadia
novým nábytkom, ktorý bude dodaný po ukončení prebiehajúceho verejného obstarávania. Študentom budú izby odovzdané počas
semestra," spresnil hovorca univerzity Juraj Rybanský.

Známa univerzita prichádza s prelomovou novinkou. Zavádzajú študijný predmet Harry Styles

Na Študentskom domove Dobrovičova sú tesne pred dokončením prác rekonštrukcií izieb, náklady predstavujú 784 324 eur. Izby budú
pripravené na ubytovanie študentov k 1. septembru.

Počas leta sa tiež na internátoch STU robia hygienické nátery na izbách a chodbách v celkovej hodnote 80 629 eur. Na Študentskom
domove Miloša Uhra v Trnave počas leta rekonštruujú balkóny a výťah, celková suma nákladov je 166-tisíc eur. Práce dokončia do konca
mesiaca.

Práce budú pokračovať aj počas roka

Prešovská univerzita v Prešove pokračuje v zatepľovaní svojich študentských domovov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť.
Pracuje sa na internáte na Námestí mládeže za viac ako 700-tisíc eur. Ukončenie prác je naplánované na júl 2023.

Obnovou v lete prechádza aj jeden blok Študentských domovov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Medickej ulici.
"Pozostáva z úpravy interiéru izieb a výmeny nábytku. Trvať bude do konca augusta, to znamená, že ubytovanie študentov v
akademickom roku 2022/2023 nebude nijako obmedzené z dôvodu renovačných prác," uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.
Cena renovácie je približne 250-tisíc eur.

Má IQ 145, jeho rovesníci chodia na základku. On získal titul z kvantovej fyziky

Na internáte Trnavskej univerzity v Trnave ani na ostatných zmluvných ubytovacích zariadeniach momentálne neprebiehajú žiadne
rekonštrukčné práce. "Prebiehajú len bežné servisné a údržbárske opravy, ktoré sa vykonávajú počas leta," dodal hovorca univerzity
Matúš Demko.
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Na rekonštrukcie dajú školy celkovo niekoľko miliónov eur.

Viaceré univerzity na Slovensku počas letných mesiacov rekonštruujú a modernizujú priestory študentských domovov. Napríklad na
Mlynoch Univerzity Komenského v Bratislave sa realizujú rekonštrukčné práce priebežne počas celého roka, potvrdila pre TASR
hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

V minulom akademickom roku sa realizovala rekonštrukcia vstupnej chodby, revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií a
obnova a modernizácia výťahov na manželských internátoch. Na Átriových domkoch sa uskutočnila modernizácia centrálnych jadier v
blokoch C, E, M, rekonštrukcia striech na blokoch E a V, oprava oporných múrikov a zábradlí. Zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa tiež
23 študovní.

"Izby vo výškovom bloku A dostanú do septembra 2023 nové okná a balkónové dvere. Prebehne tu aj výmena zvislých rozvodov k
sociálnym jadrám. V bloku M Átriových domkov sa postupne do júna 2023 vymieňajú podlahy, kompletne sa vymaľujú priestory a vymení
sa nábytok, v blokoch F, G a J vymenia do septembra 2022 podlahy na chodbách," spresnila Miller.

Na Družbe sa vymenilo zábradlie a robili sa nátery nosných konštrukcií balkónov, modernizovali sa balkónové steny, okná a radiátory na
študentských izbách, aktuálne kompletne rekonštruujú kotolňu, ktorá vykuruje blok D1. Práce majú byť hotové do septembra. "Družba UK
pokračuje podľa plánu rozvoja na roky 2019 – 2022 a postupne v tomto čase je investovaných takmer 2,7 milióna eur," dodala Miller.

Aj Slovenská technická univerzita počas leta pokračuje v rekonštrukciách študentských domovov. "V tomto období bola dokončená piata
etapa opravy izieb na študentskom domove Mladá garda (blok B – 3. a 4. podlažie) za 205 328 eur. Priestory sa následne zariadia
novým nábytkom, ktorý bude dodaný po ukončení prebiehajúceho verejného obstarávania. Študentom budú izby odovzdané počas
semestra," spresnil pre TASR hovorca univerzity Juraj Rybanský.

Na Študentskom domove Dobrovičova sú tesne pred dokončením prác rekonštrukcií izieb, náklady predstavujú 784 324 eur. Izby budú
pripravené na ubytovanie študentov k 1. septembru. Počas leta sa tiež na internátoch STU robia hygienické nátery na izbách a chodbách
v celkovej hodnote 80 629 eur.

Na Študentskom domove Miloša Uhra v Trnave počas leta rekonštruujú balkóny a výťah, celková suma nákladov je 166 000 eur. Práce
dokončia do konca mesiaca. Prešovská univerzita v Prešove pokračuje v zatepľovaní svojich študentských domovov s cieľom znížiť ich
energetickú náročnosť. Pracuje sa na internáte na Námestí mládeže za viac ako 700 000 eur. Ukončenie prác je naplánované na júl
2023.

Obnovou v lete prechádza aj jeden blok Študentských domovov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Medickej ulici.
"Pozostáva z úpravy interiéru izieb a výmeny nábytku. Trvať bude do konca augusta, to znamená, že ubytovanie študentov v
akademickom roku 2022/2023 nebude nijako obmedzené z dôvodu renovačných prác," uviedla pre TASR hovorkyňa univerzity Laura
Hoľanová.

Cena renovácie je približne 250 000 eur. Na internáte Trnavskej univerzity v Trnave ani na ostatných zmluvných ubytovacích
zariadeniach momentálne neprebiehajú žiadne rekonštrukčné práce. "Prebiehajú len bežné servisné a údržbárske opravy, ktoré sa
vykonávajú počas leta," dodal pre TASR hovorca univerzity Matúš Demko.
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investície

Bratislava – Viaceré univerzity na Slovensku počas letných mesiacov rekonštruujú a modernizujú priestory študentských domovov.
Napríklad v Mlynoch Univerzity Komenského v Bratislave sa realizujú rekonštrukčné práce priebežne počas celého roka, potvrdila
hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

V minulom akademickom roku sa realizovala rekonštrukcia vstupnej chodby, revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií a
obnova a modernizácia výťahov v manželských internátoch. V Átriových domkoch sa uskutočnila modernizácia centrálnych jadier v
blokoch C, E, M, rekonštrukcia striech na blokoch E a V, oprava oporných múrikov a zábradlí. Zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa tiež
23 študovní. „Izby vo výškovom bloku A dostanú do septembra 2023 nové okná a balkónové dvere. Prebehne tu aj výmena zvislých
rozvodov k sociálnym jadrám. V bloku M Átriových domkov sa postupne do júna 2023 vymieňajú podlahy, kompletne sa vymaľujú
priestory a vymení sa nábytok, v blokoch F, G a J vymenia do septembra 2022 podlahy na chodbách,“ spresnila Miller.

V internáte Družba sa vymenilo zábradlie a robili sa nátery nosných konštrukcií balkónov, modernizovali sa balkónové steny, okná a
radiátory v študentských izbách, aktuálne kompletne rekonštruujú kotolňu, ktorá vykuruje blok D1. Práce majú byť hotové do septembra.
„Družba UK pokračuje podľa plánu rozvoja na roky 2019 až 2022 a postupne v tomto čase je investovaných takmer 2,7 milióna eur,“
dodala Miller.

Aj Slovenská technická univerzita počas leta pokračuje v rekonštrukciách študentských domovov. „V tomto období bola dokončená piata
etapa opravy izieb v študentskom domove Mladá garda (blok B – 3. a 4. podlažie) za 205 328 eur. Priestory sa následne zariadia novým
nábytkom, ktorý bude dodaný po ukončení prebiehajúceho verejného obstarávania. Študentom budú izby odovzdané počas semestra,“
spresnil hovorca univerzity Juraj Rybanský. V Študentskom domove Dobrovičova sú tesne pred dokončením prác rekonštrukcií izieb,
náklady predstavujú 784 324 eur. Izby budú pripravené na ubytovanie študentov k 1. septembru.

V Študentskom domove Miloša Uhra v Trnave počas leta rekonštruujú balkóny a výťah, celková suma nákladov je 166-tisíc eur.
Prešovská univerzita v Prešove pokračuje v zatepľovaní svojich študentských domovov. Pracuje sa v internáte na Námestí mládeže za
viac ako 700-tisíc eur. Ukončenie prác je naplánované na júl 2023. Obnovou v lete prechádza aj jeden blok Študentských domovov
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Medickej ulici.

(tasr)

Letná rekonštrukcia sa realizuje aj v Átriových domkoch v Mlynskej doline.
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