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Na Družbe UK sa vymenilo zábradlie a robili sa nátery nosných konštrukcií balkónov, modernizovali sa balkónové steny, okná a radiátory
na študentských izbách.

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.

Autor: TASR
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Na Lekárskej fakulte UPJŠ pribudnú prístroje pre covid laboratórium

Košice Spravodajstvo

Projekt by mal uľahčiť proces ventilácie pacientov.

Výskumná infraštruktúra za viac ako 2,3 milióna eur je určená pre covid laboratórium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. Pôjde o prístroje na monitorovanie ochorenia COVID-19, infraštruktúru pre laboratórium, ako aj prístroje
na monitorovanie životných funkcií.

„Cieľom bolo priniesť v čo najkratšom čase praktické výsledky, ktoré by pomohli významnou mierou zlepšiť prežívanie pacientov s
COVID-19 vďaka implementácii pokročilých metód umelej ventilácie pľúc, na ktorých pracujeme, a niektoré z nich už boli s úspechom
použité v slovenskom pľúcnom ventilátore Chirana Aura V,“ uviedol prednosta Ústavu lekárskej fyziológie LF UPJŠ Viliam Donič.

Projekt rieši tiež potrebu rýchleho zaškolenia personálu pre obsluhu týchto ventilačných prístrojov pomocou špeciálneho trenažéra na
nácvik pokročilých metód umelej ventilácie pľúc. Jeho prvú verziu prezentovali na svetovej výstave EXPO v Dubaji.

Na Lekárskej fakulte UPJŠ pribudnú nové prístroje / TASR

Donič uviedol, že stále vo veľkej miere používané ventilačné metódy pri poškodení pľúc typickom pre COVID-19 nepostačujú. V praxi by
mal tento projekt priniesť zlepšenie ventilačných a rozhodovacích algoritmov, čo uľahčí proces ventilácie pacientov. Výsledky projektu
môžu byť podľa neho aplikované nielen v súvislosti s covidom, ale aj pri liečbe či diagnostike iných ochorení.

Na projekt získala univerzita dotáciu vo výške 4,3 milióna eur. Donič však upozorňuje na procesy súvisiace s verejným obstarávaním,
ktoré sú podľa neho zdĺhavé:

„Napriek tomu, že ide o projekty, ktoré mali a majú pomôcť počas jednotlivých vĺn pandémie COVID-19, ani po roku prístroje nemáme k
dispozícii. Počet infikovaných pritom znovu narastá. Každým dňom stúpajú aj ceny špeciálnych prístrojov a komponentov.“

Zdroj: TASR
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Školy si pripravujú krízové scenáre.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre začne semester v porovnaní s minulým rokom o týždeň skôr.

Vedenie chce týmto spôsobom ušetriť náklady na energie a reaguje na ich zvyšujúce sa ceny.

Univerzita pripravila krízový scenár, ktorý v prípade potreby počíta aj s posunutím začiatku letného semestra na koniec februára.

V praxi to znamená napríklad posunutie štátnych skúšok či promócií o dva týždne.

Predĺži sa tiež skúškové obdobie zimného semestra.

„V prípade potreby sme pripravení aj na jeho hybridnú formu. Okrem toho v tomto čase študenti niektorých ročníkov realizujú
pedagogické praxe, teda im to proces vzdelávania nekomplikuje,“ vysvetľuje Jana Duchovičová, prorektorka pre vzdelávanie univerzity
v Nitre.

Súvisiaci článok Súvisiaci článokVysoké školy rušia stovky programov. Chýbajú garanti aj študenti Čítajte

Študenti sa však skôr boja, že neostanú doma pre pandémiu, ale pre zimu v učebniach.

„Naším zámerom je výučbu počas semestrov zabezpečiť prezenčne, inú alternatívu nateraz nezvažujeme. Pristúpili by sme k nej len z
dôvodu 'vyššej moci',“ hovorí prorektorka.

Matovičov rezort peniaze neposlal

Zisťovali sme, aká je situácia na univerzitách na východom Slovensku, či niektoré plánujú skorší začiatok zimného semestra a ako sa
snažia prispôsobiť sa vyšším cenám za energie.

Podľa RTVS sa vysoké školy obrátili na ministerstvo školstva a žiadali peniaze na pokrytie nárastu cien energií. Peniaze však školám
musí uvoľniť rezort financií.

Duchovičová pripomína, že aj keď štát skrátil dotácie pre verejné vysoké školy, kompenzácie dopadov nárastu cien energií zatiaľ nerieši.

Ministerstvo financií eviduje množstvo žiadostí súvisiacich s rastom cien energií a to od viacerých rezortov a tvrdí, že ich posudzuje.

Matovičov rezort však peniaze školám neposlal. Z ministerstva odkázali, že môžu prekročiť limit výdavkov o 40 miliónov eur a z toho
zaplatiť aj drahšie energie.

Počas Vianoc ušetrili 10-tisíc eur

Hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Zuzana Bobriková hovorí, že rozpočty univerzít sú už niekoľko rokov zo strany
štátu krátené a tým pádom mimoriadne napäté.

„Ako ovplyvní rast cien energií a inflácia fungovanie univerzity, zatiaľ nedokážeme vyčísliť, no so situáciou sa budeme musieť vyrovnať.
Dlhodobo prijímame úsporné opatrenia,“ hovorí.

Napríklad univerzita v Nitre má rozpočet na rok 2022 zostavený tak, aby boli pokryté všetky jej očakávané výdavky, no posunutie
semestrov je jedno z možných riešení ako znížiť náklady za vykurovanie a šetriť tak financie pre ďalší rok.

„Počas vianočnej dovolenky sme pri úspornom režime dokázali ušetriť v minulých rokoch aj okolo 10-tisíc eur za týždeň, samozrejme v
závislosti od vonkajších teplôt. Pri zvýšení cien za energie je aj očakávaná úspora podstatne vyššia,“ hovorí Duchovičová.

Posunutie semestra by spôsobilo problémy

Zatiaľ čo na univerzite v Nitre začne zimný semester o týždeň skôr (12. septembra), vysoké školy na východe zatiaľ neplánujú skorší
začiatok akademického roka.

Napríklad na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika sa začína zimný semester štandardne v polovici septembra a o zmene dátumu z dôvodu
zvyšovania nákladov za energie vedenie univerzity neuvažuje.
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Súvisiaci článok Súvisiaci článokKošické univerzity sa inšpirujú Brnom, Fínskom i Francúzskom. Spájať sa nechcú Čítajte

Na veterinárnej univerzite v Košiciach začne nový akademický rok rovnako ako na Univerzite P. J. Šafárika a to 19. septembra.

„S posunom začiatkov semestrov univerzita nepočíta, keďže študenti musia absolvovať nielen prednášky a cvičenia, ale aj veľký objem
predpísanej klinickej a laboratórnej veterinárnej a farmaceutickej praxe,“ vysvetlila Bobriková.

Posúvanie, respektíve skracovanie a presúvanie naplánovaných objemov teoretického i praktického vyučovania, by podľa nej spôsobilo
vážne problémy.

Na Technickej univerzite Košice sa začne zimný semester tiež tradične 26. septembra.

„Zatiaľ neprijímame žiadne opatrenia. Tematikou energetických úspor sa sústavne zaoberáme a je predmetom súčasných analýz,“ hovorí
Ervin Lumnitzer, prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach.

V tejto chvíli nie je začiatok akademického roka ohrozený ani na Prešovskej univerzite v Prešove a vedenie zatiaľ nezvažuje online
výučbu ako alternatívne riešenie.

Univerzity však stále nevylučujú možnosť, že by mohli študenti ostať doma pre pandémiu covidu-19 tak, ako to bolo predošlé dva roky.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si napríklad aj z tohto dôvodu vyhradila právo na zmenu harmonogramu
štúdia v nadchádzajúcom akademickom roku.

Univerzity sa však zhodujú v tom, že urobia všetko pre to, aby výučba prebiehala prezenčnou metódou.

Očakávajú stopercentné zvýšenie cien

Lumnitzer vysvetľuje, že ceny energií Technickej univerzite v druhom polroku 2022 stúpli o približne 20 percent, čo je takmer jeden milión
eur.

„Na základe predbežných konzultácií s dodávateľmi očakávame od budúceho roka zvýšenie cien energií o 80 až 100 percent,“ hovorí.

Ak teda chcú univerzity na nákladoch na teplo ušetriť, musia si pomôcť aj samy.

Hovorkyňa Univerzity P.J. Šafárika Laura Hoľanová vysvetľuje, že jej vedenie sa dlhodobo venuje znižovaniu energetickej náročnosti
budov.

Zatepľujú ich, regulujú vykurovanie či optimalizujú spotrebu elektrickej energie postupnou výmenou klasických žiaroviek za úsporné.

„Univerzita má vypracovaný dlhodobý plán aj na obnovu vozového parku, v ktorom chceme nahradiť autá s klasickými spaľovacími
motormi za elektro autá a autá s hybridným pohonom,“ hovorí Hoľanová.

Energetická efektívnosť

Aj na Prešovskej univerzite pozorujú zmeny v cenách energií a jej vedenie takisto premýšľa nad energetickou efektívnosťou.

V praxi to robí napríklad zateplením budov v dvoch svojich internátoch, no rekonštruuje aj energeticky nevýhodnú kotolňu.

Aktuálne sú pre univerzitu aj zariadenia obnoviteľných zdrojov energie, či inštalácia informačného systému pre optimalizáciu tepelného
hospodárstva.

„Vedenie univerzity priebežne monitoruje aktuálnu situáciu s nárastom cien energií a pripravuje variantné riešenia, ak by došlo k
ďalšiemu zhoršeniu situácie na trhu s energiami,“ uviedli z vedenia univerzity.

Autor: Lenka Hanikova
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