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Botanická záhrada UPJŠ  
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Botanická záhrada UPJŠ

Ďalšie udalosti na tomto mieste konania

Motýle exotických trópov
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Časť univerzít zvýšila poplatky za internáty, viaceré tak urobia v septembri  
  19. 6. 2022, 8:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bratislava 19. júna (TASR) – Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou
vysokoškolských internátov tak, že zvýšili poplatky za ubytovanie. Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto
kroku pristúpia od nového akademického roka, teda od septembra.

Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania na internátoch. "Dôvodom sú výpadky príjmov z podnikateľskej činnosti v čase
pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity. Aktuálne prebiehajú interné rokovania a prepočty
cien," povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller. O finálnej podobe návrhu bude v júni rokovať Akademický senát
UK. Nové ceny by mali platiť od 1. septembra.

Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za
ubytovanie na internátoch. "Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur," uviedol pre TASR hovorca
univerzity Juraj Rybanský.

Prešovská univerzita v Prešove tiež zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch. "V priemere dôjde k zvýšeniu o desať eur,
predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur," spresnila pre TASR hovorkyňa univerzity Anna Polačková.
Od nového akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v
Trnave, a to z pôvodných 85 na 90 eur.

"Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov," uviedol pre TASR prorektor pre medzinárodné vzťahy a
marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných. Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave
pre TASR poznamenal, že výpadok príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur. Univerzita vzhľadom na
zvýšené ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch od 1. marca.
"Ďalšie zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje," dodal Horňák.

Aj Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov. "Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie
predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12-19 percent," uviedlo pre TASR vedenie
univerzity. O desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach. S nárastom cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o
osem až 15 percent.

siv ima

Autor: SIV
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Univerzity zvyšujú poplatky za internáty, študenti si priplatia  
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Počas covidového obdobia univerzitám klesli príjmy z ubytovania študentov. Teraz vyššími cenami reagujú na drahšie energie a ďalšie
položky.

Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov tak, že
zvýšili poplatky za ubytovanie. Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového
akademického roka, teda od septembra.

Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania na internátoch. „Dôvodom sú výpadky príjmov z podnikateľskej činnosti v čase
pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity. Aktuálne prebiehajú interné rokovania a prepočty
cien," povedala hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller.

O finálnej podobe návrhu bude v júni rokovať Akademický senát UK. Nové ceny by mali platiť od 1. septembra.

Nárasty od päť do štrnásť eur

Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za
ubytovanie na internátoch.

„Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur," uviedol hovorca univerzity Juraj Rybanský.

Prešovská univerzita v Prešove tiež zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch. „V priemere dôjde k zvýšeniu o desať eur,
predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur," spresnila hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

Od nového akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v
Trnave, a to z pôvodných 85 na 90 eur.

„Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov," uviedol prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing
Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

V rôznych častiach Slovenska

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných. Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave
poznamenal, že výpadok príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur.

Univerzita vzhľadom na zvýšené ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských
domovoch od 1. marca. „Ďalšie zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje," dodal Horňák.

Aj Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov.

„Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o
12-19 percent," uviedlo vedenie univerzity.

O desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

S nárastom cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o osem až 15
percent.

Ján Petrovič zástupca šéfredaktora 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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Na rast cien energií reagujú aj slovenské internáty. Študenti si za ubytovanie priplatia  
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Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov tak, že
zvýšili poplatky za ubytovanie. Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového
akademického roka, teda od septembra.

Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania na internátoch. "Dôvodom sú výpadky príjmov z podnikateľskej činnosti v čase
pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity. Aktuálne prebiehajú interné rokovania a prepočty
cien," povedala hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller. O finálnej podobe návrhu bude v júni rokovať Akademický senát UK. Nové
ceny by mali platiť od 1. septembra.

Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za
ubytovanie na internátoch. "Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur," uviedol hovorca univerzity Juraj
Rybanský.

Prešovská univerzita v Prešove tiež zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch. "V priemere dôjde k zvýšeniu o desať eur,
predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur," spresnila hovorkyňa univerzity Anna Polačková. Od nového
akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v Trnave, a to z
pôvodných 85 na 90 eur.

"Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov," uviedol prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing
Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných. Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave
poznamenal, že výpadok príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur. Univerzita vzhľadom na zvýšené
ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch od 1. marca. "Ďalšie
zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje," dodal Horňák.

Aj Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov. "Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie
predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12-19 percent," uviedlo vedenie univerzity. O
desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. S nárastom
cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o osem až 15 percent.

Súvisiaci obsah

01:55

Naše rodinné financie sa posunú o 10 rokov dozadu. Splátky pôžičiek poriadne zdražejú

18. 6. 2022 Tomáš Velecký T. VELECKý

Autor: T. Velecký, Tomáš Velecký, TASR
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BRATISLAVA - Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských
internátov tak, že zvýšili poplatky za ubytovanie. Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od
nového akademického roka, teda od septembra.

Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania na internátoch.

„Dôvodom sú výpadky príjmov z podnikateľskej činnosti v čase pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu
pre univerzity. Aktuálne prebiehajú interné rokovania a prepočty cien,“ povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller. O
finálnej podobe návrhu bude v júni rokovať Akademický senát UK. Nové ceny by mali platiť od 1. septembra.

Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za
ubytovanie na internátoch.

„Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur," uviedol pre TASR hovorca univerzity Juraj Rybanský.

Prečítajte si tiež: Minister Sulík prezradil, o koľko vzrastú ceny plynu pre domácnosti

Prešovská univerzita tiež zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch.

„V priemere dôjde k zvýšeniu o 10 eur, predtým stálo jedno lôžko v dvojposteľovej izbe 65 eur, teraz to bude 75 eur,“ spresnila pre TASR
hovorkyňa univerzity Anna Polačková. Od nového akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom
domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v Trnave , a to z pôvodných 85 na 90 eur.

„Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov,“ uviedol pre TASR prorektor pre medzinárodné vzťahy a
marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných. Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave
pre TASR poznamenal, že výpadok príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie sú zhruba dva milióny eur. Univerzita vzhľadom
na zvýšené ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch od 1. marca.

„Ďalšie zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje,“ dodal Horňák.

Aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov.

„Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie predstavuje 10 eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12
až 19 percent,“ uviedlo pre TASR vedenie univerzity. O 10 až 15 percent zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . S nárastom cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v
Nitre , a to v priemere o 8 až 15 percent.

Možno vás zaujme: Český minister školstva unikol smrti!

Kríza , ktorú priniesol koronavírus, nás silno zasiahla. Vopred ďakujeme každému, kto zašle hoci len niekoľko centov na náš účet SK30
7500 0000 0040 2698 9329 Pomôžete tak ľudom, ktorí už roky pracujú pre vás, našich čitateľov, a to aj napriek nižšiemu platu či
predĺženému pracovnému času.

Zdroj: TASR/Netky Lukáš Dedík

Foto: TASR, Unsplash

Autor: Netky.sk
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Internáty Slovenskej technickej univerzity (STU).

Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov tak, že
zvýšili poplatky za ubytovanie. Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového
akademického roka, teda od septembra.

"Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov," uviedol pre TASR prorektor pre medzinárodné vzťahy a
marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných. Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave
pre TASR poznamenal, že výpadok príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur. Univerzita vzhľadom na
zvýšené ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch od 1. marca.
"Ďalšie zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje," dodal Horňák.

Aj Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov. "Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie
predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12-19 percent," uviedlo pre TASR vedenie
univerzity. O desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach. S nárastom cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o
osem až 15 percent.

‹ 1 2 ›

Autor: TASR
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Časť univerzít zvýšila poplatky za internáty, viaceré tak urobia v septembri  
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VČERA - 9:11 Bratislava

Správy » Domáce

Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov tak, že
zvýšili poplatky za ubytovanie.

Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového akademického roka, teda od septembra.

Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania na internátoch. „ Dôvodom sú výpadky príjmov zpodnikateľskej činnosti včase
pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity. Aktuálne prebiehajú interné rokovania aprepočty
cien,“ povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller. O finálnej podobe návrhu bude vjúni rokovať Akademický senát
UK. Nové ceny by mali platiť od 1. septembra.

Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za
ubytovanie na internátoch. „ Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur,“ uviedol pre TASR hovorca
univerzity Juraj Rybanský.

Prešovská univerzita v Prešove tiež zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch. „ V priemere dôjde k zvýšeniu o desať eur,
predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur,“ spresnila pre TASR hovorkyňa univerzity Anna Polačková.
Od nového akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v
Trnave, a to z pôvodných 85 na 90 eur.

„ Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov,“ uviedol pre TASR prorektor pre medzinárodné vzťahy a
marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných. Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave
pre TASR poznamenal, že výpadok príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur. Univerzita vzhľadom na
zvýšené ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch od 1. marca. „
Ďalšie zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje,“ dodal Horňák.

Aj Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov. „ Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie
predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12-19 percent,“ uviedlo pre TASR vedenie
univerzity. O desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach. S nárastom cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o
osem až 15 percent.

DNES - 8:00 Domáce

V pondelok môžu teploty v niektorých okresoch na západe, juhu a časti východného Slovenska dosiahnuť až 35 stupňov Celzia.

VČERA - 20:12 Domáce

Bratislavská krajská polícia upozorňuje vodičov áut, aby v teple zvýšili pozornosť a nezabúdali v uzamknutých autách nielen svojich
domácich miláčikov, ale ani deti.

VČERA - 14:54 Domáce

Protiinflačný balíček opatrení na pomoc rodinám, ktorý prezidentka vrátila do parlamentu, musí byť znova schválený či už v pôvodnom
znení alebo aj s akceptovaním pripomienok hlavy štátu.

VČERA - 12:31 Domáce

Horskí záchranári z Malej Fatry zasahovali v sobotu (18. 6.) podvečer v doline Obšívanka. Svoje sily tam precenil 82-ročný český
dôchodca.

Autor: Info.sk, Webtron, s.r.o.
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Časť univerzít zvýšila poplatky za internáty. Viaceré tak urobia od septembra  
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Univerzity reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov tak, že zvýšili poplatky
za ubytovanie. Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent.

Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov tak, že
zvýšili poplatky za ubytovanie.

Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového akademického roka, teda od septembra.
Nižšie nájdete krátky prehľad.

Univerzity v Bratislave

Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania na internátoch. "Dôvodom sú výpadky príjmov zpodnikateľskej činnosti včase
pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity.

Aktuálne prebiehajú interné rokovania a prepočty cien," povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller. O finálnej
podobe návrhu bude vjúni rokovať Akademický senát UK. Nové ceny by mali platiť od 1. septembra.

Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za
ubytovanie na internátoch.

Musíme mať druhé zamestnanie. Naše ohodnotenie je smiešne, hnevajú sa učitelia (reportáž)

"Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur," uviedol pre TASR hovorca univerzity Juraj Rybanský.

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných.

Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave pre TASR poznamenal, že výpadok
príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur.

Univerzita vzhľadom na zvýšené ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských
domovoch od 1. marca. "Ďalšie zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje," dodal Horňák.

Prešov

Prešovská univerzita v Prešove tiež zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch. "V priemere dôjde k zvýšeniu o desať eur,
predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur," spresnila pre TASR hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

Odborár Ondek: Rodičia - učitelia si dovolenku pri mori nedovolia. To by jeden z nich musel byť solventnejší

Trnava

Od nového akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v
Trnave, a to z pôvodných 85 na 90 eur.

Žilina

"Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov," uviedol pre TASR prorektor pre medzinárodné vzťahy a
marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

Tisícky slovenských učiteľov vyšli do ulíc. Bojujú za lepšie podmienky a vyššie platy

Banská Bystrica

Aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov. "Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie
predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12 až 19 percent," uviedlo pre TASR vedenie
univerzity.

Košice
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O desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Matovič obvinil Smer, že zvážal učiteľov na veľký protest. Školské odbory slová ministra odmietajú

Nitra

S nárastom cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o osem až 15
percent.

Autor: TASR
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Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového akademického roka, teda od septembra.

Bratislava 19. júna (TASR) – Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou
vysokoškolských internátov tak, že zvýšili poplatky za ubytovanie. Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto
kroku pristúpia od nového akademického roka, teda od septembra.

Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania na internátoch. "Dôvodom sú výpadky príjmov zpodnikateľskej činnosti včase
pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity. Aktuálne prebiehajú interné rokovania aprepočty
cien," povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller. O finálnej podobe návrhu bude vjúni rokovať Akademický senát
UK. Nové ceny by mali platiť od 1. septembra.

Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za
ubytovanie na internátoch. "Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur," uviedol pre TASR hovorca
univerzity Juraj Rybanský.

Prešovská univerzita v Prešove tiež zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch. "V priemere dôjde k zvýšeniu o desať eur,
predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur," spresnila pre TASR hovorkyňa univerzity Anna Polačková.
Od nového akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v
Trnave, a to z pôvodných 85 na 90 eur.

"Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov," uviedol pre TASR prorektor pre medzinárodné vzťahy a
marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných. Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave
pre TASR poznamenal, že výpadok príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur. Univerzita vzhľadom na
zvýšené ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch od 1. marca.
"Ďalšie zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje," dodal Horňák.

Aj Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov. "Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie
predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12-19 percent," uviedlo pre TASR vedenie
univerzity. O desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach. S nárastom cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o
osem až 15 percent.
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TASR 19.6.2022 9:30 Pridajte komentár

Slovenské univerzity zvyšujú poplatky za internáty. ZDROJ: wikipedia.org

BRATISLAVA – Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských
internátov tak, že zvýšili poplatky za ubytovanie. Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od
nového akademického roka, teda od septembra.

Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania na internátoch. “Dôvodom sú výpadky príjmov zpodnikateľskej činnosti včase
pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity. Aktuálne prebiehajú interné rokovania aprepočty
cien,” povedala hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller. O finálnej podobe návrhu bude vjúni rokovať Akademický senát Univerzity
Komenského. Nové ceny by mali platiť od 1. septembra.

Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za
ubytovanie na internátoch. “Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur,” povedal hovorca univerzity Juraj
Rybanský.

Prešovská univerzita v Prešove tiež zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch. “V priemere dôjde k zvýšeniu o desať eur,
predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur,” spresnila hovorkyňa univerzity Anna Polačková. Od nového
akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v Trnave, a to z
pôvodných 85 na 90 eur.

“Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov,” povedal prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing
Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných. Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave
poznamenal, že výpadok príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur. Univerzita vzhľadom na zvýšené
ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch od 1. marca. “Ďalšie
zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje,” dodal Horňák.

Aj Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov. “Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie
predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12-19 percent,” uviedlo vedenie univerzity. O
desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. S nárastom
cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o osem až 15 percent.
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včera 9:45 Reagovali tak na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov. Ceny dvíhali rôzne

Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov tak, že
zvýšili poplatky za ubytovanie. Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového
akademického roka, teda od septembra.

Viacero dôvodov

Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania na internátoch. „Dôvodom sú výpadky príjmov z podnikateľskej činnosti v čase
pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity. Aktuálne prebiehajú interné rokovania a prepočty
cien,“ povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller. O finálnej podobe návrhu bude v júni rokovať Akademický senát
UK. Nové ceny by mali platiť od 1. septembra.

Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za
ubytovanie na internátoch. „Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur,“ uviedol pre TASR hovorca
univerzity Juraj Rybanský.

Aj v Prešove, Žiline či Trnave

Prešovská univerzita v Prešove tiež zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch. „V priemere dôjde k zvýšeniu o desať eur,
predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur,“ spresnila pre TASR hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

Od nového akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v
Trnave, a to z pôvodných 85 na 90 eur.

„Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov,“ uviedol pre TASR prorektor pre medzinárodné vzťahy a
marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

Pandemický výpadok príjmov

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných. Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave
pre TASR poznamenal, že výpadok príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur.

Univerzita vzhľadom na zvýšené ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských
domovoch od 1. marca. „Ďalšie zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje,“ dodal Horňák.

Percentá sa rôznia

Aj Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov. „Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie
predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12-19 percent,“ uviedlo pre TASR vedenie
univerzity.

O desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. S
nárastom cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o osem až 15
percent.

Ďalšie dôležité správy
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Zdroj: Google Maps

Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov tak, že
zvýšili poplatky za ubytovanie. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového akademického roka, teda od septembra.

Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania na internátoch. "Dôvodom sú výpadky príjmov z podnikateľskej činnosti v čase
pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity. Aktuálne prebiehajú interné rokovania a prepočty
cien," povedala hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller. O finálnej podobe návrhu bude v júni rokovať Akademický senát UK. Nové
ceny by mali platiť od 1. septembra.

Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za
ubytovanie na internátoch. "Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur," uviedol hovorca univerzity Juraj
Rybanský.

Prešovská univerzita v Prešove tiež zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch. "V priemere dôjde k zvýšeniu o desať eur,
predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur," spresnila hovorkyňa univerzity Anna Polačková. Od nového
akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v Trnave, a to z
pôvodných 85 na 90 eur.

"Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov," uviedol prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing
Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných. Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave
poznamenal, že výpadok príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur. Univerzita vzhľadom na zvýšené
ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch od 1. marca. "Ďalšie
zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje," dodal Horňák.

Aj Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov. "Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie
predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12-19 percent," uviedlo pre TASR vedenie
univerzity. O desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach. S nárastom cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o
osem až 15 percent.
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Ceny ubytovania v niektorých študentských domovoch narastú až o 19 percent.

Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov tak, že
zvýšili poplatky za ubytovanie. Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového
akademického roka, teda od septembra.

Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania v internátoch. „Dôvodom sú výpadky príjmov z podnikateľskej činnosti v čase
pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity. Aktuálne prebiehajú interné rokovania a prepočty
cien,“ povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller.

O finálnej podobe návrhu bude v júni rokovať Akademický senát UK. Nové ceny by mali platiť od 1. septembra.

Študenti STU si priplatia 14 eur

Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za
ubytovanie v internátoch. „Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur,“ uviedol pre TASR hovorca
univerzity Juraj Rybanský.

Rovnako Prešovská univerzita v Prešove zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch. „V priemere dôjde k zvýšeniu o desať
eur, predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur,“ spresnila pre TASR hovorkyňa univerzity Anna
Polačková.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Refresher/Tomáš Blahuta

Od nového akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v
Trnave, a to z pôvodných 85 na 90 eur.

Čítaj tiež

Túto sezónu ťa najlacnejšie vyjde dovolenka v Grécku a Turecku. Chorvátsko už patrí medzi najdrahšie destinácie Stredomoria Túto
sezónu ťa najlacnejšie vyjde dovolenka v Grécku a Turecku. Chorvátsko už patrí medzi najdrahšie destinácie Stredomoria

„Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov,“ uviedol pre TASR prorektor pre medzinárodné vzťahy a
marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

Nárast o 19 percent

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných.

Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave pre TASR poznamenal, že výpadok
príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur.

Univerzita vzhľadom na zvýšené ceny energií či stavebného materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských
domovoch od 1. marca. „Ďalšie zvyšovanie Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje,“ dodal Horňák.

Aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov. „Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie
predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12 –19 percent,“ uviedlo pre TASR vedenie
univerzity.

O desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. S
nárastom cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o osem až 15
percent.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.

Náhľadový obrázok: Univerzita Komenského v Bratislave/Facebook/Internát Mlyny

Správy z domova
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Máte doma vysokoškoláka? Pripravte sa na drahšie internáty! Ceny stúpnu rádovo o niekoľko percent  
  19. 6. 2022, 10:29, Zdroj: ereport.sk , Autor: Peter Partila, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 17 799 GRP: 0,40 OTS: 0,00 AVE: 823 Eur 

19.06.22-10:29

Niektoré univerzity už reagovali na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov tak, že
zvýšili poplatky za ubytovanie. Ceny dvíhali rádovo o niekoľko percent. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového
akademického roka, teda od septembra.

Univerzita Komenského pripravuje úpravy cien ubytovania na internátoch. „Dôvodom sú výpadky príjmov z podnikateľskej činnosti včase
pandémie, zvyšovanie cien energií, ale aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity. Aktuálne prebiehajú interné rokovania a prepočty
cien,“ povedala pre TASR hovorkyňa najväčšej univerzity Lenka Miller. O finálnej podobe návrhu bude vjúni rokovať Akademický senát
UK. Nové ceny by mali platiť od 1. septembra.

STU dvihne mesačný poplatok o 14 eur

Aj Slovenská technická univerzita v Bratislave je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť od 1. septembra k zvýšeniu ceny za
ubytovanie na internátoch. „Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur,“ uviedol pre TASR hovorca
univerzity Juraj Rybanský.

V Prešove si študenti priplatia desať eur, v Trnave päť

Prešovská univerzita v Prešove tiež zvyšuje ceny za ubytovanie v študentských domovoch. „V priemere dôjde k zvýšeniu o desať eur,
predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur,“ spresnila pre TASR hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

Mohlo by vás zaujímať:

Od nového akademického roka dôjde k zmene výšky ceny za ubytovanie aj v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej univerzite v
Trnave, a to z pôvodných 85 na 90 eur.

Poplatok za ubytovanie stúpne aj v Žiline

„Zvyšovanie cien za ubytovanie vysokoškolských študentov predpokladáme od 1. januára 2023, keďže dochádza k rastu cien energií,
ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov,“ uviedol pre TASR prorektor pre medzinárodné vzťahy a
marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

V Nitre ceny narastú o 8 až 15 percent

Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálnym počtom
študentov, prevažne zahraničných.

O desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave pre TASR poznamenal, že výpadok
príjmov za toto obdobie z poplatkov za ubytovanie je zhruba dva milióny eur. Univerzita vzhľadom na zvýšené ceny energií či stavebného
materiálu pristúpila k zvýšeniu poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch od 1. marca. „Ďalšie zvyšovanie Ekonomická
univerzita v Bratislave v roku 2022 neplánuje,“ dodal Horňák.

Aj Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici zvýšila ceny ubytovania pre študentov. „Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie
predstavuje desať eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12-19 percent,“ uviedlo pre TASR vedenie
univerzity. O desať až 15 percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach. S nárastom cien za ubytovanie musia počítať i študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to v priemere o
osem až 15 percent.

Zdroj: tasr

Autor: Peter Partila
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Správy  
  19. 6. 2022, 13:00, Relácia: Správy, Stanica: TA3, Vydavateľ: C.E.N. s.r.o., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 13 000 GRP: 0,29 OTS: 0,00 AVE: 15268 Eur 

[strojový prepis] … rozhodla Univerzita Komenského či Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá plánuje navýšiť ceny o 14 eur
za mesiac. K zvyšovaniu cien sa pridali aj prešovská univerzita v Prešove, univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici či univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva…
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[strojový prepis] … nákladov spojených s prevádzkou. Zvýšiť poplatky za ubytovanie na internátoch sa rozhodla Univerzita Komenského
či Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá plánuje navýšiť si už 14 eur za mesiac. K zvyšovaniu cien sa pridali aj prešovská
univerzita v Prešove, univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici či univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach…
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[strojový prepis] … spojených s prevádzkou. Zvýšiť poplatky za ubytovanie na internátoch sa rozhodla Univerzita Komenského či
Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá plánuje navýšiť ceny o 14 eur za mesiac. K zvyšovaniu cien sa pridali aj prešovská
univerzita v Prešove, univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici či univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Študentské…
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[strojový prepis] … aj prešovská univerzita v Prešove, univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici či univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach. Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len
minimálnym počtom študentov. Výpadok príjmov za ubytovanie za toto obdobie univerzita odhaduje zhruba na 2 milióny eur…
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Krása tropických motýľov  
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Lucia FARKASOVÁ, moderátorka:

V košickej botanickej záhrade sa vyliahlo najviac tropických motýľov za celú dvanásťročnú históriu motýlej šou.

Igor POKOJNÝ, riaditeľ konzulárneho odboru MZVEZ SR:

Dôvod spočíva nielen v dôkladnej starostlivosti o tieto šupinokrídlovce, ale aj slnečné počasie.

Katarína CIMBOROVÁ, redaktorka:

V botanickej záhrade v Košiciach sa počas výstavy vyliahne približne 100 druhov motýľov. Motýlie kukly prichádzajú na Slovensko z
tropov v niekoľkých zásielkach už od apríla, od mája do konca júna sa v skleníku postupne vyliahne takmer 5000 motýľov.

Robert GREGOREK, odborný pracovník Botanickej záhrady Košice:

Filipíny, Thajsko, Malajzia, juhovýchodná Ázia, ale rovnako tak africké tropy a veľmi veľa ich tu pochádza z tých tzv. tropov nového sveta.

Katarína CIMBOROVÁ, redaktorka:

V botanickej záhrade sa z kukly vyliahol aj motýľ Jobor. Ataku zattlas dosahuje rozpätie krídel viac ako 30 cm. Naopak najmenší jedinec
tohtoročnej motýlej šou má necelé 4 centimetre.

návštevníci výstavy:

Všetky sú pekné, ale tie modré, žlté pekné všetko.

Katarína CIMBOROVÁ, redaktorka:

Páči sa ti tu?

návštevníci výstavy:

Hm.

Katarína CIMBOROVÁ, redaktorka:

Niektoré motýle nežijú dlhšie ako pár dní. Krátky život si však vedia zaujímavo spestriť, hovoríme o druhoch, ktoré sa živia ovocnou
šťavou.

Robert GREGOREK, odborný pracovník Botanickej záhrady Košice:

Naozaj úplne čerstvá šťava nie je typická, majú radi práve takú jemne naťuknutú a zlietajú sa k takýmto miestam pohostenia potom vo
veľkých počtoch.

Katarína CIMBOROVÁ, redaktorka:

Odborníci z botanickej záhrady sa starajú o to, aby motýle mali pre svoj krátky život u nás výborné podmienky. Dôležitá je správna
teplota aj vlhkosť vzduchu. Tento rok im praje aj slnečné a suché počasie.

Robert GREGOREK, odborný pracovník Botanickej záhrady Košice:

V tak pestrej škále a v takých počtoch ako lietajú dnes sa zrejme nezadarilo za celých doterajších 12 ročníkov.

Katarína CIMBOROVÁ, redaktorka:

O výborných podmienkach svedčí aj to, že tropické motýle sa v Košiciach sami rozmnožujú, z vajíčok sa liahnu húsenice, ktoré sa živia
rastlinami citrusov aj banánovníkov.

Robert GREGOREK, odborný pracovník Botanickej záhrady Košice:

Každá tá húseica na to, aby sa z nej vyvinul dospelý motýľ spotrebuje 1,5 m² listovej plochy takejto rastliny.
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Katarína CIMBOROVÁ, redaktorka:

Motýľe reagujú na znečistenie životného prostredia mimoriadne citlivo. V skleníku preto nesmú byť rastliny ošetrené pesticídmi. Z Košíc
Katarína Cimborová, TA3.

Igor POKOJNÝ, riaditeľ konzulárneho odboru MZVEZ SR:

Tak toľko hlavné správy, pozrite si aj šport s Mirom Michalechom.

Lucia FARKASOVÁ, moderátorka:

Ak ste dnes nestihli reláciu V politike, prinášame vám ju dnes večer v repríze už o dvadsiatej hodine.

Igor POKOJNÝ, riaditeľ konzulárneho odboru MZVEZ SR:

A aktualizované spravodajské bloky až do neskorého večera s mojou kolegyňou.

Lucia FARKASOVÁ, moderátorka:

Teším sa na vás, ďakujeme za pozornosť a želáme pekný večer aj v spoločnosti televízie TA3.

Igor POKOJNÝ, riaditeľ konzulárneho odboru MZVEZ SR:

Dovidenia.
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