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[strojový prepis] … dvihnú aj na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a tiež na slovenskej poľnohospodárskej univerzite v
Nitre. Téme zemného plynu sa budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s expertom na energetiku Karolom
gurmánom. Poslancom čaká od utorka vetovaní balík zákonov a dve mimo riadky k odvolávaniu ministra Sulíka a Budaja. Plénum má…

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/805093230/741457070f5170f95db8?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTgzODg4NjQsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODA1MDkzMjMwLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.WjfqjPtXWNfh9LWPabxTAW7Mp-ZCCr49jjxmpxbR4ow


Monitora s. r. o. | monitora.sk 3

20. 06. 07:00 Veľké správy Rádia Expres  
  20. 6. 2022, 7:08, Zdroj: Veľké správy Rádia Expres, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové

slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Veľké správy Rádia Expres

<m-stt>Gazprom krátiť dodávky plynu na Slovensko SPP sa pripravuje aj na úplné vypnutie pracujeme na ďalších riešeniach ako sa
vysporiadať ak by prišlo aj k úplnej odstávke lebo reálne pracujeme s tým najväčším rizikom že sa do zostavy Francúzsko Taliansko a
Španielsko trápia horúčavy meteorológovia hovoria o najhoršej vlne tepla za posledných sedemdesiat rokov horúco bude dnes aj na
Slovensku má byť jasno s teplotami do tridsať päť stupňov všetky informácie ktoré potrebujete tu a teraz je sedem hodín pripravené sú
veľké správy s Martinom a s tvarovou a volič účinkoval správy od minulého týždňa k nám prúdi o polovicu menej zemného plynu ako bolo
plánované ruský Gazprom vysvetľuje obmedzenie dodávok technickými problémami odborníci tvrdia že ide o cielené porušovanie zmlúv
zo strany Ruska šéf SPP Richard protiprávne vyhodnotil krátenie dodávok od Gazpromu ako ohrozujúce keďže k nám plyn prúdi aj zo
Severného_mora a LNG tanker a vylodeného v Chorvátsku krátenie na päťdesiat % z nich nepustili my máme nejakých šesťdesiat štyri
šesťdesiati piati % už teraz vyriešených pracujeme na ďalších riešeniach ako sa vysporiadať ak by prišlo aj k úplnej odstávke lebo právne
pracujeme s tým najväčším rizikom že sa do zostavy úplne Gazprom odôvodnil krátenie dodávok problémami s omeškaním návratu
zariadenia ktoré bolo zaslané na opravu podľa experta na energetiku Karla Herman a ruská spoločnosť cielene porušuje kontrakty na
príkaz Kremľa ktorý pokračuje v tlaku na Európsku_úniu s cieľom presadiť svoje geopolitické záujmy to nemá nič spoločné s
plynárenským treťom ekonomikou a nejakým obchodom to už dávno Putin udelil do koša a s Máriou do desiatimi rokov vo východnej a
korektne spolupracovať kým sa nepokúsi teda docieliť to aby sme sa podvolil je o tlaku a jeho podmienkam iné nástroje už v rukách nemá
minister hospodárstva Richard Sulík ubezpečuje že ceny plynu po novom roku nebudú vyššie o sto päťdesiat % ale iba o tretinu do konca
tohto roku má každý občan možnosť uzavrieť s SPP aj s druhým najväčším dodávateľom s ním je to odkonzultované uzavrieť zmluvu na
štyri roky nebudú ceny že budúci rok dvadsať % + inflácia a ďalšie tri roky už iba nárast inflácie viaceré slovenské univerzity už reagovali
na rast cien energií a nákladov spojených s prevádzkou vysokoškolských internátov vyššími poplatkami za ubytovanie študenti
Univerzity_Komenského a Slovenskej_technickej_univerzity v Bratislave si mesačne priplatia o štrnásť eur vysokoškoláci na
Prešovskej_univerzite a Univerzite_Mateja_Bela v Banskej_Bystrici budú platiť o desať eur viac ceny za ubytovanie dvihnú aj na
univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a tiež na slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre téme zemného plynu sa
budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo_Závodský naživo s expertom na energetiku Karolom Herrmannová poslancov čaká
od utorka vetovaní balík zákonov a dve mimo riadky k odvolávaniu ministra Sulíka a Budaja plénum má rozhodnúť aj o opätovnom
prelomení veta prezidentky pri prorodinnou Matovičom balíku ktorý sa týka napríklad voľnočasových poukazov pre deti stredu by mali
poslanci hlasovať aj o zdanení mimoriadnych príjmov z ropy počas týždňa bude pokračovať aj mimoriadna schôdza k odvolávaniu
ministra hospodárstva Richarda Sulíka opozícia chce odvolávať aj ministra životného prostredia Jána_Budaja dôvodom je zlyhanie pri
manažmente v súvislosti s medveďmi v stredu by mal parlament voliť nového riaditeľa RTVS z ôsmich kandidátov prezidentka sa
zaujímala o ústavnosť referendových otázok ktoré ako súčasť petície predstavil opozičný SMER Zuzana_Čaputová v tejto súvislosti pred
víkendom hovorila s viacerými ústavnými právnikmi a expertmi hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti SMER spustil nedávno
petičnú akciu k referendu ktorým chce položiť súčasnú vládu predseda strany Robert Fico je presvedčený že otázky sú v poriadku ak
hárky podpíše do polovice augusta aspoň tri sto päťdesiat tisíc ľudí referendum by sa podľa Fica mohlo konať na jeseň spolu so
spojenými voľbami najmenej si toto leto zaplatíme za dovolenku pri mori v Grécku a Turecku medzi cenovo výhodné patria aj rezorty v
Španielsku a na Malte Chorvátsko naopak výrazne zdvihlo ceny ubytovania a zaradil sa tak spolu s Francúzskom medzi najdrahšie
destinácie pri Stredozemnom_mori zlacnenie alebo zdraženie ceny zájazdov podľa analýzy priamo súvisí s ekonomickou kondíciou
jednotlivých krajín Grécko a Španielsko trápi vysoká miera nezamestnanosti a celkovú situáciu ešte zhoršil dosah pandémie Turecko
zase bojuje so závratnou infláciou ktorá spôsobuje oslabovanie tamojšej meny a tým aj zlacňovanie zájazdov pre zahraničných turistov
východ Francúzska naďalej trápia horúčavy v niektorých častiach územia teplota atakovala štyridsiatky západnej časti krajiny naopak
skokovo klesla o vyše desať stupňov sobota bola vo Francúzsku jedným z najteplejších dní za posledných sedemdesiat päť rokov
Španielsko naďalej trápia lesné požiare ale teploty už na väčšine územia klesli v Taliansku pre zhoršujúcu sa situáciu so suchom
požiadali viaceré regióny o vyhlásení výnimočného stavu v niektorých oblastiach nepršalo už približne štyri mesiace hladina rieky pády
aktuálne najnižšia za posledných sedemdesiat rokov francúzsky prezident prišiel po voľbách v Národnom_zhromaždení o väčšinu
Macronova koalícia SPOLU získala dve sto štyridsať päť kresiel ľavicová koalícia Malone člna má sto tridsať tri a krajne pravicové
národné združenie Le_Penovej má osemdesiat deväť kresiel vyplýva to z výsledkov parlamentných volieb ktoré zverejnilo ministerstvo
vnútra Francúzska premiérka Borneová skonštatovala že volebný výsledok predstavuje pre krajinu riziko dodala že jej vláda má v pláne
osloviť potenciálnych partnerov aby tak získala v Národnom_zhromaždení väčšinu na jej zaistenie iba štyridsať štyri kresiel rýchlo a
chutne kvalitne športové spravodajstvo prináša čerpacia stanica tanker a bistro Čaradice na Jednotke s výhodným denným menu za päť
eur spolu Peter Sagan pre pozitívny test na COVID nedokončil preteky Okolo_Švajčiarska náš cyklista o tom napísal na sociálnej sieti s
tým že nemá žiadne príznaky ochorenia Sagan odstúpil z podujatia pred poslednou etapou trojnásobný majster sveta na pretekoch
Okolo_Švajčiarska vyhral tretiu etapu a v celkovom poradí figuroval na priebežnej sedemdesiatej siedmej priečke Alex Molčan sa dostal
do druhého kola turnaja ATP na Mallorca m slovenský tenista v úvodnom kole zdolal siedmeho nasadeného Srba keď sme Nový_Čas
sedem päť a šesť štyri športové spravodajstvo vám priniesla čerpacia stanica tanker a kvalitná chutná a čerstvá kuchyňa bistra Čaradice
na Jednotke s denným menu za päť eur expres počasie pondelkové počasie na Slovensku bude slnečné aj keď popoludní očakávame v
západnej časti pribudne viac oblačnosti a k tomu aj ojedinele prehánky alebo búrky a čakáme dnes veľmi horúce počasie tridsať až
tridsiati päť stupňov na Orave chladnejšie a fúkať má silnejší vietor najmä ktorý pri búrkach zosilnie</m-stt>
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[strojový prepis] … 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 domovy Ekonomickej univerzity v…
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Bratislava, 17 June 2022: Last week, QS World University Rankings published its 2023 ranking of the best universities. Comenius
University Bratislava ranks 651st - 700th like one year before. It improved its position by 100 places in the last three years and is the best
ranked Slovak university.

20. 06. 2022 09.04 hod.

The best universities in the world are the Massachusetts Institute of Technology (MIT), the University of Cambridge and Stanford
University.

Five other universities from Slovakia made it into the ranking apart from Comenius University. Pavol Jozef Šafárik University in Košice
placed in the 701st - 750th band. The Slovak University of Technology in Bratislava, the Technical University in Košice and the University
of Žilina in Žilina were all ranked in the 801t - 1000th band. The Slovak University of Agriculture in Nitra occupied the 1201st - 1400th
band.

The QS WUR ranking evaluates universities according to six criteria with different weights: academic reputation (40%), faculty to student
ratio (20%), Scopus citation per faculty ratio (20%), employer reputation (10%), international students ratio (5%) and international faculty
ratio (5%).

When evaluated by subject, Comenius University achieved a respectable ranking in physics and astronomy - 401st to 450th place, in
medicine it ranked 451-500th and in biological sciences it ranked 601st - 640th. Comenius University ranks 58th out of 400 universities in
the QS EECS University Ranking of Eastern Europe and Central Asia.

QS World University Rankings has been evaluating universities since 2004 in collaboration with analysts from Elsevier. This year, the
ranking published a list of the 1,400 best institutions from nearly 100 countries around the world.

"We usually take rankings with a grain of salt because each is based on a different methodology and takes into account different factors.
Nevertheless, I am pleased that we have managed to maintain a good position which borders on excellent in some study programs. This
is a consequence of the huge commitment of researchers who are delivering world-class performance in spite of the constant budget
cuts. It is also a reason why we implore the Slovak government to reconsider the continuing reduction of spending on our higher
education. Funding is the only way to allow us to attract the best people, improve our performance, and rise in the rankings,“ thinks the
Rector of Comenius University, Marek Števček.

Comenius University is the only Slovak university which regularly makes it into major rankings. In the Round University Ranking, it
achieved the 426th position and ranked 178th in the education key dimension area. It currently ranks 630th in the CWUR rankings. In the
Shanghai ranking (ARWU), CU ranks 801-900, while in physics it ranks 301st-400th worldwide. It ranks 587th in the prestigious Best
Global Universities ranking, and in physics it ranks 244th. The SCImago ranking puts it in 573th place. In the NTU Ranking (National
Taiwan University Rankings) it is ranked 701st - 750th, and in physics it ranks 275th worldwid. In The Three University Missions MosIUR
ranking it ranks 272nd, THE Impact Rankings ranks it 601st - 800th. THE WUR ranking ranks CU in the 1001st-1200th band.

Illustrative photography: Tomáš Madeja

Autor: pr@uniba.sk
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Katrin LENGYELOVÁ, moderátorka:

Hlbšie do vrecka si siahnú aj študenti. Za vyššie ceny ubytovania môžu zdražovanie a nárast cien energií.

Vlado VONDRÁK, moderátor:

Univerzity hovoria, že nemajú na výber. Priemerne bude študenta stáť izba o 10 eur viac.

Diana ŠTRUSOVÁ, redaktorka:

Internát pre študenta v závislosti od jeho vybavenia stojí mesačne od 50 do 120 eur. Teraz si zaň študenti priplatia. Na tento krok
pristúpili takmer všetky univerzity na Slovensku.

Lenka MILLER, hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave:

Dôvodom sú výpadky z príjmov podnikateľskej činnosti a taktiež zvyšovanie cien energií a znižovanie štátnej dotácie pre univerzity.

Diana ŠTRUSOVÁ, redaktorka:

Zatiaľ čo Univerzita Komenského ešte o výške poplatku bude rokovať, ostatné univerzity na Slovensku v tom majú jasno.

Zo stanoviska Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

"Slovenská technická univerzita je nútená pristúpiť s účinnosťou od 1. septembra k zvýšeniu ceny za ubytovanie na internátoch v
Bratislave. Pôjde o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur.

Anna POLAČKOVÁ, hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove /telefonuje/:

"V priemere dôjde k zvýšeniu o 10 eur, kým doposiaľ stále jedno lôžko v dvojposteľovej izbe 65 eur, od nového akademického roka to
bude 75 eur."

Laura HOĽANOVÁ, hovorkyňa UPJŠ v Košiciach:

Zvyšovanie poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch môžu študenti UPJŠ v Košiciach očakávať od septembra akademického
roka.

Diana ŠTRUSOVÁ, redaktorka:

Študenti sa budú musieť buchnúť po vrecku. Ich ubytovanie na internáte zdražie o viac než 10% a tento krok ich ale nepoteší.

študenti:

Bolo by to trošku náročnejšie pre nás, keby zvýšil sa ten plat za internáty.

študenti:

Ja si myslím, že by to mohol byť dosť problém kvôli tomu, že niektoré tie ceny sú už teraz pre niektorých študentov možno vysoké.

študenti:

My sme platili 80 eur, budeme teraz platiť 100 eur.

študenti:

Myslím si, že so všetkým sa dá vysporiadať.

študenti:

Dúfam, že na to budem mať z platu doktoranta na to, aby som si platil vôbec internát v Bratislave.

Lenka MILLER, hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave:
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Ceny sa budú pohybovať v takých sumách, aby si ich mohli dovoliť aj študenti zo sociálne slabších rodín.

Diana ŠTRUSOVÁ, redaktorka:

Zdražovanie udrie v plnej sile od ďalšieho akademického roka, teda od septembra. Univerzity hovoria, že aj napriek zvýšeným nákladom
na ubytovanie, o študentov neprídu. Diana Štrusová, TA3.
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Východ Spravodajstvo

Ich záujem vzrástol o približne sto percent.

Na východnom Slovensku aj pred prepuknutím vojny za našimi východnými hranicami študovali stovky Ukrajincov. Aj kvôli konfliktu sa
však zvýšil ich záujem začať nový akademický rok na jednej z vysokých škôl v Košiciach či v Prešove. Hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura Hoľanová pre Košice Online uviedla, že evidujú nárast záujmu o štúdium zo strany občanov Ukrajiny:

„Najmarkantnejší nárast záujemcov eviduje najmä Fakulta verejnej správy. Kým v roku 2021 sa na program verejná správa hlásilo 17
záujemcov s ukrajinským štátnym občianstvom, v roku 2022 evidujeme 50 podaných prihlášok. O program európska verejná správa sa
uchádzalo v roku 2021 celkovo 81 uchádzačov z Ukrajiny, o štúdium v akademickom roku 2022/2023 má aktuálne záujem až 158
uchádzačov.“

Na východnom Slovensku študujú stovky Ukrajincov (Ilustračná fotografia) / TASR

UPJŠ v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala približne rovnaký záujem o štúdium len na Ústave telesnej výchovy a športu.
Prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervin Lumnitzer skonštatoval, že počet prihlášok ukrajinských študentov
významne narástol, a to približne o sto percent:

„Nie je však jasné, koľko z týchto záujemcov o štúdium bude môcť v skutočnosti aj nastúpiť na štúdium.“

Podobná situácia je aj na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Zuzana
Bobriková:

„UVLF zaznamenala vo všetkých študijných programoch zvýšený záujem zo strany ukrajinských študentov. Evidujeme 58 prihlášok od
ukrajinských uchádzačov. Oproti minulému roku je to nárast o sto percent.“

Tisícky uchádzačov chcú študovať aj na Prešovskej univerzite. Jej hovorkyňa Anna Polačková spresnila, že medzi nimi sú aj stovky
Ukrajincov:

„O štúdium u nás prejavilo záujem 769 študentov z Ukrajiny, čo je porovnateľné s predchádzajúcim rokom. Na prevažnú väčšinu
študijných odborov bude otvorené aj druhé kolo prijímacieho konania.“

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/805710216/a78db5194875cbfd6308?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTgzODg4NjUsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODA1NzEwMjE2LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.1bmDyWuWLp8ogDaOCgDaLaQKGr83TteIqvOSzwwBzfE
https://www.kosiceonline.sk/coraz-viac-ukrajincov-chce-studovat-na-vychodoslovenskych-univerzitach
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