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Hravá forma štúdia vie detí najviac zaujať. Projekt Botanikiáda je určený pre žiakov 5. ročníka základných škôl, aby vzbudil ich záujem o
oblasť botaniky prostredníctvom súťaže.

Projekt vznikol pred trinástimi rokmi a od jeho prvej realizácie sa na ňom zúčastnilo vyše 2 100 piatakov a ich učiteľov biológie zo
základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Po uvoľnení protipandemických opatrení nastali opäť priaznivé
podmienky na stretnutie v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, kde v troch turnusoch 25. mája, 1. a 8. júna prebehlo
regionálne kolo projektu.

„Prvé kolo v online forme sa uskutočňuje na základných školách, tento rok sa na ňom zúčastnilo 2 306 piatakov,“ informovala
koordinátorka projektu Andrea Fridmanová. „Dvaja žiaci z každej zaregistrovanej školy sa spolu s pedagógom môžu zúčastniť na
regionálnom kole priamo v Košiciach. Tento rok prišlo 181 žiakov a 92 učiteľov.“

Účastníkom chceli predstaviť aj nový dendrologický náučný chodník, preto podtitul ročníka znie Spoznávam dreviny. Deti aj pedagógov
čakal atraktívny program. „Na šiestich stanovištiach areálu botanickej záhrady ich čakalo niekoľko problémových úloh. Neočakávali sme
od nich encyklopedické vedomosti, zámerom bolo naučiť ich pozorovať okolie, čítať a bádať s porozumením a hlavne budovať si pozitívny
vzťah k prírode,“ dopĺňa Andrea Fridmanová.

Pedagógovia sa z pripravených prezentácií dozvedeli viac o najnovších trendoch pri pestovaní rastlín, ochrane prírody a o nových
poznatkoch v biológii.

Projekt zabezpečila Botanická záhrada UPJŠ z vlastných zdrojov a podpory partnerov. Každý rok tak zapája talentovaných žiakov v
oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivuje na štúdium danej problematiky. Prístupnou formou ich informuje o význame rastlín,
environmentálnych vplyvoch na ochranu a tvorbu životného prostredia a prostredníctvom týchto malých nadšencov botaniky posúva dané
informácie medzi ich rovesníkov na základných školách.

Ďalším cieľom projektu je predstaviť aj pedagogickým pracovníkom zaujímavé vedecké poznatky, na ktorých botanická záhrada v rámci
výskumu a vývoja participuje, a objasniť, ako ich využiť v praxi.

Žiaci na Botanikiáde riešia úlohy z botaniky hravou formou.

Snímka: archív UPJŠ v Košiciach

Autor: LAURA HOĽANOVÁ
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Študenti si budú musieť siahnuť hlbšie do peňaženky

Slovensko - Pandémia, zvyšovanie cien energií a aj ďalšie náklady na prevádzku – toto všetko ovplyvňuje poplatok za bývanie na
internáte. A vyzerá to tak, že študenti sa budú musieť od septembra uskromniť. Niektoré univerzity totiž avizovali zvyšovanie cien.

Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového akademického roka, teda od septembra. „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," uviedla hovorkyňa najväčšej univerzity Komenského, Lenka Miller. Nové ceny by mali platiť od 1.
septembra. Aj Slovenská technická univerzita je vzhľadom na aktuálnu situáciu nútená pristúpiť k zvyšovaniu cien za ubytovanie. „Pôjde
o nárast o 14 eur na mesiac, v priemere z aktuálnych 82 na 96 eur," uviedol hovorca univerzity Juraj Rybanský. Študentské domovy
Ekonomickej univerzity boli od marca 2020 takmer dva roky kapacitne vyťažené len minimálne, výpadok príjmov mali zhruba až dva
milióny eur. Z zvyšovaniu poplatkom preto pristúpili už od 1. marca. „Ďalšie zvyšovanie univerzita v roku 2022 už preto neplánuje," dodal
Miroslav Horňák z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou. Za internáty si priplatia aj študenti na opačnej strane Slovenska. „V
priemere dôjde k zvýšeniu o 10 eur, predtým jedno lôžko v dvojposteľovej izbe stálo 65 eur, teraz to bude 75 eur," spresnila hovorkyňa
Prešovskej univerzity Anna Polačková.

Hlbšie do peňaženky si budú od septembra musieť siahnuť aj tí, ktorí budú chcieť bývať v študentskom domove, ktorý patrí Trnavskej
univerzite. Namiesto pôvodných 85 eur zaplatia o 10 eur viac. Ceny bude zvyšovať aj Žilinská univerzita, predpokladajú však, že až od 1.
januára 2023. „Keďže dochádza k rastu cien energií, ako aj ďalších nákladov spojených s prevádzkou internátov," uviedol prorektor pre
vzťahy a marketing Žilinskej univerzity Jozef Ristvej. Aj Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici zvýšila ceny. „Priemerný mesačný
nárast predstavuje 10 eur na osobu, čo v percentuálnom vyjadrení ide o navýšenie o 12 – 19 %," uviedlo vedenie univerzity. O 10 až 15
percent sa zvýšia ceny ubytovania aj v študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, o niečo menej,
priemerne 8 až 15 percent, porastie aj poplatok pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Anketa

Ako vnímate zvyšovanie poplatkov za ubytovanie?

Dávid (24), Bratislava:

Ak by zdražel o 10 alebo

20 eur, stále mi to pripadá v pohode. Napriek tomu, že izby nestoja za veľa, je to bezkonkurenčná cena za bývanie v Bratislave.“

Martina (22), Humenné:

Pre štúdium nemám veľa času nazvyš, aby som mohla brigádovať, čiže mi to urobí veľký škrt cez rozpočet. Keď chcú zvyšovať ceny, tak
aspoň nech to vyzerá adekvátne.“

Lenka (22), Bratislava:

Bude to citeľná zmena, no

ešte stále únosná. Problémom však je, že zdražovanie sa odráža všade, a náklady na bežný študentský život sa tak, žiaľ, pomerne
výrazne zvýšili.”“

Je to najdostupnejšia možnosť bývania pre mladých.

Avizované zmeny poplatkov

Slovenská technická univerzita

z 82 eur

na 96 eur Prešovská univerzita

zo 65 eur

na 75 eur Trnavská univerzita
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z 80 eur

na 90 eur

Internáty vyzerajú už desiatky rokov rovnako, aj preto sa študentom zvyšovanie cien nepozdáva.

Dôvodom je aj znižovanie štátneho rozpočtu pre univerzity.

hovorkyňa Lenka Miller

Autor: nm,tasr FOTO: Matej Kalina
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