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UPJŠ v Košiciach plánuje rekonštrukciu budovy v areáli filozofickej fakulty  
  28. 6. 2022, 10:07, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 8 272 GRP: 0,18 OTS: 0,00 AVE: 503 Eur 

UPJŠ v Košiciach plánuje rekonštrukciu budovy v areáli filozofickej fakulty

Košice 28. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánuje rekonštrukciu jednej z budov v areáli svojej
filozofickej fakulty. V objekte, ktorý je posledné roky nevyužívaný, má byť materská škola (MŠ) aj univerzitná knižnica. Predpokladaná
hodnota zákazky je vo výške približne 876.600 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o výzve na predkladanie ponúk zverejneného vo
vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). "Predmetom stavby je kompletná rekonštrukcia objektu, súvisiaca so zmenou účelu
využitia s tým, že v objekte na prízemí bude zriadená MŠ s príslušným zázemím. Na prvom nadzemnom podlaží a v podkroví je priestor
navrhnutý pre potreby univerzitnej knižnice," uvádza sa v oznámení. Pre potreby MŠ má byť v areáli zrealizované aj detské ihrisko a
prístupová cesta k nemu. Objekt sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii medzi Moyzesovou a Kuzmányho ulicou, respektíve
ulicou Dr. Kostlivého a areálom Slovenského rozhlasu. Postavený bol v roku 1907 pre niekdajší sirotinec, pôvodne išlo o jednopodlažnú
budovu. Od 40. rokov minulého storočia má dve podlažia a podkrovie. Od 50. rokov slúžila ako nemocničný pavilón. sem mac

Autor: TASR
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UPJŠ v Košiciach plánuje rekonštrukciu budovy v areáli filozofickej fakulty

Košice 28. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánuje rekonštrukciu jednej z budov v areáli svojej
filozofickej fakulty. V objekte, ktorý je posledné roky nevyužívaný, má byť materská škola (MŠ) aj univerzitná knižnica. Predpokladaná
hodnota zákazky je vo výške približne 876.600 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o výzve na predkladanie ponúk zverejneného vo
vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

"Predmetom stavby je kompletná rekonštrukcia objektu, súvisiaca so zmenou účelu využitia s tým, že v objekte na prízemí bude zriadená
MŠ s príslušným zázemím. Na prvom nadzemnom podlaží a v podkroví je priestor navrhnutý pre potreby univerzitnej knižnice," uvádza
sa v oznámení. Pre potreby MŠ má byť v areáli zrealizované aj detské ihrisko a prístupová cesta k nemu.

Objekt sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii medzi Moyzesovou a Kuzmányho ulicou, respektíve ulicou Dr. Kostlivého a
areálom Slovenského rozhlasu. Postavený bol v roku 1907 pre niekdajší sirotinec, pôvodne išlo o jednopodlažnú budovu. Od 40. rokov
minulého storočia má dve podlažia a podkrovie. Od 50. rokov slúžila ako nemocničný pavilón.

sem mac

Autor: MAC
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UPJŠ v Košiciach plánuje rekonštrukciu v areáli filozofickej fakulty

Predmetom stavby je kompletná rekonštrukcia objektu, súvisiaca so zmenou účelu využitia s tým, že v objekte na prízemí bude zriadená
MŠ s príslušným zázemím, uvádza sa v oznámení.

Košice 28. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánuje rekonštrukciu jednej z budov v areáli svojej
filozofickej fakulty. V objekte, ktorý je posledné roky nevyužívaný, má byť materská škola (MŠ) aj univerzitná knižnica. Predpokladaná
hodnota zákazky je vo výške približne 876.600 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o výzve na predkladanie ponúk zverejneného vo
vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

"Predmetom stavby je kompletná rekonštrukcia objektu, súvisiaca so zmenou účelu využitia s tým, že v objekte na prízemí bude zriadená
MŠ s príslušným zázemím. Na prvom nadzemnom podlaží a v podkroví je priestor navrhnutý pre potreby univerzitnej knižnice," uvádza
sa v oznámení. Pre potreby MŠ má byť v areáli zrealizované aj detské ihrisko a prístupová cesta k nemu.

Objekt sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii medzi Moyzesovou a Kuzmányho ulicou, respektíve ulicou Dr. Kostlivého a
areálom Slovenského rozhlasu. Postavený bol v roku 1907 pre niekdajší sirotinec, pôvodne išlo o jednopodlažnú budovu. Od 40. rokov
minulého storočia má dve podlažia a podkrovie. Od 50. rokov slúžila ako nemocničný pavilón.

Autor: TASR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/812542699/807a0cfb644b4ecabd4a?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTkxNzE4NTAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODEyNTQyNjk5LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.l5s72PXbaQnomhx_4jvoYyFZVUIQfMnf_SS9hDvxKYU
https://www.teraz.sk/regiony/upjs-v-kosiciach-planuje-rekonstrukc/643952-clanok.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 6

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 7

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 8

Košická univerzita plánuje veľkú rekonštrukciu. Obnovia nevyužívanú budovu v areáli filozofickej fakulty  
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TASR 28.6.2022 12:30 Pridajte komentár

V areáli košickej univerzity zrekonštruujú nevyužívanú budovu. ZDROJ: wikipedia.org

KOŠICE – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach plánuje rekonštrukciu jednej z budov v areáli svojej filozofickej fakulty. V
objekte, ktorý je posledné roky nevyužívaný, má byť materská škola aj univerzitná knižnica. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške
približne 876 600 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o výzve na predkladanie ponúk zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné
obstarávanie.

“Predmetom stavby je kompletná rekonštrukcia objektu, súvisiaca so zmenou účelu využitia s tým, že v objekte na prízemí bude zriadená
materská škola s príslušným zázemím. Na prvom nadzemnom podlaží a v podkroví je priestor navrhnutý pre potreby univerzitnej
knižnice,” uvádza sa v oznámení. Pre potreby mateskej školy má byť v areáli zrealizované aj detské ihrisko a prístupová cesta k nemu.

Objekt sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii medzi Moyzesovou a Kuzmányho ulicou, respektíve ulicou Dr. Kostlivého a
areálom Slovenského rozhlasu. Postavený bol v roku 1907 pre niekdajší sirotinec, pôvodne išlo o jednopodlažnú budovu. Od 40. rokov
minulého storočia má dve podlažia a podkrovie. Od 50. rokov slúžila ako nemocničný pavilón.

Autor: TASR
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O budúcnosti východného Slovenska sa rozhoduje vo Vysokých Tatrách  
  28. 6. 2022, 13:41, Zdroj: nextech.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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Kick Off meeting projektu CassTech, ktorý od 27. do 29.júna 2022 v Hornom Smokovci usporiadal Košický klaster nového priemyslu
(Cassovia New Industry Cluster – CNIC), hostil reprezentácie UPJŠ v Košiciach, UVLF v Košiciach, TUKE v Košiciach, SAV,
predstaviteľov KSK, mesta Košice, UNLP a zástupcov súkromného sektora. Panelovej diskusie a okrúhleho stola sa tiež zúčastnili
predstavitelia vlády SR.

Počas prvého dňa rezonovala predovšetkým téma transformácie priemyslu a spoločnosti v regióne východného Slovenska
prostredníctvom technologického rozvoja reprezentovaného združením CNIC a prínosu superpočítača, ktorí by spolu v synergii ovplyvnil
budúcu podobu východoslovenského regiónu.

„Doterajšie spolupráce medzi CNIC a priemyselnými partnermi poukazujú na potrebu vytvorenia konkurencieschopného technologického
prostredia vo východoslovenskom regióne pevne previazanom s ďalšími vyspelými regiónmi EU. Prostredníctvom nových foriem
moderného priemyslu dôjde k vytvoreniu synergie medzi vedeckovýskumným prostredím, ktoré je nositeľom hodnôt a progresívnych
technológií, a priemyslom. Práve projekt CassTech má prispieť k zblíženiu univerzít a ústavou SAV s priemyslom,“ uviedol prof. RNDr.
Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC a riaditeľ projektu CassTech. Ďalšie dni kľúčového stretnutia zameraného na
rozvoj východoslovenského regiónu, patrili nielen predstaveniu jednotlivých technologických centier Cassovia New Industry Cluster, ich
vedecko-technologických zameraní ale

predovšetkým stretnutiam špecialistov CNIC s poprednými predstaviteľmi hightech domáceho i zahraničného priemyslu.

Viac o projekte „Integrácia košických univerzít v oblasti transferu technológií – CassTech“ nájdete TU.

"k zblíženiu univerzít a ústavou SAV"??? čéče, ktorý odborník toto napísal?

reakcia na: O budúcnosti východného Slovenska sa rozhoduje vo Vysokých Tatrách

28.6.2022 15:06

Človeče neviete písať? Nepíše sa ústavoV SAV? Je to s V na konci:-( Ja vám to skontrolujem vždy na každom článku, ak ma zamestnáte
- samozrejme za peniaze.
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Nevyužívaná budova v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ sa premení na materskú školu a univerzitnú knižnicu

Košice Spravodajstvo

Súčasťou projektu je aj detské ihrisko.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach chce zrekonštruovať budovu, ktorá sa nachádza v areáli Filozofickej fakulty. Tento
objekt sa roky nevyužíval, pričom má v ňom vzniknúť materská škola (MŠ) aj univerzitná knižnica. Projekt bol vyčíslený na približne
876-tisíc eur.

„Predmetom stavby je kompletná rekonštrukcia objektu súvisiaca so zmenou účelu využitia s tým, že v objekte na prízemí bude zriadená
MŠ s príslušným zázemím. Na prvom nadzemnom podlaží a v podkroví je priestor navrhnutý pre potreby univerzitnej knižnice,“ vyplýva z
oznámenia o výzve na predkladanie ponúk zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

UPJŠ chce zrekonštruovať jednu zo svojich budov / UPJŠ

Súčasťou projektu je aj detské ihrisko vrátane prístupovej cesty. Budova je situovaná v mestskej pamiatkovej rezervácii medzi
Moyzesovou a Kuzmányho ulicou, respektíve ulicou Dr. Kostlivého a areálom Slovenského rozhlasu. Pôvodne jednopodlažný objekt z
roku 1907 slúžil ako sirotinec. Od 40. rokov minulého storočia má dve podlažia a podkrovie a od 50. rokov bol nemocničným pavilónom.

Zdroj: TASR
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Detská párty s Ujom Ľubom  
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28.06.2022 Autor: Zuzka

Termín: 03.07.2022 Mesto: Košice Čas: 17.00 hod. Zdroj: stránka organizátora

Zdroj: Botanická záhrada UPJŠ

Kedy: 3. júl 2022 o 17.00 hod.

Kde: Botanická záhrada UPJŠ, Košice

Pozývame Vás na detskú párty s Ujom Ľubom a jeho Rozprávočkou o zvieratkách na dvore.

Vstupenky budú v predaji na vrátnici BZ v deň konania podujatia od 15:00.

Vstupné:

deti od 1 roka 3€ dospelí 4€

V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom programe.

Autor: Autor: Zuzka
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Internáty na východe dvíhajú ceny za ubytovanie  
  29. 6. 2022, 5:49, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
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Východ Spravodajstvo

Týka sa to najmä vysokoškolákov.

Aj napriek tomu, že správcovia internátov na východe pred pár týždňami avizovali, že poplatky za ubytovanie neplánujú meniť, kvôli
zvyšujúcim sa nákladom napokon k tomuto kroku museli pristúpiť. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach avizuje vyššie
ceny aj kvôli plánovanej rekonštrukcii internátov vo svojej správe.

„Študentské domovy UPJŠ disponujú ubytovacou kapacitou v počte približne 1400 mies t. Ďalšie kapacity UPJŠ zabezpečuje u
zmluvných partnerov – v ubytovni na Pražskej ulici približne 600 miest a v internátoch TUKE približne 300 miest. Napriek výpadkom
kapacity je pravdepodobné, že UPJŠ vyhovie takmer všetkým žiadateľom o ubytovanie,“ uviedla pre Rádio Košice hovorkyňa UPJŠ
Laura Hoľanová.

UPJŠ od septembra zvýši ceny v Študentských domovoch o približne 10 až 15 percent. O rovnakú sumu stúpnu aj ceny za ubytovanie
na internátoch Technickej univerzity v Košiciach. Pri izbách s vyšším štandardom je to nárast o 13 až 19 percent, čo predstavuje rozdiel
10 až 15 eur mesačne.

Rast cien energií i ďalších nákladov spôsobil, že aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach pristúpila k zmene
cien za ubytovanie vo svojich študentských domovoch na Ceste pod Hradovou. Hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková povedala, že ide o
nárast o takmer 13 percent, a to od septembra:

„V novom akademickom roku 2022/2023 budú študenti za mesiac ubytovania platiť od 70 do 102 eur podľa toho, či ide o jedno alebo
dvojposteľovú izbu, prípadne zrekonštruovanú izbu. Doteraz to bolo od 62 do 90 eur. Poplatky pre zahraničných študentov v internátnej
izbe sú od 99 do 138 eur.“

Zahraniční študenti doposiaľ platili od 87 do 122 eur. UVLF zároveň navyšuje aj poplatky za ubytovanie v apartmánoch a za hostí.

Študenti si za ubytovanie priplatia (Ilustračná fotografia) / TASR

Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý je zriaďovateľom stredoškolských internátov aj v rámci metropoly východu, zatiaľ nezmení výšku
poplatkov, čo nám potvrdila hovorkyňa KSK Anna Terezková:

„Čo sa týka obsadenosti študentských domovov na najbližší školský rok, v Košickom kraji sme pripravení poskytnúť plnú kapacitu
všetkých našich 16 internátov, teda 3085 miest. Aktuálne evidujeme záujem od 2638 žiakov. Toto číslo sa však ešte bude meniť, keďže
stále prebiehajú v rámci prijímačiek odvolania. Skutočné číslo bude známe až v septembri, po nástupe žiakov do škôl a do školských
zariadení.“

Rovnako neplánuje meniť ceny na internátoch ani Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý v rámci stredných škôl aktuálne poskytuje
ubytovanie vyše 2000 študentom.

„ V súčasnosti PSK je pripravený dofinancovať konkrétne internáty na základe konkrétnych požiadaviek jednotlivých riaditeľ škôl, ktoré
majú školské internáty. Zatiaľ neevidujeme žiadne požiadavky zo strany internátov. Je však možné, že môže dôjsť k navýšeniu poplatku
za ubytovanie ku koncu kalendárneho roka 2022, avšak v tejto chvíli nevieme byť konkrétnejší, pretože ceny energií, ako aj služieb (a
veci s tým súvisiace) nie je možné zo strany PSK ovplyvniť."

Prešovská univerzita avizovala zvýšenie cien pred pár týždňami. Kým doteraz ubytovaní platili za jedno lôžko mesačne 65 eur, od
nového akademického roka si priplatia 10 eur.

Autor: RÁDIO KOŠICE
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Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Aktualizované

BRATISLAVA - Zdražovanie pociťujeme už niekoľko týždňov. Hore idú ceny potravín, pohonných hmôt i rôznych ďalších služieb. Drahší
bude aj plyn, aj elektrika. To však nie je všetko. Zdražovanie pocítia v novom školskom roku aj študenti. Ceny ubytovania v internátoch
totiž idú od septembra hore.

Prvou univerzitou, ktorá oznámila zvyšovanie cien, je Univerzita Komenského v Bratislave, pod ktorú patria najznámejšie internáty
Družba a Mlyny. Ceny však pôjdu hore aj v ďalších najväčších študentských mestách - v Košiciach, Prešove aj v Nitre.

Archívne VIDEO Pokles dvojcifernej inflácie sa očakáva až v roku 2024, uviedol guvernér NBS Peter Kažimír

Nemáme iné zdroje, musíme dvihnúť ceny

UK od septembra zavádza nové cenníky na internátoch, ktoré zverejnila aj na svojom webe. "Máme za sebou akademický rok, v ktorom
sa stretli tri veci: globálna pandémia COVID-19, vojnový konflikt v susednej krajine a bezprecedentné znižovanie dotácie štátu vysokým
školám. Robíme však všetko pre to, aby sme internáty udržali v čo najlepšej kondícii a aby si čo najviac študentov mohlo dovoliť štúdium
na našej univerzite," informovala UK. 2

Galéria fotiek (5)

Výdavky na energie na internátoch v Bratislave vzrástli o viac ako 40 %. "UK nemá iné zdroje, z ktorých by tieto dodatočné náklady
mohla pokryť. Preto univerzite neostáva nič iné ako zvýšiť ceny za ubytovanie na internátoch pre študentov a zamestnancov od
budúceho semestra," skošntatovala univerzita.

Dbáme na to, aby si ubytovanie mohli dovoliť všetci

Ceny na Mlynoch UK vzrastú zo 47,50 až 113,50 eur na 58,50 až 134 eur na mesiac. Dvojlôžková izba vo výškovom bloku B bude
študentov namiesto súčasných 74 eur stáť od septembra 87,50 eur mesačne. Ceny na internátoch Družba UK sa zmenili z pôvodných
72,53 až 97,33 eur na 88,68 až 119 eur mesačne. Dvojlôžková izba v bloku D1 alebo D2 vyjde študentov namiesto súčasných 76,85 eur
od septembra na 93,96 eur na mesiac.

Galéria fotiek (5)

"Ceny sa zvýšili len o sumu, o ktorú internátom narástli oprávnené výdavky. Ubytovanie študentov a zamestnancov nie je pre univerzitu
forma zárobku, ale sociálna služba. Univerzita Komenského dbá pri tvorbe cien na to, aby boli na takej úrovni, aby si ubytovanie naďalej
mohli dovoliť aj študenti zo sociálne slabších rodín," dodala univerzita. Cenník nájdete na stránke UK BA.

Galéria fotiek (5)

V Košiciach renovujú, hore idú aj energie, ceny stúpnu o 10 až 15 percent

Ceny dvíhajú aj na internátoch patriacich pod Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. "Vedenie Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach pristúpi k zvýšeniu cien za ubytovanie študentov univerzity v študentských domovoch od septembra akademického
roka 2022/2023. Tento krok bol prerokovaný na všetkých relevantných úrovniach vrátane zástupcov Študentskej internátnej rady,"
uviedla pre Topky hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.

Galéria fotiek (5)

Zdroj: Miro Vacula

Študenti tak môžu očakávať 10 až 15 % zvýšenie poplatku za ubytovanie v Študentských domovoch UPJŠ v Košiciach. "Aktuálne platia
mesačný poplatok v rozmedzí 47 až 50 eur v závislosti od typu izby, ktorú obývajú," reagovala hovorkyňa Po novom tak budú platiť 51 až
54 a za drahší variant 55 až 57 eur. Košická univerzita uvádza ako dôvod zvýšenia poplatku za ubytovanie študentov už zrealizovanú
ako aj plánovanú rekonštrukciu internátov, postupné skvalitňovanie ubytovania pre študentov a zvyšovanie nákladov za energie.
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"Internáty UPJŠ na Medickej ulici v Košiciach prešli kompletnou rekonštrukciou sociálnych zariadení, zateplením celej budovy a výmenou
okien, rozvodov vody a elektriny. V súčasnosti má každá dvoj- a trojlôžková izba prístup k vlastnému zrekonštruovanému sociálnemu
zariadeniu. Približne 1 700 klasických žiaroviek bolo nahradených úspornými LED žiarovkami s fotobunkou. V budúcnosti sa plánuje
kompletná výmena interiéru všetkých izieb," dodala Hoľanová.

Ceny pôjdu hore aj v Prešove a Nitre

Inak to nie je ani v prípade internátov Prešovskej univerzity. "Z dôvodu nárastu energií a celkových nákladov pristúpi Prešovská
univerzita k zvyšovaniu cien za ubytovanie v jej študentských domovoch. Od septembra teda dôjde k navýšeniu cien v priemere o desať
eur. Kým doposiaľ stálo jedno lôžko v dvojposteľovej izbe 65 eur, od nového akademického roka to bude 75 eur. V prípade trojposteľovej
izby sa cena za jedno lôžko zvýši z pôvodných 60 na 70 eur," uviedla pre Topky hovorkyňa Prešovskej univerzity Anna Polačková.

K zdražovaniu dôjde aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Od nového akademického roka sa zvýšia ceny ubytovania od
8 do 15 %. "Bude to v závislosti od toho koľko miestna je izba, aké jej vybavenie, či izba prešla rekonštrukciou a podobne," uviedla
Renáta Chosraviová, hovorkyňa SPU. " Dôvodom je zvyšovanie cien energie a služieb," dodala. Podrobný cenník nových poplatkov
nájdete na stránke nitrianskej SPU.

Vzhľadom na mimoriadny nárast cien energií musí Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pristúpiť od septembra 2022 k zvýšeniu cien
za ubytovanie svojich študentov. "Priemerný mesačný nárast ceny za ubytovanie predstavuje 10 eur na osobu, čo v percentuálnom
vyjadrení zodpovedá navýšeniu o 12-19 %," uviedla pre Topky Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie UMB.

Ďalší rast cien: Prišiel rad na ŠTUDENTOV! Školy nemajú peniaze, ubytovanie musí ísť hore, TOTO sú dôvody
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