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Príchod na univerzitu a na internát je pre každého študenta silným emotívnym zážitkom, ktorý si zafi xuje do konca 
života. Tento rok to však bolo ešte o niečo výnimočnejšie: študenti sa na internáty, do prednáškových miestností 
a do kolektívu rovesníkov vracali po troch semestroch dištančnej výučby. 

Okrem festivalu AmosFest (ktorý 
napokon prebehol v online verzii) sme 
chceli tento moment podčiarknuť malou 
drobnosťou v podobe darčekového 
balíčka. Tím prorektora pre vonkajšie 
vzťahy Radomíra Masaryka sa s touto 
myšlienkou pohrával už dlhšie, 
a napokon padlo rozhodnutie pripraviť 
balíčky pre všetkých študentov, ktorí sa 
prišli v akademickom roku 2021/2022 
ubytovať na internáty v Mlynskej doline 
a na internáte Družba. 
Balíček obsahoval uvítací list od rektora 
univerzity Mareka Števčeka, pero 
s logom univerzity a niekoľko drobností 
od našich partnerov pre spríjemnenie 
prvého dňa na internáte. To celé bolo 
zabalené v plátennej taške s logom 
internátov Mlyny alebo Družba.
Naším najväčším sponzorom bola 
spoločnosť Kaufl and s.r.o, ktorá prispela 
zubnými pastami a hygienickými 
vreckovkami. Spoločnosť I.D.C. Holding 
nám zas poskytla svoje produktové 
novinky, a to buď sušienky Verbena 
alebo keks Lina s arašidovým maslom. 
V balíčku nechýbal ani energetický 

nápoj Red Bull, ktorý mnohých 
študentov prenáša cez skúškové 
obdobia. Keďže študenti prichádzajú 
do styku s rastúcimi cenami potravín 
a jedál v reštauráciách, pripravili sme 
aj niekoľko poukážok na zmiernenie 
cenového šoku: výhodné kupóny od 
spoločnosti rýchleho občerstvenia 
McDonald´s a päťeurový kupón na prvú 
donášku od spoločnosti Wolt. Keďže 
každá starostlivá mamina sa hneď pýta 
na stav ponožiek, ponúkli sme 25 % 
zľavu v spoločnosti Dedoles. Študent 
však potrebuje predovšetkým študovať, 
preto balíček obsahoval aj zľavu na 
nákup kníh v kníhkupectve a online 
obchode Martinus.
Najväčším orieškom bola napokon 
logistika. Keďže sme celý projekt 
poňali nízkonákladovo, s chystaním 
balíčkov pomáhal každý, kto mohol. Od 
samotného rektora Mareka Števčeka 
a prorektora Rada Masaryka, cez 
vedúcich zamestnancov rektorátu, 
po zamestnancov internátov Ľ. Štúra 
aj internátu Družba. Pomôcť prišli 
aj dobrovoľníci z radov študentov 

– ďakujeme hlavne psychológom 
a fi lológom. Celkový počet balíčkov, 
ktoré sme nabalili, bol osemtisíc. 
Prvýkrát v živote som zažila, že po 
pracovnom dni „univerzitnej úradníčky“ 
mi fi tness hodinky hlásili viac než 
20 000 krokov, a to ani nepočítam počet 
prenesených krabíc. Jedno číslo mi však 
predsa len utkvelo v pamäti - počas 
jedného upršaného utorka som len ja 
sama rozdala 230 balíčkov. 
Doteraz ma ale teší, keď na internátoch, 
v meste, v električke či v parku stretávam 
mladých ľudí s našimi internátnymi 
taškami. Množstvo študentov nám 
písalo aj milé správy na Facebooku či 
Instagrame internátov (pokojne v tom 
pokračujte!), fotili si balíčky, označovali 
nás na sociálnych sieťach. Veľmi ma 
potešili aj ohlasy – aj od zahraničných 
študentov, ktorým sme spríjemnili prvé 
dni v našej krajine.
Verím, že sa vďaka našim sponzorom 
podarí na túto tradíciu nadviazať 
a príchod na internáty bude stále viac 
v duchu slov na tabuli pri vstupe do 
Mlynskej doliny: „Vitajte doma“.

8000 BALÍČKOV 
PRE ŠTUDENTOV NA 
INTERNÁTOCH


