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ZÁVERY  

z univerzitného 

KONVENTU UK 

2017 
 

My volení reprezentanti študentov Univerzity Komenského v Bratislave sme sa 22. marca 2017 na 

neformálnom stretnutí v rámci diskusií k témam z oblasti vysokoškolského prostredia a univerzity 

zhodli na nasledujúcich záveroch: 

I. Sociálna oblasť 

Žiadame najvyššie reprezentácie študentov na úrovni štátu i univerzity a vedenie univerzity, aby 

iniciovali a požadovali u príslušných rezortov novelizáciu vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl s dôrazom 

na vytvorenie skutočnej podpory pre sociálne odkázaných študentov. Súčasné znenie vyhlášky je v 

rozpore so zákonom o rodine v prípade študentov žijúcich v samostatnej domácnosti vo veku nad 25 

rokov, ktorých rodičom voči nim v zmysle zákona o rodine zanikla vyživovacia povinnosť, pretože 

vyhláška prikazuje ich spoločné posudzovanie pre účely priznania sociálneho štipendia. Rovnako 

vyhláška znevýhodňuje študentov, ktorí počas štúdia poberajú sociálne štipendium a uzavrú 

manželstvo – dochádza k situácii, keď sú posudzovaní spoločne s rodičmi bez ohľadu na to, či žijú v 

samostatnej domácnosti a či sa živia sami – takto dochádza k nepriamemu prenosu vyživovacej 

povinnosti rodičov sociálne silnejšieho študenta/študentky aj na študenta/študentku, ktorý/-á s ním 

uzavrel/-a manželstvo a pôvodne poberal/-a sociálne štipendium, na ktoré takto stratil/-a nárok. 

Vylúčenie študentov dennej formy štúdia, ktorí neprekračujú štandardnú dĺžku štúdia, vo veku nad 

26 a 30 rokov z prístupu k sociálnej podpore a sociálnym výhodám v slovenskej legislatíve (dohody o 

brigádnickej práci študentov a zľavy na verejnú dopravu limitované do 26 rokov, povinnosť uhrádzať 

zdravotné poistenie ako samoplatitelia vo veku nad 30 rokov a iné obmedzenia na základe veku) je v 

rozpore s tzv. antidiskriminačným zákonom, ktorý zakazuje diskrimináciu tejto skupiny študentov voči 

ostatným študentom len na základe veku. Štatút študenta plynúci z vysokoškolského zákona by mal 

byť rešpektovaný vo všetkých právnych normách SR. Napr. študenti, ktorí po skončení strednej školy 

pracovali a rozhodli sa pre denné vysokoškolské štúdium neskôr, napriek tomu, že ide o ich prvé 

štúdium a do sociálneho systému štátu už sami prispievali, sú automaticky pripravení o tieto výhody, 

čo v niektorých prípadoch vedie až k zhoršeniu ich sociálnej situácie do stavu hmotnej núdze. 
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II. Doprava 

Žiadame najvyššie reprezentácie študentov na úrovni štátu i univerzity a vedenie univerzity, aby 

apelovali na zjednotenie pojmu študent  na účely  využívania zliav na cestovné a neumožnili vytváranie 

vlastných definícií a limitov pojmu študent a držali sa vysokoškolského zákona. Naďalej trváme na 

zachovaní uplatnenia zliav pre všetkých študentov bez ohľadu na ich vek a trvalý pobyt. Poukazujeme 

na to, že tendenčné určenie nenárokovateľnosti na zľavnené cestovné napr. na území Bratislavy pre 

študentov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území mesta, je neprijateľné a nezvyčajné v porovnaní s inými 

svetovými metropolami. Študent, ktorý študuje v meste, kde sídli jeho vysoká škola, prinesie do 

rozpočtu mesta nezanedbateľnú časť finančných prostriedkov, a to tak priamo, ako aj prostredníctvom 

daní podnikateľských subjektov na jeho území. 

III. Ubytovanie 

Žiadame najvyššie reprezentácie študentov na úrovni štátu i univerzity a vedenie univerzity, aby 

opätovne a dôrazne pripomenuli vláde SR identifikovanú potrebu rekonštrukcie vysokoškolských 

internátov. Stav a funkčnosť vysokoškolských internátov sú nevyhovujúce pre udržanie účelnosti, na 

ktorú boli zriadené. Internáty nevyhnutne potrebujú finančné prostriedky na svoju revitalizáciu a 

vytvorenie priestoru na ich užívanie tak, aby spĺňali aspoň elementárne štandardy pre ubytovanie v 

21. storočí. Opätovne tiež žiadame, ako aj uvádzame v predchádzajúcom bode (II. Doprava), aby sa 

pri definícii pojmu študent vychádzalo zo zákona o vysokých školách. Apelujeme na hl. mesto SR 

Bratislavu, aby pri určovaní dane z ubytovania všeobecne záväzným nariadením vychádzalo zo 

zákonnej definície študenta určenej vo vysokoškolskom zákone.  

IV. Stravovanie 

Žiadame najvyššie reprezentácie študentov na úrovni štátu i univerzity a vedenie univerzity, aby 

došlo k prepojeniu jednotlivých stravovacích zariadení so sídlom v priestoroch univerzity s cieľom 

rozšíriť možnosti stravovania a uplatňovania dotačných zliav. Následne, aby reprezentácie žiadali 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby vytvorilo komplexný informačný systém, ktorý 

prepojí jednotlivé stravovacie zariadenia vysokých škôl v SR a preberie povinnosť sledovať čerpanie 

štátnej dotácie určenej na zabezpečenie stravovania.  

V. Komplexný informačný systém Univerzity Komenského v Bratislave 

Žiadame najvyššie reprezentácie študentov na úrovni univerzity a vedenie univerzity, aby bol 

vytvorený komplexný informačný systém UK a aby bol čo možno najskôr zavedený do praxe. Takýto 

komplexný systém prepojí všetky študentské atribúty (študijná agenda, ubytovanie, stravovanie, 

služby na UK a i.) do jedného priestoru a produktu – jednej identifikačnej karty. 
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VI. Podpora nadpriemerných študentov a vytváranie podmienok pre ich štúdium a tvorivú 

činnosť  

Žiadame najvyššie reprezentácie študentov na úrovni štátu i univerzity a vedenie univerzity, aby 

apelovali na legislatívne možnosti vytvárania priaznivejších podmienok na štúdium a tvorivú činnosť 

pre nadpriemerných študentov (napr. skrátenie dĺžky štúdia a iné). 

VII. Značka Univerzity Komenského v Bratislave 

Žiadame najvyššie reprezentácie študentov na úrovni univerzity a vedenie univerzity, aby posilnili 

budovanie brandingu a merchingu univerzity. Univerzita už nemôže čerpať len zo svojich historických 

prameňov a tradície, ale musí sa nápaditejšie a suverénnejšie prezentovať smerom navonok (k 

verejnosti, potenciálnym uchádzačom, partnerom, absolventom a i.). Rovnako tak musí posilniť 

vytváranie značky smerom dovnútra univerzity. Študentské reprezentácie sa musia podieľať na 

vytváraní značky a šírení dobrého mena univerzity a motivovať študentov k vytváraniu silného vzťahu 

s univerzitou. Žiadame výrazne posilniť oblasť vzťahov s verejnosťou, a to nielen rozšírením kvalitného 

personálneho obsadenia, ale tiež umožniť priestor pre vytváranie cielených stratégií a možností pre 

konkrétne skupiny ľudí a pod. Domnievame sa, že nízka úroveň brandingu a merchingu v porovnaní 

s konkurenciou je jedným z faktorov priamo spojených s poklesom počtu uchádzačov o štúdium a 

študentov, ako aj s odchodom študentov do zahraničia alebo na iné vysoké školy v SR. 

VIII. Medzifakultná spolupráca v rámci výučby 

Žiadame najvyššie reprezentácie študentov na úrovni univerzity a vedenie univerzity, aby 

legislatívne a administratívne zjednodušili možnosti zapisovania predmetov na inej než  materskej 

fakulte študenta v rámci UK a tiež aby apelovali na zlepšenie spolupráce medzi fakultami navzájom. 

IX. Anketa hodnotenia výučby 

Žiadame najvyššie reprezentácie študentov na úrovni univerzity a vedenie univerzity, aby boli 

všetky výsledky študentskej ankety hodnotenia výučby verejne dostupné v celom rozsahu s cieľom 

zvýšiť záujem študentov o vypĺňanie dotazníkov a aby boli verejne prezentované opatrenia vyvodené 

z výsledkov ankety. Domnievame sa, že je potrebné vytvoriť šablónu použiteľnú pre každú fakultu UK 

s tým, že fakulta si môže doplniť vlastné okruhy podľa špecifík alebo záujmu zisťovania. 

X. Doklady o vzdelaní 

Žiadame najvyššie reprezentácie študentov na úrovni štátu i univerzity, vedenie univerzity a 

príslušný rezort, aby prijali opatrenia vedúce k odstráneniu povinnosti uchádzača o štúdium predložiť 

doklady o dosiahnutom vzdelaním v prípade, že ho nadobudol na rovnakej fakulte, na ktorú sa hlási 

na vyšší stupeň štúdia. 
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XI. Výkaz o štúdiu – index 

Žiadame najvyššie reprezentácie študentov na úrovni univerzity a vedenie univerzity, aby vykonali 

analýzu možností zrušenia papierovej formy výkazu o štúdiu – indexu. Majoritná časť zúčastnených 

reprezentantov študentov UK apeluje na zrušenie papierovej formy výkazu o štúdiu – indexu. 

Poukazujeme na vysokú administratívnu záťaž pri kontrole výkazov o štúdiu. Na niektorých fakultách 

ide o niekoľkonásobne opakovanú evidenciu hodnotení študentov, ktoré sa okrem elektronickej 

podoby v akademickom informačnom systéme AiS2 archivujú v podobe hodnotiacich hárkov 

podpisovaných vyučujúcimi, prehľadov hodnotenia podpisovaných študentmi pri zápise do ďalšieho 

akademického roka, často tiež v osobných poznámkach vyučujúcich či e-mailovej komunikácii so 

študentmi a napokon ešte v indexoch. 

XII. Internacionalizácia 

Žiadame vedenie univerzity a príslušné rezorty, aby prijali potrebné legislatívne a finančné 

opatrenia na podporu vytvárania postdoktorandských miest a predoktorandských pozícií. 

XIII. Granty UK 

Žiadame vedenie univerzity o navýšenie sumy určenej na cestovné náklady (prípade o úplné 

odstránenie jej obmedzenia) v rámci alokácie finančných prostriedkov Grantov UK (v súčasnosti je to 

podľa čl. 9 ods. 4 vnútorného predpisu UK č. 15/2012 suma v maximálnej výške 340 €). 


