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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 
vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov túto 
smernicu: 

Preambula 

Ozbrojený konflikt na Ukrajine spôsobil najväčšiu utečeneckú vlnu v Európe od druhej 
svetovej vojny. Časť utečencov tvoria študenti a zamestnanci ukrajinských vysokých škôl, 
ktorí kvôli ozbrojenému konfliktu nemôžu pokračovať v štúdiu na svojich vysokých školách 
a útočisko pred konfliktom našli na Slovensku. UK v zmysle svojich hodnôt a poslania1 pre 
týchto študentov a zamestnancov vytvára osobitný mobilitný program, ktorého cieľom je 
poskytnúť študentom a zamestnancom možnosť absolvovania mobility na Slovensku. 

Čl. 1 
Základné pojmy 

(1) Vytvára sa osobitný mobilitný program pre študentov a zamestnancov, ktorí v roku 2022 
študovali alebo pracovali na vysokých školách na Ukrajine a v zmysle zákona č. 480/2002 
Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Slovenskej republike: 

a) požiadali o dočasné útočisko, alebo 
b) požiadali o doplnkovú ochranu, alebo 
c) požiadali o udelenie azylu. 

(2) Názov mobilitného programu je Ukrajina 2022 (ďalej len „mobilitný program“ alebo 
„UA22“). 

(3) Za koordináciu mobilitného programu na UK zodpovedá prorektorka pre vzdelávanie a 
sociálne veci a prorektor pre medzinárodné vzťahy (ďalej len „univerzitný koordinátor 
programu“). 

(4) Za koordináciu mobilitného programu na fakulte zodpovedá fakultný koordinátor 
programu menovaný dekanom fakulty. Funkciu fakultného koordinátora pre program 
UA22 môže vykonávať aj fakultný koordinátor pre mobilitné programy, v tomto prípade 
sa nevyžaduje jeho osobitné vymenovanie, iba oznámenie skutočnosti univerzitnému 
koordinátorovi programu. Každú zmenu fakultného koordinátora programu oznámi 
dekan fakulty e-mailom univerzitnému koordinátorovi programu v zmysle odseku 3. 
Zmluvy o štúdiu podpisuje so študentom fakultný koordinátor programu. 

Čl. 2 
Postup prijímania študentov 

(1) Základné informácie o mobilitnom programe pre študentov poskytuje rektorát UK na 
internetovej stránke https://uniba.sk/ukrajina. Študent so záujmom o mobilitný 
program2 vyplní na stránke registračný formulár „Mám záujem o štúdium na UK“, 
v ktorom uvedie aj informácie o stupni a odbore doterajšieho štúdia a uvedie fakultu, na 
ktorej má záujem absolvovať mobilitu. Údaje z formulára následne dostane študijné 

                                                      
1 § 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2 § 58a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

https://uniba.sk/ukrajina


oddelenie a oddelenie medzinárodných vzťahov príslušnej fakulty a prorektorka pre 
vzdelávanie a sociálne veci. 

(2) Fakulta si od študenta môže vyžiadať kópie dokladov (aj v elektronickej podobe) 
potvrdzujúcich štúdium na ukrajinskej vysokej škole. Ak študent takéto doklady kvôli 
vojnovým udalostiam nemá, potvrdí svoje štúdium na ukrajinskej vysokej škole čestným 
vyhlásením pri podpise Zmluvy o štúdiu. 

(3) Študijné oddelenie fakulty/oddelenie medzinárodných vzťahov fakulty po konzultácii 
s osobou zodpovednou za študijný program a po posúdení najvhodnejšieho programu 
mobility zašle študentovi (e-mail/osobne) návrh Zmluvy o štúdiu so zoznamom 
predmetov, ktoré by mal počas mobility absolvovať (ďalej len „vybrané predmety“). 
Študent môže požiadať o zmenu vybraných predmetov; pri zmene vybraných 
predmetov fakulta prihliada na kapacitné možnosti predmetov a kapacitné možnosti 
fakulty. Dĺžka mobility sa určí v Zmluve o štúdiu spravidla do konca aktuálneho 
semestra. Vzor Zmluvy o štúdiu je uvedený v Prílohe č. 1. 

(4) Po podpise Zmluvy o štúdiu fakulta študenta zapíše na štúdium v príslušnom semestri 
podľa čl. 8 ods. 2 písm. c) vnútorného predpisu UK č. 20/2019 Študijný poriadok UK (zápis 
na časť štúdia v rámci akademickej mobility). Fakulta oznámi obsah mobility domovskej 
vysokej škole študenta na Ukrajine. 

Čl. 3 
Doklady o štúdiu 

Po skončení mobility vydá fakulta študentovi výpis výsledkov štúdia. 

Čl. 4 
Mobilita zamestnancov 

Program UA22 je otvorený pre mobilitu učiteľov, výskumníkov aj iných zamestnancov 
ukrajinských vysokých škôl. Obsah a trvanie mobility schvaľuje fakultný koordinátor 
podpisom Programu mobility. Vzor Programu mobility je uvedený v Prílohe č. 2. 
Pracovnoprávne vzťahy vyplývajúce z mobility sa zakladajú spravidla dohodami o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle príslušných právnych predpisov, pričom 
ako zamestnávateľ vystupuje spravidla fakulta UK. 

Čl. 5 
Ostatné ustanovenia 

(1) Počas mobilitného programu môže študent požiadať o prijatie na UK k začiatku 
najbližšieho akademického roka. Na podanie prihlášky na štúdium a prijímacie konanie 
sa primerane vzťahujú ustanovenia vnútorného predpisu UK č. 4/2021 Pravidlá 
prijímacieho konania na UK. 

(2) Táto smernica sa nevzťahuje na študentov a zamestnancov, ktorí absolvujú mobilitu na 
UK v rámci programu Erasmus+. Spoluprácu s ukrajinskými vysokými školami v rámci 
programu Erasmus+ administratívne zabezpečuje Oddelenie programu Erasmus+ 
rektorátu UK. 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf


Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

(1) Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

(2) Súčasťou tejto smernice je: 

Príloha č. 1: Vzor Zmluvy a štúdiu, 
Príloha č. 2: Vzor programu mobility. 

 

V Bratislave 16. mája 2022 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor UK 
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