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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou 
pripravilo súhrn informácií a odporúčaní týkajúcich sa postupov vysokých škôl  v aktuálnej mimoriadnej 
situácii, keď je prerušené prezenčné vzdelávanie na vysokých školách a ich prevádzka je obmedzená 
vládou SR vyhlásenými preventívnymi opatreniami na predchádzanie šírenia  koronavírusu. 

Predstavitelia vysokých škôl,  t. j. rektori a dekani fakúlt, ale aj vysokoškolskí učitelia, vykonávajú všetky 
potrebné kroky na zabezpečenie bezpečnosti  a ochrany zdravia študentov, ale aj zamestnancov 
vysokých škôl.  

S ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie a prijímané opatrenia zo strany príslušných štátnych 
orgánov, môže priebežne dochádzať k úprave niektorých podmienok, či avizovaných termínov zo 
strany vysokých škôl, ako reakcia na aktuálnu situáciu. Všetci zúčastnení však majú záujem, aby 
akademický rok 2019/2020 bol ukončený v riadnom termíne, to je do 31. augusta 2020 
a s minimálnymi negatívnymi vplyvmi  na kvalitu vzdelávania, vedomosti študentov a absolventov 
vysokých škôl, ako aj na ich uplatnenie v praxi. 

V súčasnej situácii je osobitne dôležité, aby študenti sledovali oficiálne informačné a komunikačné  
prostriedky vysokej školy, pravidelne kontrolovali informácie v akademickom informačnom systéme, 
či elektronickú poštu. 

Prijímacie	konanie	na	vysoké	školy	
Určenie termínov na podávanie prihlášok na štúdium, podmienok prijatia, či termínov prijímacej skúšky 
je v samosprávnej kompetencii jednotlivých vysokých škôl a fakúlt. Vysoké školy tieto informácie 
zverejňujú na portáli vysokých škôl (www.portalvs.sk) ako aj na svojich webových sídlach (zoznam: 
https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/) a prostredníctvom sociálnych sietí.   

Termíny	na	podanie	prihlášky	
Väčšina vysokých škôl posunula najmä marcové termíny na podávanie prihlášok na štúdium na 
aprílové, resp. májové termíny alebo zjednodušili spôsob na podanie prihlášky. Aktualizované termíny 
nájdete na webovej stránke vysokej školy a portáli vysokých škôl (www.portalvs.sk).  

Potvrdzovanie	známok	a	zdravotného	stavu	a	spôsob	podania	prihlášky	
Prakticky každá vysoká škola umožňuje podanie elektronickej prihlášky. Z rôznych dôvodov môžu 
niektoré vysoké školy stále požadovať aj súbežné podanie v listinnej forme.  Konkrétne podmienky 
vysokej školy sú uvedené  v informáciách pre uchádzačov danej vysokej školy, prípadne fakulty.  

Elektronická prihláška  neumožňuje nahradiť doručenie niektorých údajov, ako je napríklad potvrdenie 
o známkach zo strednej školy. Tieto údaje v súčasnosti nie sú spracúvané na centrálnej úrovni 
v elektronickej forme. Niektoré vysoké školy umožňujú doručenie týchto údajov dodatočne  a nie je 
potrebné teraz fyzicky navštevovať strednú školu za účelom potvrdenia známok alebo notára za 
účelom vyhotovenia overenej kópie vysvedčení.  V rámci rozhodovania o prijatí na štúdium sa 
odporúča akceptovať scany vysvedčení ako potvrdenie známok zo strednej školy a korektnosť overovať 
len v prípade prijatých uchádzačov na štúdium, a to len v nevyhnutnom rozsahu, napríklad v čase 
zápisu na štúdium. 

Niektoré informačné systémy, ktoré vysoké školy používajú na prijímanie prihlášok, umožňujú získať 
so súhlasom uchádzača o štúdium informácie o jeho známkach z elektronickej žiackej knižky. Táto 
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možnosť však nie je implementovaná na všetkých vysokých školách a pre uchádzačov zo všetkých 
stredných škôl. Takto získané údaje majú skôr informatívny charakter. 

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium sa vo všeobecnosti nevyžaduje. Ak v prípade 
špecifických študijných programov má vysoká škola takúto požiadavku (napr. niektoré učiteľské 
študijné programy),  väčšina vysokých škôl dnes umožňuje dodatočné doloženie týchto dokladov. 
Odporúča sa zverejniť konkrétne zdravotné požiadavky, ktoré má uchádzač spĺňať a ten by mal zvážiť 
ich plnenie. V prípade, že ich uchádzač nespĺňa, neodporúča sa mu na takýto študijný program si 
prihlášku podávať, nakoľko ho nebude vedieť úspešne absolvovať, čím si skomplikuje možnosť štúdia 
na inom študijnom programe  v budúcnosti (vznikne mu napríklad povinnosť uhradiť školné). 

Prijímacie	konanie	na	doktorandské	štúdium	
Pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa vyžaduje, aby sa prijímacia skúška realizovala pred 
komisiou. Fyzickú prítomnosť uchádzača a komisie je možné nahradiť využitím informačno-
komunikačných technológií.  Alternatívou je odklad termínu prijímacej skúšky na čas, keď sa zrušia 
niektoré opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a bude možné prijímaciu skúšku uskutočniť 
obvyklým spôsobom. Aj v prípade doktorandských študijných programov je možné využiť inštitút 
podmienečného prijatia, čím sa umožní uchádzať sa o štúdium aj uchádzačom, ktorí skončia štúdium 
druhého stupňa neskôr ako v predchádzajúcich rokoch s ohľadom na možný odklad štátnych skúšok. 

Iné	skutočnosti	v	súvislosti	s	prijímacím	konaním	
S ohľadom na posun v termínoch maturitnej skúšky (konkrétny náhradný termín v súčasnosti nie je 
určený) sa odporúča využiť možnosť podmienečného prijatia na štúdium (prijatý uchádzač na štúdium 
dokladuje úplné stredoškolské vzdelanie až pred zápisom na štúdium).  

S ohľadom na aktuálne opatrenia, ktoré zakazujú organizovať hromadné podujatia, odporúča sa mať 
pripravené alternatívne podmienky prijatia (napríklad prijatie len na základe výsledkov štúdia na 
strednej škole), ak nebude možné uskutočniť prijímaciu skúšku za fyzickej prítomnosti uchádzača alebo 
využitím informačno-komunikačných technológií.. Potrebné je prijať dostatočné opatrenia na 
zabezpečenie objektívneho priebehu prijímacej skúšky. Osobitne v prípade uchádzačov so špecifickými 
potrebami môže byť potrebné vytvoriť pre nich osobitné podmienky v rámci prijímacieho konania. 

Ak sa v rámci rozhodovania o prijatí na štúdium majú zohľadňovať výsledky externej časti maturitnej 
skúšky, s ohľadom na rozhodnutie o jej zrušení v školskom roku 2019/2020, je potrebné vykonať 
úpravu týchto podmienok v prípade súčasných maturantov.  

Zápis	na	štúdium	
Určenie termínov zápisu na štúdium je v samosprávnej kompetencii vysokých škôl. Bez ohľadu na 
termín zápisu, uchádzač o štúdium sa stáva študentom vysokej školy najskôr od 1. 9. 2020. Pre 
zdravotné poistenie, daňový bonus, či prídavky na dieťa, nie je potrebný skorší zápis ako v priebehu 
septembra. Forma a spôsob organizácie zápisov budú prispôsobené opatreniam, ktoré budú platiť 
v danom čase. 

Legislatívne	zmeny	
Keďže podmienky na prijatie na bakalárske programy sa zverejňujú do 20. septembra a pre ostatné 
programy najmenej dva mesiace pred termínom na podanie prihlášok, ministerstvo školstva pripravilo 
návrh novely zákona o vysokých školách tak, aby vysoké školy mohli flexibilne reagovať na súčasnú 
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situáciu. Požiadavka bude, aby sa uchádzač, napr. o termíne prijímacej skúšky, dozvedel najmenej dva 
týždne pred jej konaním. 

Ukončovanie	semestra	a	štúdia	
Harmonogram akademického roka určujú jednotlivé vysoké školy, teda aj trvanie výučbovej časti, 
skúškového obdobia, termíny odovzdávania záverečných prác, termíny štátnych skúšok, či obdobie 
a trvanie prázdnin. Zákon upravuje trvanie akademického roka od 1. 9. do 31. 8. nasledujúceho 
kalendárneho roka. Dátumy začiatku, či konca semestra si určujú jednotlivé vysoké školy a na 
jednotlivých vysokých školách sa môžu líšiť. 

Termíny	skúškového	obdobia	
Ak sa vysokej škole podarilo plnohodnotne nahradiť prezenčné formy vzdelávania dištančnými, nie je 
dôvod na predlžovanie výučbovej časti semestra. Ak vysoká škola prerušila alebo preruší vzdelávanie 
úplne, alebo technické možnosti zabezpečenia dištančného vzdelávania neboli plnohodnotnou 
náhradou, je možné v záujme študentov pristúpiť aj k predĺženiu vzdelávacej časti semestra na 
nevyhnutnú dobu. 

V prípade niektorých špecifických predmetov, ktoré nie je možné zabezpečiť dištančnou metódou 
(napr. praxe, laboratórne cvičenia, prezentácia niektorých umeleckých výkonov a pod.), môže vysoká 
škola pristúpiť aj k špecifickým opatreniam v harmonograme akademického roka. Vysoké školy 
deklarovali, že vyvinú maximálnu snahu pre skončenie štúdia v obvyklých termínoch. Ak predmet nie 
je možné uzavrieť na základe priebežnej práce študenta v kombinácii využitia informačno-
komunikačných technológií na záverečnú skúšku, môže dôjsť k predĺženiu skúškového obdobia na 
neskoršie obdobie alebo k rozloženiu skúškového obdobia na viac častí, prerušených prázdninami. 
Keďže prijímanie, či uvoľňovanie opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu sa v čase môže meniť, 
v prípade potreby dodatočnej zmeny v harmonograme akademického roka sa odporúča uprednostniť 
variant v prospech študenta, resp. poskytnúť mu viac možností (najmä s ohľadom na rôzne preferencie 
študentov – študent si mohol rozložiť prípravu na pôvodne avizované neskoršie termíny, iný študent 
má záujem o čo najskoršie splnenie povinností a preferuje aj prípadné dodatočne oznámené skoršie 
termíny). Zmeny v harmonograme akademického roka sa odporúča konzultovať aj so zástupcami 
študentov. Informácie o zmenách v harmonograme akademického roka zverejňujú vysoké školy na 
svojom webovom sídle a prostredníctvom akademických informačných systémov/elektronickej pošty. 

Absolvovanie	špecifických	predmetov	ako	prax	
Ak mal študent v letnom semestri absolvovať prax (alebo iný predmet, ktorý nie je možné nahradiť 
dištančným vzdelávaním, či samostatným štúdiom študenta), ale s ohľadom na prijaté opatrenia 
nebolo možné tento predmet absolvovať, odporúča sa nájsť náhradný termín na zrealizovanie 
predmetnej aktivity. Podľa povahy predmetu, ak to je možné počas obdobia, ktoré by bolo inak určené 
na letné prázdniny, alebo v zimnom semestri, ak je to možné s ohľadom na ostatné povinnosti 
študenta, navýšením štandardnej záťaže študenta pre zimný semester. V prípade predmetov ako sú 
špeciálne laboratóriá a pod, sa odporúča zvážiť koncentrovanie vzdelávania do kratšieho časového 
úseku (napríklad do jedného týždňa) v novom akademickom roku pred začatím výučbovej časti  
zimného semestra – je potrebné zvážiť konkrétne podmienky predmetu, či takáto koncentrácia nebude 
mať negatívny vplyv na vzdelávacie výsledky študenta. Konkrétna realizácia závisí od povahy daného 
predmetu a prípadnej závislosti od externých faktorov (napríklad prax v školskom poľnohospodárskom 
podniku, ktorá je viazaná na činnosti v letnom semestri, pravdepodobne  nie je možné nahradiť praxou 
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v zimnom semestri, prax v základnej/strednej škole je viazaná na prevádzku školy, a pod.). 
O konkrétnych podmienkach  a postupoch budú študentov informovať vysoké školy prostredníctvom 
svojho webového sídla, akademického informačného systému, či elektronickej pošty. Prípadné otázky 
je potrebné adresovať na študijného poradcu. 

Ministerstvo školstva pripraví úpravu vyhlášky o kreditovom systéme štúdia tak, aby nemožnosť 
absolvovania takýchto špecifických predmetov nespôsobila vylúčenie zo štúdia (odstránenie 
v súčasnosti účinného obmedzenia, že ak študent neabsolvoval predmet druhý raz, má byť vylúčený zo 
štúdia). Na niektorých vysokých školách alebo fakultách, môže byť v tejto súvislosti potrebné upraviť 
študijné poriadky, ako aj podmienky na postup do ďalšej časti štúdia, napríklad ak sa na postup do 
ďalšej časti štúdia v dennej forme štúdia vyžaduje získať najmenej 40 kreditov za rok, ale nemožnosťou 
absolvovať zapísaný predmet, študent takýto počet kreditov nedosiahol. V nadväznosti na objektívne 
skutočnosti, ktoré nemohol študent ovplyvniť, odporúča sa umožniť pokračovanie v štúdia aj pri získaní 
nižšieho počtu kreditov.  

V prípade, že je potrebné, aby došlo k prenosu študijnej povinnosti do ďalšieho akademického roka, 
odporúča sa umožniť študentom čo najskoršie absolvovanie daného predmetu aj v špecifickom režime 
(ak to povaha predmetu nevylučuje) a neriešiť to len opätovnou možnosťou zápisu v letnom semestri 
ďalšieho akademického roka.  

Ukončovanie	štúdia	
Aby študent mohol riadne skončiť štúdium, musí splniť všetky povinnosti študijného programu a získať 
určený počet kreditov v požadovanej štruktúre (povinné a povinne voliteľné predmety). Jednotlivé 
vysoké školy hľadajú možnosti, ako v súčasnej situácií neohroziť zdravie študentov a zamestnancov 
vysokej školy a súčasne umožniť študentom riadne skončiť štúdium. 

Odovzdávanie	záverečných	prác	
Podmienkou riadneho skončenia štúdia je aj odovzdanie a obhájenie záverečnej práce (bakalárska 
práca, diplomová práca alebo dizertačná práca). Vysokým školám sa odporúča zvážiť upustiť od 
odovzdávania tlačeného vyhotovenia záverečnej práce a obmedziť sa len na elektronickú verziu, ak jej 
to umožňuje jej archívny systém a knižničný informačný systém. 

V prípade, že z dôvodu prerušenia prezenčnej formy vzdelávania, nemá študent umožnený prístup 
k zariadeniam a prostriedkom potrebným pre zhotovenie záverečnej práce (napríklad nemôže 
realizovať potrebné merania, využívať dielne a pod.) mal by čo najskôr kontaktovať 
konzultanta/vedúceho záverečnej práce s cieľom získať odporúčania na možné dokončenie 
a odovzdanie záverečnej práce v určenom termíne, alebo vykonať potrebné zmeny (úprava zadania 
pre záverečnú prácu, využitie simulačných nástrojov, a pod.).  

Prípadné predĺženie lehoty na odovzdanie záverečnej práce je na rozhodnutí vysokej školy. Dôležité je, 
aby študent, čo najskôr upozornil vysokú školu na problémy, ktorým čelí pri písaní záverečnej práce 
v súvislosti so súčasnými opatreniami, aby vysoká škola/školiteľ mohli zvážiť vhodné riešenia. Väčší 
odklad termínu na odovzdanie záverečnej práce (teda o viac ako niekoľko týždňov) môže viesť 
k prekročeniu štandardnej dĺžky štúdia a môže mať negatívny vplyv na plynulé pokračovanie v štúdiu 
vyššieho stupňa, preto takýto postup nie je vhodný.  

Prerušením prevádzky akademickej knižnice majú študenti obmedzený prístup k literatúre potrebnej 
k písaniu záverečnej práce. Predpokladá sa, že väčšina končiacich študentov si zabezpečila potrebnú 
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literatúru ešte pred prerušením prevádzky akademických knižníc. Vysoké školy a ich akademické 
knižnice zverejňujú možnosti k prístupu k elektronickým informačným zdrojom (k elektronickej forme 
článkov, časopisov a vybraných kníh). Prípadne ďalšie možnosti je vhodné konzultovať so svojim 
školiteľom, ak odporúčaná literatúra pre tému záverečnej práce nie je k dispozícii v digitalizovanej 
podobe a študentovi sa ju nepodarilo zabezpečiť pred prerušením prevádzky knižnice. Vysoké školy 
môžu spolu s akademickými knižnicami zvážiť aj prípadné špecifické formy výpožičky (napríklad 
využitím poštových a kuriérskych služieb).  

Okrem záverečnej práce študent pred vykonaním jej obhajoby uzatvára licenčnú zmluvu. Ministerstvo 
školstva pripravuje úpravu všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby bolo možné zjednodušiť 
spôsob jej uzatvorenia, v ideálnom prípade sa mohol uskutočniť využitím len elektronických 
prostriedkov.. 

Štátne	skúšky	
Každý študijný program musí mať najmenej jednu štátnu skúšku, ktorou je obhajoba záverečnej práce. 
Ďalšie štátne skúšky (okrem dizertačnej skúšky) sú na rozhodnutí vysokej školy pri tvorbe študijného 
programu.  

V nadväznosti na súčasnú mimoriadnu situáciu  nie je v súčasnosti možné určiť termíny štátnych 
skúšok, ak sa majú uskutočniť obvyklým spôsobom (fyzická prítomnosť pred komisiou). Aby bolo 
možné ukončiť štúdium, vysoké školy tam, kde sú na to vytvorené podmienky, využijú informačno-
komunikačné technológie na vykonanie štátnej skúšky. Aby boli odstránené prípadné pochybnosti, 
ministerstvo školstva navrhlo úpravu zákona o vysokých. Zákon bude explicitne obsahovať 
ustanovenie, že v krízovej situácii (ako je aj v súčasnosti) bude možné využitie informačno-
komunikačných technológií na vykonanie štátnej skúšky. Návrh zákona obsahuje aj ďalšie alternatívy, 
ktoré umožnia vysokej škole zrealizovať štátnu skúšku bez fyzickej prítomnosti študenta/členov 
komisie v škole. 

Využitie informačno-komunikačných technológií si môže vyžadovať úpravu vnútorných predpisov 
vysokej školy, úpravu vyhotovovania protokolov zo štátnej skúšky a pod. Konkrétny spôsob 
zaznamenávania absolvovaných študijných povinností stanovujú vysoké školy. Rovnako je potrebné 
nastaviť harmonogram štátnych skúšok tak, aby vysoká škola pri využití dištančného spôsobu 
vykonania štátnej skúšky mala dostatočnú kapacitu sieťových prvkov a ďalších zariadení potrebných 
pre prenos konania štátnych skúšok. Štátne skúšky môžu trvať dlhšie ako v klasickej forme. Rovnako je 
vhodné mať záložné riešenia, ak v priebehu štátnej skúšky bude potrebné riešiť prípadné technické 
problémy. 

Vysoká škola by si mala overiť, či všetci jej študenti majú prístup k potrebnému zariadeniu na dištančný 
priebeh štátnej skúšky a či zvolené programové nástroje sú vyhovujúce pre študentov so špecifickými 
potrebami.  

I napriek neobmedzenej platnosti súčasných opatrení sa odporúča informovať študentov 
o konkrétnom termíne štátnej skúšky. Ak v danom čase nebude možné vykonať štátnu skúšku 
s fyzickou účasťou, ak je to možné využiť možnosti na dištančné vykonanie štátnej skúšky (o spôsobe 
a podmienkach vopred informovať študentov). Vysoká škola môže prípadne určiť neskorší termín 
štátnej skúšky, ak aktuálna situácia neumožní pôvodne predpokladaný priebeh. V takomto prípade sa 
odporúča, aby sa študent o novom termíne štátnej skúšky dozvedel najmenej dva týždne vopred. 
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V prípade, že z rôznych dôvodov nie je možné vykonať štátnu skúšku dištančne, napríklad jej súčasťou 
je praktická skúška, v súčasnosti nie je iná možnosť ako priebežný odklad takejto štátnej skúšky na 
neskorší termín, kým nedôjde k uvoľneniu opatrení úradu verejného zdravotníctva. Odporúčame sa 
vždy určiť konkrétny náhradný termín. 

Školné		
Presunom niektorých študijných povinností na neskôr, prípadnou nemožnosťou absolvovania 
zapísaného predmetu v letnom semestri a pod., môže študent prekročiť štandardnú dĺžku štúdia v jeho 
študijnom programe. S ohľadom na skutočnosti osobitného zreteľa by mal rektor na žiadosť študenta 
školné odpustiť, ak vysoká škola vopred pre takéto prípady neustanovila nulové školné. Podmienkou 
je, že povinnosť uhradiť školné nevznikla z iného dôvodu.  

Doktorandské	štipendium	
 V prípade, že súčasné obmedzenia spôsobia, že doktorand prekročí štandardnú dĺžku štúdia, napríklad 
z dôvodu, že nemohol dokončiť plánované aktivity v rámci vedeckej časti jeho štúdia, odporúča sa, aby 
mu vysoká škola poskytovala doktorandské štipendium v plnej výške aj po prekročení štandardnej 
dĺžky štúdia. Konkrétny prípad by mal posúdiť najmä školiteľ doktoranda. Vo všeobecnosti sa odporúča 
hľadať možnosti riadneho skončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 

Promócie	a	diplomy	
Počas platnosti súčasných opatrení nie je možné uskutočniť promócie. Organizovanie promócie tak 
závisí, v akom čase sa uvoľnia niektoré súčasné opatrenia. Pre riadne skončenie štúdia a získanie 
diplomu nie je potrebná účasť na promóciách. Vysoká škola vydáva doklady o absolvovaní štúdia do 45 
dní od jeho riadneho skončenia, čo je termín splnenia poslednej povinnosti študijného programu 
(obvykle štátna skúška). Ak by sa promócia mala uskutočniť viac ako 45 dní po skončení štúdia, je 
potrebné aby absolvent vyjadril súhlas s neskorším vydaním vysokoškolského diplomu (a ostatných 
dokladov o absolvovaní štúdia). Konkrétne pokyny a inštrukcie, ako prevziať vysokoškolský diplom 
v prípade nekonania promócie, zverejnia vysoké školy a budú o nich absolventov informovať 
štandardnými komunikačnými prostriedkami.  

Mobilita		
V prípade, že je študent v zahraničí na akademickej mobilite, mal by sledovať odporúčania 
a epidemiologickú situáciu v štáte/v regióne, v ktorom sa nachádza, ale rovnako aj preventívne 
odporúčania slovenských úradov (zvýšená hygiena, sociálna izolácia, nosenie rúšok a pod.). Keďže 
v jednotlivých štátoch sa postupne obvykle pristupuje aj k uzatváraniu vysokých škôl, či k prerušovaniu 
prezenčného vzdelávania, študentovi sa odporúča komunikovať so svojou vysokou školou o možnosti 
predčasného skončenia akademickej mobility. V súčasnosti sú výrazne obmedzené možnosti 
cestovania, osobitne v medzinárodnej doprave.  

Študent by mal sledovať odporúčania na https://www.korona.gov.sk/, registrovať sa na stránke 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia, v prípade 
potreby kontaktovať zastupiteľstvo SR v danom štátne. Ak uviazne v štáte, v ktorom absolvuje mobilitu 
a musí si pobyt predĺžiť, môže si overiť podmienky štipendijného programu, či nie je možné získať 
dodatočnú podporu. Pred návratom na Slovensko by sa mal informovať o podmienkach a aktuálne 
platných opatreniach (napríklad v súčasnosti povinnosť 14 dňovej izolácie v štátom určenom 
zariadení). 
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Letné	brigády	a	práca	v	zahraničí	
V súčasnosti sa neodporúča cestovať do zahraničia. Je možné predpokladať, že aj v letných mesiacoch 
budú existovať viaceré obmedzenia a nebude možné absolvovať dohodnuté stáže, či letné brigády 
v zahraničí.  

Študentské	domovy	
Vysoké školy v rámci opatrení k predchádzaniu šírenia koronavírusu preventívne obmedzili služby 
poskytované študentskými domovmi (internátmi), väčšina študentských domovov prerušila 
poskytovanie ubytovacích služieb študentom. V súčasnosti sa nepredpokladá, že sa obnoví v tomto 
semestri prezenčná forma vzdelávania. Vysoké školy budú postupne informovať študentov ako a kedy 
sa odubytovať zo študentského domova. Za obdobie, kedy študent nemohol využívať ubytovanie, 
vysoké školy neúčtujú poplatky, prípadne uhradené poplatky vracajú študentovi, resp. ich presúvajú 
do ďalšieho akademického roka. Toto sa  netýka študentov, ktorí bývajú v podnájme, či v súkromných 
ubytovacích zariadeniach, ktorých ubytovanie ako aj platba za nich sa riadia dohodnutými zmluvnými 
podmienkami.  

O možnosti ponechania vecí v študentskom domove, či ich uskladnenia, je potrebné sa informovať  na 
vysokej škole, keďže to závisí od kapacitných a prevádzkových podmienok študentského domova. 
Upozorňujeme však, že vysoké školy môžu byť požiadané alebo im môže byť nariadené v prípade stavu 
núdze, poskytnúť ubytovacie kapacity v súlade so zákonom o riadení štátu v krízových situáciách, preto 
sa odporúča zrealizovať ukončenie ubytovania podľa pokynov vysokej školy a prevziať si svoje osobné 
veci.    

Aktivity	vysokých	škôl	a	ich	študentov	
Ministerstvo školstva oceňuje aktivity vysokých škôl, ktorými pomáhajú zvládať súčasnú situáciu a ich 
proaktívny prístup k ochrane zdravia ich študentov a zamestnancov. Okrem toho, že odborníci 
z vysokých škôl sú zapojení do rozhodovania o prijímaných opatreniach  na prekonanie súčasnej zložitej  
situácie, vysoké školy sa  podieľajú na modelovaní vývoja šírenia koronavírusu a vyhodnocovania 
účinnosti jednotlivých opatrení. Kapacity vysokých škôl sú využívané napr. pri vytváraní a vývoji 
ochranných pomôcok (respirátory, ochranné štíty, pľúcne ventilácie a pod.). Vysokoškolskí učitelia 
a výskumníci prostredníctvom médií a sociálnych sietí súčasne poskytujú verejnosti relevantné 
odborné informácie, čím pomáhajú čeliť súčasnej situácii. V neposlednom rade ministerstvo školstva 
oceňuje aj zapájanie sa študentov do rôznych dobrovoľníckych projektov a aktivít. Ministerstvo 
školstva oceňuje deklarovaný záujem vysokých škôl, že v rámci svojich možností zvážia zohľadnenie 
aktívneho zapojenia sa študentov do dobrovoľníckych a pomocných aktivít ako súčasť praxe, ak 
vykonávané činnosti súvisia s predmetom ich štúdia. 


