
FSEV UK pomáha utečencom a žiada o podporu akademickej obce 
 
Slovensko sa stalo svedkom európskej utečeneckej krízy. Kúsok za našimi hranicami 
vkladajú do európskych rúk svoje osudy desaťtisíce ľudí. Ich cesta je sprevádzaná utrpením 
a tragédiami, ktoré nás nemôžu nechať ľahostajnými. Vnímame našu povinnosť zabezpečiť 
ľuďom na úteku bezpečnosť a pomôcť zachovať ich ľudskú dôstojnosť. Ľuďom v azylovom 
procese, chceme pomôcť pri integrácii do slovenskej spoločnosti.  
 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave preto 
odpovedá na súčasnú európsku utečeneckú krízu ponukou bezplatného štúdia azylantom 
a osobám s dočasnou ochranou vo všetkých akreditovaných študijných programoch. V 
spolupráci so študentmi, s medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami chceme 
ponúknuť ľuďom v azylovom procese pomoc pri výbere študijného programu, prihlásení sa 
na štúdium a príprave na prijímacie konanie.  
 

- V súčasnosti už na FSEV UK študuje tretí študent, ktorému bol priznaný štatút 
dočasnej ochrany a študuje bezplatne.   

- Pracovníci Ústavu verejnej politiky FSEV UK zorganizovali zbierku materiálnej pomoci 
pre utečencov.  

- Počas každoročného FSEV Festu ponúkame možnosť prezentácie medzinárodných 
mimovládnych organizácií, vrátané tých, ktoré pracujú s utečencami. 
Sprostredkúvame študentom ponuku dobrovoľníckej práce v mimovládnych 
organizáciách. 

- Študenti v projekte EuroCine sa pravidelne venujú témam, ktoré sa dotýkajú aj 
súčasnej krízy, ako napr. rozvojová pomoc a stereotypy.  

 
Tieto aktivity vnímame ako našu povinnosť, ktorá vychádza z cieľov a hodnôt Univerzity 
Komenského v Bratislave. Medzi ne patrí aj výchova nových generácií k porozumeniu a 
tolerancii; príprava  absolventov tak, aby reprezentovali najvyšší stupeň ľudskosti a 
humanizmu. Naša univerzita je i garantom slobody a demokracie a šíri tieto princípy do celej 
spoločnosti.  
 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK ponúka štúdium v multikultúrnom prostredí, 
s vysokým pomerom zahraničných študentov, ako aj skúsenosti s výučbou študentov 
z rôznych krajín, kultúr a jazykov. Vyzývame všetky akademické inštitúcie na Slovensku, aby 
v rámci svojich možností pomohli utečencom, tak v prvých chvíľach ich pobytu na území 
Európskej únie, ako aj pri integrácii ľudí, ktorí na Slovensku žiadajú o azyl. A to 
prostredníctvom ponuky štúdia a otvorenosťou pri prístupe k vzdelaniu, napríklad účasťou na 
verejných prednáškach, diskusiách či workshopoch.  
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