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Elektronické potvrdenia 
dostávajú už aj študenti v Brne. 
Úrady ich musia prijať 
Lenka Haniková f H 

Foto - TASR/František Ivan 

Masarykova univerzita v Brne od začiatku tohto roka zaviedla 
elektronické potvrdenia o návšteve školy. Pridala sa tak k ďalším 
českým vysokým školám, ktoré chcú odbremeniť študentov od 
administratívnej záťaže. 

Prečo je to dôležité: 

f Pridajte sa k 19-tisíc čitateľom a vyskúšajte Ekonomický Newsfilter. Každé 

ráno o 7:00 sa za menej ako 5 min. dozviete všetko podstatné. Aktivujte 

jedným kiikom sem. ] 

* Potvrdenia (napríklad na zľavy na železnici, pre zdravotnú poisťovňu 
či úrad práce) si nemusia študenti vybavovať osobne v Brne, ale 
kdekoľvek, kde majú prístup k internetu. 

* Administratívna záťaž odpadá nielen študentom, ale aj úradníkom. 

* V Brne na Masarykovej univerzite študuje šesťtisíc slovenských 
študentov. 

* Potvrdenia zaviedli v minulosti aj ďalšie české vysoké školy, ostatné 
brnianske univerzity (napríklad Vysoké učení technické či 
Mendelova univerzita) chcú v budúcnosti elektronické potvrdenia 
zaviesť tiež. 

Ako to funguje: 

* Elektronické potvrdenie je plnohodnotnou formou potvrdenia 
o štúdiu, autenticita a integrita je zaistená elektronickou pečaťou 
uloženou vnútri PDF súboru. Tá vyhovuje súčasnej legislatíve EÚ, 
a preto má minimálne rovnakú dôveryhodnosť ako jeho papierová 
verzia. 

* Posiela sa v pôvodnej elektronickej forme, napríklad zaslaním na 
elektronickú podatelnu úradu, do dátovej schránky, e-mailom, 
odovzdaním na USB disku. 

* Použiť sa dá aj vo vytlačenej verzii, úradník si následne overí jeho 
pravosť cez QR kód tým, že sa v informačnom systéme zobrazí jeho 
elektronický originál. 

* Študent si môže okrem potvrdenia o štúdiu vystaviť elektronicky aj 
potvrdenie o prerušení a dĺžke štúdia. 
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studuje na Fakultě sociálních sludií v prezenční formě studia v 4. semestru navazujícího 
magisterského studijního programu Mediální a komunikační studia. 
Toto potvrzeni se vydává pro období od 1. 2. 2020 do 31.8. 2020. 
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Elektronické potvrdenie z Masarykovej univerzity v Brne. Screenshot N 

Budú príklad nasledovať aj slovenské vysoké školy? 

• Zatiaľ nie, Slovenská technická univerzita však doručuje študentovi 
potvrdenie elektronicky, ak má aktivovanú schránku na portáli 
Slovensko.sk. Inak posiela potvrdenie písomne. 

• Na Ekonomickej univerzite v Bratislave či Univerzite Komenského 
si stále treba potvrdenie prevziať na študijnom oddelení osobne bud 
na začiatku semestra pri zápise, alebo dodatočne. 

• Potvrdenia o návšteve školy pre úrad práce kvôli rodinným 
prídavkom či do Sociálnej poisťovne však netreba za študentov 
slovenských vysokých škôl odovzdávať osobne, inštitúcie si vedia 
získať potrebné údaje z centrálneho registra študentov. Potvrdenie 
o návšteve školy tak typicky nosia do inštitúcií Slováci študujúci na 
zahraničných školách, ktoré nie sú zapojené do slovenského 
centrálneho registra študentov. Úrady si ich nevedia overiť. 

Čo s elektronickým potvrdením vybavia študenti 
na Slovensku 

Podľa európskeho nariadenia nesmie byť elektronické potvrdenie 
odmietnuté. Malo by však byť odovzdané elektronickou formou, 
napríklad vo formáte PDF poslané e-mailom na adresu elektronickej 
podateľne úradu. 

Potvrdenie vytlačené na papieri totiž nie je elektronické a nejde preto 
overiť z papiera jeho platnosť. Na jednoduchšie použitie je súčasťou 
potvrdenia QR kód. Je podpísané jednoduchým elektronickým 
podpisom prorektora a jeho pôvod je overený kvalifikovanou pečaťou 
univerzity. 

Bezplatná preprava na železniciach 

Ak si chce Slovák študujúci v zahraničí uplatniť zľavu na bezplatné či 
zlacnené cestovné na prepravu vlakom, je to možné len priamo pri 
pokladni ZSSK. Vo väčších pokladniciach to ide obvykle na počkanie, 
v niektorých menších do troch dní. 

„Žiadosti sa vybavujú hlavne pri pokladniciach s internetovým 
pripojením a sú vybavené hneď po elektronickom overení platnosti 
dokumentu," vysvetľuje hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Ak pokladnica 
nemá pripojenie na internet, pokladník odošle preukaz na overenie 
nadriadenému, čo môže trvať aj tri dni. 

Studentka Masarykovej univerzity Monika Balcová s potvrdením 
v Banskej Bystrici na železniciach nemala žiaden problém. Stačilo, že 
ho vytlačila, a pri pokladni si už vedeli jeho pravosť overiť načítaním 
QR kódu. „Keď sa potvrdenie vystaví cez informačný systém, je to 
originál v elektronickej podobe. Pokiaľ je to vytlačené, tak už je to 
kópia," vysvetlila. 

Na bratislavskej hlavnej stanici mal Denník E horšie skúsenosti -
potvrdenie síce pracovníci ZSSK uznali, proces však trval zhruba 
hodinu. Študenta najprv poslali od okienka do zákazníckeho centra 
a následne mali problém načítať QR kód. 

ZSSK. Ilustračné foto - TASR 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 

Potvrdenia o návšteve školy slovenských študentov študujúcich 
v zahraničí vyžadujú pre prídavky na deti. Typicky je to na začiatku 
každého nového semestra. 

Jana Lukáčová z ústredia práce hovorí, že s elektronickými 
potvrdeniami od študentov zahraničných škôl už pracovali. Doklad 
však akceptujú len v prípade, že obsahuje elektronický podpis školy. 
Doklad bez podpisu sa dá poslať na úrad cez portál Slovensko.sk. 
Platnosť elektronického potvrdenia si tak vie úrad overiť cez QR kód. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Foto - TASR 

Zdravotné poisťovne 

Za študentov platí štát zdravotné odvody. Do zdravotnej poisťovne by 
sa tak malo za študenta študujúceho v zahraničí odosielať potvrdenie 
o návšteve školy každý semester, respektíve vtedy, keď sa platnosť 
predošlého potvrdenia o návšteve školy skončí. Ak tak študent neurobí, 
na konci štúdia mu zdravotná poisťovňa vypočíta, akú sumu inštitúcii 
dlhuje. 

Slováci študujúci v zahraničí by si to mali pravidelne kontrolovať, 
pretože ak potvrdenie neodošlú na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
všimnú si to hneď - jednoducho im neprídu mesačné rodinné dávky. 

Zdravotná poisťovňa však študentov nezvykne upozorňovať žiadnym 
spôsobom na to, že im potvrdenie chýba, mali by si to strážiť sami, ak 
jej na konci štúdia nechcú ostať niečo dlžní. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa hovorí, že bez problémov prijíma 
elektronické doklady aj v podobe naskenovaných potvrdení o návšteve 
školy, potvrdila to jej hovorkyňa Slávka Gáborová. Podobne sa vyjadrila 
aj súkromná poisťovňa Dôvera. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ilustračné foto - TASR 

Prečo sa slovenské univerzity s elektronickými 
potvrdeniami neponáhľajú 

Žiadna zo slovenských univerzít neponúka možnosť vytvoriť si 
v univerzitnom systéme elektronické potvrdenie o návšteve školy. Stát 
však postupne povinnosť nosiť potvrdenia o návšteve školy ruší -
napríklad do Sociálnej poisťovne či na účely prídavku na dieťa netreba 
odovzdávať potvrdenie osobne. Inštitúcie si vedia získať potrebné údaje 
z centrálneho registra študentov. 

Práve tento krok nemusí pre slovenské univerzity pôsobiť ako 
motivácia na zlepšovanie ich informačných systémov. V prípade 
elektronizácie administratívy však ide o prestíž, ktorá môže prilákať aj 
viac zahraničných študentov. Čím je administratívna záťaž spojená so 
štúdiom menšia, tým je štúdium atraktívnejšie a jednoduchšie. 
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