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ExchangeAbility 
-podpora 

mobilít študentov 
so špecifickými 
potrebami Zahraniční hostia zavítali aj na UK, kde sa stretli so zástupcami univerzity. 
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Záujem o medzinárodné študentské mobility 
z roka na rok rastie. Program Erasmus už 
využili stovky študentov aj z Univerzity 
Komenského. Okrem nových poznatkov 
získali skúsenosť z medzinárodného a 
medzikultúrneho prostredia, otestovali si 
vlastnú pripravenosť na nezávislý život, 
získali nové kontakty, nadviazali priateľstvá. 

Na tomto programe sa zúčastňujú aj študenti so 
zdravotným postihnutím. Tvoria nepatrný zlomok 
percenta všetkých „erasmákov" a ich počet na 
celoeurópskej úrovni výrazne nerastie ani napriek 
možnosti získať špeciálny grant na krytie 
zvýšených nákladov súvisiacich s ich zdravotným 
postihnutím. Dôvodov je veľa - náročnou a 
dlhotrvajúcou prípravou počnúc, nedostatkom 
relevantných informácií o prístupnosti 
hostiteľského prostredia a podporných služieb pre 
osoby so zdravotným postihnutím končiac. 

Krokom k podpore vyššieho zapojenia takýchto 
študentov do mobilitných programov je aj 
jednoročný medzinárodný projekt 
„ExchangeAbility: Fostering mobility of students 
with special needs", do ktorého je zapojená aj UK. 
Koordinátorom projektu je UNICA (Net-work of 
universities from the Capitals of Europe), partnermi 
sú organizácia Erasmus Student Network a 
univerzity z Belgicka, Estónska, Cypru, Maďarska 
a Slovenska. 

V rámci projektu zavítali na UK jedenásti 
zahraniční hostia. Návšteva sa uskutočnila v týždni 
od 30. 1. do 4. 2. 2011. Hostia z Belgicka, 
Talianska a Estónska, vrátane študentov so 
zdravotným postihnutím, navštívili vybrané fakulty 
a internáty UK, prezreli si mesto, otestovali 
prístupnosť mestskej hromadnej dopravy, 
absolvovali stretnutia so zástupcami univerzity a 
fakúlt, diskutovali a vymieňali si skúsenosti so 
študentmi so zdravotným postihnutím o 
podmienkach štúdia a systéme podpory. 
Nezabudnuteľným bolo stretnutie s úspešnými 
slovenskými paralympionikmi, z ktorých viacerí sú 
alebo boli študentmi UK. Súčasťou programu bol aj 
seminár „Studying abroad with disability - when 
dreams become reality". 

Na zabezpečení programu sa popri Centre 
podpory študentov so špecifickými potrebami UK a 
študentoch so zdravotným postihnutím podieľali aj 
členovia organizácie Erasmus Student Network na 
UK. Ocenili príležitosť bližšie sa zoznámiť so 
špecifikami štúdia a života so zdravotným 
postihnutím, čo im pomôže 
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zimná 
univerziáda 

nám priniesla 

bronz 

Na 25. Svetovej zimnej univerziáde 
v tureckom Erzurume v dňoch 
27. 1. - 6. 2. 2011 sa zúčastnilo 
15 študentov z Univerzity Komenského 
pod vedením trénerov hokejistov Dr. Igora 
Tótha, PhD., z FTVŠ UK a Dr. Vladimíra 
Šťastného, CSc, z PriF UK a zástupkyne 

pri organizovaní podujatí pre Erasmus študentov v 
budúcnosti. Bližšie informácie o projekte nájdete 
na: cezap.sk/proiektv/exchangeabilitv/. 

E. Mendelová, 
Centrum podpory študentov 

so špecifickými potrebami UK 

vedúceho výpravy PaedDr. Danky Mašlejovej 
z FMFI UK. V celkovom hodnotení 
zúčastnených 52 krajín sveta sa Slovenská 
republika umiestnila na 7. mieste so ziskom 
štyroch zlatých a troch bronzových medailí. 

Družstvo žien v ľadovom hokeji, ktoré tvorili 
aj študentky UK (Barbora Bremová, Veronika 
Čerňanová, Janka Čulíková, Mária Herichová, 
Barbora Kežmarská, Monika Kvaková, Martina 
Staronová), získalo pod vedením trénerov 
Miroslava Karafiata a Mgr. Igora Andrejkoviča, 
PhD., z FTVŠ UK bronzovú medailu. Študentky 
zo Slovenska počas turnaja prehrali len s 
celkovými víťazkami turnaja Kanaďankami a 
Fínkami a konečné tretie miesto si vybojovali po 
náročnom súboji s favorizovanými 
Američankami. 

Piate miesto získalo družstvo mužov v 
ľadovom hokeji, v ktorom UK reprezentovali 
Boris Jankovský, Denis Legerský, Marek 
Mikušovič, Matúš Rais, Ivan Slávik a Ľubomír 
Vaškovič. 

Z UK sa univerziády zúčastnili aj Mojmír 
No-sáľ v disciplíne skoky na lyžiach a Peter 
Žiška v bežeckom lyžovaní. 
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Družstvo žien v ľadovom hokeji s bronzovými medailami. Fotozdroj: FTVŠ UK 


