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1. Legislatívny rámec
Na vysokých školách študuje stále viac študentov
so špecifickými potrebami. Vysoké školy sa snažia vytvárať im
primerané podmienky. Na dlhej ceste k vytváraniu rovnosti
príležitostí v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu sa
Slovenská republika inšpiruje celým súborom medzinárodných
dokumentov. Medzi takéto dokumenty patrí napríklad Madridská
deklarácia (2002), ktorá vo vzťahu k osobám so zdravotným
postihnutím podčiarkuje rovnosť príležitostí, právo na vlastné
rozhodovanie a prebratie zodpovednosti za dôsledky
vlastných rozhodnutí. Pre Slovenskú republiku je zaväzujúci aj
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
(2006, v SR ratifikovaný v r. 2010), ktorý stojí nad legislatívou
SR. Tento dokument predstavuje historicky vôbec prvý zmluvný
nástroj týkajúci sa ľudských práv, pričom v súvislosti so
vzdelávaním zdôrazňuje napríklad právo na prístup ku
kvalitnému inkluzívnemu vzdelávaniu, na primerané úpravy
v súlade s individuálnymi potrebami či právo na podporné služby
s cieľom umožniť vzdelávanie.
Zo slovenských dokumentov je pre vysoké školy určujúci
predovšetkým zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (určuje napríklad
registráciu a dokladovanie špecifických potrieb) a Vyhláška
MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta
so špecifickými potrebami (napríklad konkretizuje skupiny
špecifických potrieb študentov a s nimi súvisiace nároky
na podporné služby).
Všeobecnú prístupnosť prostredia, služieb či tovarov
pre osoby so zdravotným znevýhodnením v širšom zmysle
definuje Národný program rozvoja životných podmienok osôb
so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. Priamej či
nepriamej diskriminácii ľudí so znevýhodnením má zabrániť
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
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oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (tzv. antidiskriminačný zákon).
Uvedené dokumenty sa v praxi premietajú do inštitucionálnej
legislatívy, ktorá v rámci vysokých škôl definuje pravidlá
pre sprístupňovanie akademického prostredia, určuje
zodpovednosti a hranice, ako i vytváranie podmienok
pre objektívnejšie hodnotenie študentov so špecifickými
potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.
Takýmto dokumentom je na Univerzite Komenského
v Bratislave napríklad vnútorný predpis č. 23/2014 t.j. Smernica
rektora Univerzity Komenského v Bratislave k zabezpečeniu
všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov
so špecifickými potrebami.
Plné znenie uvádzaných
legislatívnych materiálov
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2. Štúdium na vysokej škole
Štruktúra vysokej školy
Vysoká škola je vzdelávacia inštitúcia poskytujúca
vzdelávanie tretieho stupňa (terciárne). V Slovenskej republike
terciárne vzdelávanie zabezpečujú
verejné vysoké školy,
štátne vysoké školy,
súkromné vysoké školy,
pobočky zahraničných vysokých škôl.
Na čele vysokej školy stojí rektor. Každá vysoká škola sa
spravidla delí na fakulty, na čele ktorých stojí dekan. Fakulty sa
delia na katedry, ústavy, pôsobia na nich ďalšie vedecké,
odborné a/alebo klinické pracoviská.
Vysoké školy zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie
v rámci akreditovaných študijných programov.
Akreditácia znamená priznanú spôsobilosť uskutočňovať
študijný program. Ak má vysoká škola akreditované študijné
programy, môže na ne prijímať študentov, zabezpečovať ich
vzdelávanie a po úspešnom ukončení štúdia štátnou skúškou
má právo udeliť absolventom akademický titul.

Charakteristika štúdia
Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch
bakalársky,
magisterský,
doktorandský.
Niektoré študijné programy majú spojené magisterské
štúdium (čiže nemajú bakalársky stupeň) – napr. lekárstvo.
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Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je:
v dennej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické
roky,
v externej forme štúdia najmenej tri a najviac päť
akademických rokov.
Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého
stupňa (magisterský študijný program, inžiniersky študijný
program a doktorský študijný program) je:
v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri
akademické roky,
v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri
akademické roky.
Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva
semestre (zimný a letný). Konkrétne členenie štúdia si každá
vysoká škola určuje v harmonograme štúdia, ktorý je zverejnený
na stránkach jednotlivých fakúlt. Semestre sa členia
na výučbovú časť a skúškovú časť. Výučba v jednom semestri
trvá minimálne 12 týždňov, po nej nadväzuje skúškové obdobie.
Študijný program sa môže realizovať
v dennej forme štúdia (denná účasť študenta
na vzdelávacích činnostiach) alebo
v externej forme štúdia (prevažne samostatné štúdium a
konzultácie).
Vzdelávacie činnosti sa môžu uskutočňovať:
prezenčnou metódou - spočíva na vyučovaní s priamym
kontaktom učiteľa so študentom,
dištančnou metódou - nahrádza priamy kontakt učiteľa
so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných
prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní
počítačových sietí,
kombinovanou metódou.
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Študent si predmety záväzne vyberá (zapisuje) na zápise, ktorý
sa uskutočňuje na začiatku akademického roka. Predmety sú
členené na:
povinné – študent na úspešné absolvovanie študijného
programu musí absolvovať všetky povinné predmety
študijného programu,
povinne voliteľné – študent si vyberá z ponuky študijného
programu tie predmety, o ktoré má záujem,
výberové – ostatné predmety, ktoré má študent možnosť
zapísať si na doplnenie svojho štúdia a na získanie
potrebného množstva kreditov (v prípade, ak študent získa
dostatočný počet kreditov za povinné a povinne voliteľné
predmety, výberový predmet si nemusí zapísať).
Vyučovanie môže mať formu prednášky, cvičení, seminárov,
laboratórnych cvičení, práce v teréne, práce v ateliéroch, praxe
alebo aj exkurzií.

Kreditový systém štúdia
Štúdium na vysokej škole je založené na kreditovom
systéme. Všetky aktivity študenta spojené s absolvovaním
predmetu/kurzu, ktorý si zapísal, sú hodnotené tzv. kreditmi.
Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktoré
charakterizujú množstvo práce potrebnej na ich úspešné
absolvovanie. Štandardná záťaž študenta za celý akademický
rok je 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Kredity získané
za úspešné absolvovanie predmetu sa študentovi sčítavajú.
Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu.
Za daný predmet je možné v priebehu štúdia získať kredity iba
raz.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie
štúdia v bakalárskom štúdiu je 180, keď je štandardná dĺžka
štúdia tri roky, v magisterskom štúdiu 120 kreditov, keď je
štandardná dĺžka štúdia dva roky, a v doktorandskom štúdiu 180
kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia tri roky. Kredity musí
študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program.
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Kreditový systém štúdia tak umožňuje študentovi určiť si
tempo štúdia a výber predmetov. Táto možnosť je zároveň
veľkým nebezpečenstvom. Pri zle zvolenej postupnosti
absolvovania predmetov môže dôjsť k problémom absolvovania
predmetov, pri zle odhadnutých silách, resp. nesprávne
odhadnutej náročnosti/záťaže jednotlivých predmetov hrozí
nesplnenie podmienok štúdia, predlžovanie štúdia a následne
jeho platenie.
Aby sa predchádzalo týmto situáciám, existuje odporúčaný
študijný plán. Je zostavený tak, že rešpektuje vnútornú
nadväznosť jednotlivých predmetov; jeho dodržiavanie garantuje
(pri úspešnom absolvovaní zapísaných predmetov) zvládnutie
štúdia v stanovenom čase. Ak sa stane, že študent nesplní
povinnosti na úspešné absolvovanie zapísaného predmetu,
môže si tento zapísať ešte raz.

Akademický informačný systém
Akademický informačný systém (AIS) je informačný systém
používaný na vysokých školách na riadenie, spravovanie a
kontrolu vysokoškolského štúdia. Prostredníctvom informačného
systému študent vyberá predmety, prihlasuje sa na skúšky,
učitelia mu tam zapisujú hodnotenie a odovzdáva tam aj svoju
záverečnú prácu.
Akademický informačný systém je dôležitým zdrojom
informácií a prostriedkom komunikácie s vysokou školou
a učiteľmi. Každý študent k nemu dostane svoje heslo
na začiatku štúdia.
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3. Výber študijného zamerania
Základný zoznam zameraní vysokoškolských štúdií podľa
webovej stránky portálu vysokých škôl
ekonomické zamerania,
filozofické a humanitné zamerania,
lekárske, zdravotnícke, farmaceutické a veterinárske
zamerania,
pedagogické a učiteľské zamerania,
právnické zamerania,
prírodovedné zamerania,
teologické a bohoslovecké zamerania,
umelecké a výtvarné zamerania,
zamerania na architektúru a stavebníctvo,
zamerania na elektrotechniku, informatiku a informačné
technológie,
zamerania na ostatné technické disciplíny,
zamerania na poľnohospodárstvo a lesníctvo,
zamerania na stavbu strojov a strojníctvo.
Portál vysokých škôl

Pred podaním prihlášky
Dôležitým predpokladom úspešného štúdia na vysokej škole
je správne si vybrať študijný program, vysokú školu a miesto
štúdia. Ak má uchádzač o štúdium ťažké zdravotné postihnutie,
ktoré významne ovplyvňuje jeho schopnosť študovať v bežných
podmienkach, musí byť pri rozhodovaní čo študovať a výbere
kde študovať zvlášť opatrný.
Pred podaním prihlášky je dôležité získať všetky potrebné
informácie v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné
rozhodnúť sa zodpovedne, dobre posúdiť predpoklady
pre štúdium vybraného študijného programu a zvážiť, či
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dôsledky zdravotného postihnutia alebo poruchy nebudú
prekážkou pri plnení študijných povinností.
Uchádzač je zodpovedný za to, že v dostatočnom časovom
predstihu získa kvalifikované informácie o požiadavkách
na štúdium, na základe ktorých sa bude rozhodovať. Rovnako
je potrebné, aby v dostatočnom časovom predstihu informoval
vysokú školu o rozsahu a charaktere svojich špecifických
potrieb, ak má ťažké zdravotné postihnutie a/alebo poruchu,
ktoré významne ovplyvňujú jeho schopnosť študovať v bežnom
režime. Požiadavka informovať vysokú školu o svojich
špecifických potrebách platí aj v prípade, ak uchádzač spĺňa
podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok.
Vysoká škola je zodpovedná za vytváranie primeraných
podmienok pre štúdium študentov so špecifickými potrebami
bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. Úpravy
pri štúdiu teda nemôžu ísť nad rámec kompenzácie dôsledkov
zdravotného postihnutia, ich dôsledkom nemôže byť zníženie
požiadaviek na úroveň vedomostí, zručností a kompetencií
uchádzača ako i absolventa vysokej školy.
Informácie o vysokých školách je možné získať na viacerých
miestach, predovšetkým však:
na webovej stránke portálu slovenských vysokých škôl
Portál vysokých škôl
na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR
MŠVVaŠ SR
na webových stránkach vysokých škôl a ich fakúlt

Kde začať ?
Na vysokých školách spravidla pôsobia koordinátori
pre študentov so špecifickými potrebami, niekde aj
podporné centrá pre študentov so špecifickými potrebami.
Centrá aj koordinátori sú dôležitými zdrojmi informácií
a podpory, pomôžu aj pri kontaktovaní s ďalšími pracoviskami
12

vysokej školy, so študentmi. Preto je dôležité kontaktovať ich
čím skôr a dohodnúť si osobné stretnutie.
Niekedy je na stránke univerzity/fakulty zložité nájsť kontakt
na koordinátora. Preto odporúčame používať webovú stránku
portálu vysokých škôl, kde sú tieto údaje aktuálne a z dôvodu
jednotnej štruktúry ľahko dostupné.
Portál vysokých škôl

Ako postupovať?
Hlavná stránka portálu ponúkne výber škôl podľa miest
(Banská Bystrica, Bratislava, Žilina, ...) alebo podľa zamerania
(filozofické, pedagogické, architektúra a stavebníctvo, ...).
Ku kontaktu na koordinátora sa možno dopracovať
nasledovným spôsobom:
Krok 1: Vyber si školu
Príklad: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická
fakulta
Portál VŠ - krok 1
!!! Neotváraš stránku fakulty, zostáváš na stránke portálu VS.
Krok 2: V ponuke _Vyberte si študijný program_ odťukneš
hociktorý program
Príklad: Informačné štúdiá
Portál VŠ - krok 2
Krok 3: V príkazovom riadku odťukneš možnosť _Podmienky
prijatia_
Na konci tejto stránky je kolónka _Koordinátor pre zdravotne
postihnutých_.
Nie všetky školy uvádzajú na tomto portáli kontakt
na koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.
V takom prípade odporúčame kontaktovať študijného
prodekana.
Na Univerzite Komenského v Bratislave je Centrum podpory
študentov so špecifickými potrebami a na každej fakulte pôsobia
koordinátori.
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Zoznam aktuálnych koordinátorov sa nachádza
na webovej stránke UK, ako i na webovej stránke Centra
podpory.
Zoznam koordinátorov na UK
Zoznam koordinátorov na stránke
Centra podpory
Čo by malo zaujímať uchádzača?
či je študijný program vhodný pre uchádzača s aktuálnymi
špecifickými potrebami,
aké sú skúsenosti fakulty so študentmi so špecifickými
potrebami, aké sú podmienky pre štúdium,
aké sú požiadavky na prijímacie skúšky,
aké vedomosti, zručnosti a kompetencie fakulta
od uchádzača očakáva,
aké vedomosti, zručnosti a kompetencie má študent
nadobudnúť počas štúdia zvoleného študijného programu,
aká je náročnosť štúdia, jednotlivých predmetov, formy
a priestory vzdelávania,
aké primerané úpravy a podporné služby počas štúdia a
pri skúškach fakulta poskytuje študentom s aktuálnym
druhom špecifických potrieb,
aké sú možnosti uplatnenia absolventov.
Zástupcov fakulty/katedry treba na stretnutí oboznámiť
s osobnými predpokladmi a limitmi pri štúdiu na vysokej
škole,
s technickou stránkou zvládania štúdia, vrátane používania
asistenčných technológií,
dohodnúť formu prijímacích skúšok.
V prípade, že niektoré študijné povinnosti nebude študent
z dôvodu svojich špecifických potrieb schopný plniť, treba si
na stretnutí vyjasniť, či existujú v rámci konkrétneho študijného
programu alternatívne riešenia.
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Ak nároky na študijné povinnosti presahujú možnosti
študenta a ani primerané úpravy mu neumožnia ich plniť, je
vhodné rozmýšľať nad iným študijným zameraním.
Získanie dostatku relevantných informácií na obidvoch
stranách je základom budúcej dobrej komunikácie a
bezproblémového prechodu zo strednej školy na univerzitu.
Konečné rozhodnutie študovať zvolený študijný program robí
uchádzač o štúdium sám.

Podávanie prihlášky
na Univerzitu Komenského v Bratislave
Uchádzači o štúdium na fakultách Univerzity Komenského
v Bratislave môžu využívať elektronickú prihlášku v systéme
AIS2.
Elektronická prihláška
Pri elektronickom podávaní prihlášky je potrebné postupovať
nasledovne
1. pozorne si prečítať návod;
2. vyplniť elektronickú prihlášku;
3. potvrdiť elektronickú prihlášku;
4. vytlačiť elektronickú prihlášku a príkaz na úhradu (poplatok je
možné uhradiť iba bankovým prevodom);
5. odoslať vytlačenú a podpísanú prihlášku s prílohami
na adresu fakulty.
Návod na vyplnenie prihlášky
Pozor, možnosť elektronickej prihlášky nemusí byť prístupná
pre všetky otvárané študijné programy na UK. Bližšie informácie
získate na webových stránkach jednotlivých fakúlt.
Je dôležité, aby uchádzač nezabudol na termín podania
prihlášky. Na väčšine fakúlt to je do konca februára, ale môže sa
to líšiť. Niektoré fakulty organizujú aj prípravné kurzy
k prijímacím skúškam. Informácie o prípravných kurzoch sa
nachádzajú na stránkach fakúlt alebo katedier.
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Ak uchádzač so špecifickými potrebami, hlásiaci sa
na Univerzitu Komenského v Bratislave, žiada o primerané
úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, prikladá
k prihláške:
žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej
skúšky (príloha č. 4 platnej smernice),
odbornú dokumentáciu podľa §100 ods. 3 zákona
o vysokých školách (lekárske potvrdenie o zdravotnom
postihnutí alebo posudok z CPPP o poruchách učenia – nie
staršie ako 3 mesiace).
V prílohe č. 1 platnej smernice sú uvedené primerané úpravy
a podporné služby pre všetky druhy zdravotného znevýhodnenia
a pri poruchách učenia.
Vnútorný predpis č.23/2014
Smernica rektora UK
Dôležité upozornenie
V prípade ťažkého zdravotného postihnutia, s odkázanosťou
na náročné úpravy a podporné služby pri štúdiu, je informovanie
príslušnej fakulty UK o špecifických potrebách uchádzača
v dostatočnom časovom predstihu, a to minimálne jeden mesiac
pred uplynutím lehoty na podanie prihlášky na štúdium, rovnako
dôležité aj vtedy, ak uchádzač spĺňa podmienky na prijatie
bez prijímacích skúšok.
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4. Finančné nároky na štúdium
Náklady študenta na vysokej škole sú podmienené cenami
v regióne, v ktorom študujú. Nasledujúce ceny sú orientačné
so zameraním na mesto Bratislava.

Bývanie
Študent Univerzity Komenského v Bratislave môže získať
ubytovanie vo vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra – Mlyny
alebo vo vysokoškolskom internáte Družba.
Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny sa nachádza
v Mlynskej doline a pozostáva z 3 objektov: Výškové budovy
(„Šturák“), Átriové domky („Átriaky“), a Manželské internáty
(„Manželáky“). Vzhľadom na rozdielnu vybavenosť komplexov
sa cena ubytovania líši.
Vo Výškových budovách je bunkový systém. 10-lôžková
bunka je tvorená dvoma dvoj- a dvoma trojlôžkovými izbami.
Hygienické zariadenie je súčasťou bunky. Cena za lôžko za
jeden mesiac sa pohybuje od 47,25 – 80,00€ podľa toho, či je
bunka zrekonštruovaná, bez internetu alebo s internetom.
Vo Výškových budovách sa nachádzajú aj bezbariérové
apartmány – 2-lôžkové izby s kuchynským kútom a vlastným
sociálnym zariadením, s internetom a ich cena za lôžko
za mesiac je 78,75€.
V Átriakoch sú izby 1-, 2-, 3-lôžkové s umývadlom.
Hygienické zariadenia sú spoločné v rámci poschodia. Cena
za lôžko za mesiac sa pohybuje od 47,25 – 73,50€. V átriovom
bloku A sa nachádza bezbariérové sociálne zariadenie.
Na Manželákoch sú 6 lôžkové bunky tvorené troma
dvojlôžkovými izbami. Hygienické zariadenia sú súčasťou
bunky. Cena za lôžko za mesiac sa pohybuje
od 73,50 – 113,25€.
VM Ľ.Štúra - Mlyny
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Vo vysokoškolskom internáte Družba sa môžu ubytovať
študenti Lekárskej, Právnickej a Prírodovedeckej fakulty UK.
Internát Družba sa nachádza pri Botanickej záhrade.
Vo vysokoškolskom internáte Družba sú k dispozícii
3- a 2-lôžkové izby. Cena za lôžko za mesiac v prípade
3-lôžkovej izby s internetom je 69,00€. Cena za lôžko v prípade
2-lôžkovej izby s internetom je 73,32€/mesiac. Cena
bezbariérových apartmánov v bloku D1 je za 1-lôžkovú izbu
s internetom 81,29€/mesiac a za 2-lôžkovú izbu s internetom
73,32€/mesiac.
V lokalite internátu Družba sa nachádzajú Švédske domky,
v ktorých sú 1 – 2-lôžkové izby so sociálnym zariadením. Cena
sa pohybuje od 63,03€ (2-lôžková izba), 81,29€ (2-lôžková izba
s internetovým pripojením), do 95,23€ (1-lôžková izba
s internetovým pripojením). Vo Švédskych domkoch sú dve
bezbariérové 1-lôžkové izby, s vlastným sociálnym zariadením
a kuchynkou za 81,23€/mesiac
.
VI Družba

Stravovanie
Vo vysokoškolskom objekte Mlyny (Átriaky) majú študenti
k dispozícii dve jedálne – EAT and MEET a Venza. Pri platení
namiesto stravných lístkov používa študent svoj preukaz ISIC,
na ktorý si nabije kredit a platby za obed sa mu tak budú
odrátavať. Študent má možnosť celodenného stravovania
vrátane raňajok, obedov a večerí. Jedlo si vyberá priamo v ten
deň. Ponúka sa mu široká ponuka jedál a príloh, šalátov, či
dezertov. So študentskou kartou ISIC platí dotácia na menu,
preto ceny sú od: raňajky – 0,50€, obedy a večere – od 0,70€.
Napr. sladké jedlo (parené buchty 0,80€, hlavné jedlo vzniká
kombináciou – napr. kurací rezeň: 1,00€ + ryža: 0,25€ alebo
hranolky, zemiaková kaša, opekané zemiaky: 0,45€. Polievka
stojí 0,40€, študent si môže k obedu vziať aj šalát: 0,40€).
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Stravovacie zariadenie sa nachádza aj na internáte Družba,
kde sa študent stravuje prostredníctvom stravných lístkov za 2€.
V priestoroch internátu je pre študentov k dispozícií bufet, kde je
možné zakúpiť si aj varené jedlo – menu.

Preprava
V Bratislave študent využíva pri presune mestskú hromadnú
dopravu (ďalej MHD). V rámci MHD premávajú autobusy,
trolejbusy a električky. Vozový park MHD je starší, ale postupne
pribúdajú nízkopodlažné vozidlá, najviac ich je v autobusových
spojeniach. V cestovných poriadkoch sú červenou farbou
vyznačené spoje s nízkopodlažnými (resp. čiastočne
nízkopodlažnými) vozidlami. Do Mlynskej doliny premávajú
autobusové linky 39 a 31. Nízkopodlažné spoje v autobusových
linkách 39 a 31 tvoria asi 30%.
Cestovné poriadky MHD
v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky a Prírodovedecká
fakulta sídlia v Mlynskej doline. Preto veľa študentov, ktorí
na nich študujú, nevyužíva MHD, ale chodí pešo. Z internátov
Mlyny to je asi 1,5 km a z internátu Družba je to okolo 600 –
700m. Jediným rizikom je nepriaznivé počasie. K internátu
Družba premávajú hlavne električkové spoje.
V čase vydania tejto publikácie si študent, držiteľ preukazu
ŤZP, resp. ŤZP-S, pri používaní mestskej hromadnej dopravy
môže uplatňovať zľavy na cestovnom. Aktuálne informácie o
zľavách je možné nájsť na stránke Bratislavskej integrovanej
dopravy.
Bratislavská integrovaná doprava

Študijné materiály
Študijná literatúra je k dispozícii vo fakultných knižniciach
Univerzity Komenského alebo iných knižniciach v Bratislave.
Vo fakultných knižniciach UK a v Univerzitnej knižnici si
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požičiava študent knihy prostredníctvom elektronického systému
na svoj študentský preukaz ISIC. Fakultné knižnice na UK sú
medzi sebou prepojené a študent môže využívať služby
všetkých knižníc, nielen knižnice na svojej fakulte. Veľa kníh je
prístupných len v študovni, kde si z nich môže študent robiť
poznámky.
Študijnú literatúru si môže študent s ŤZP požičať
na predĺžený čas za vopred dohodnutých podmienok.
Na niektorých fakultách sa nachádzajú aj kníhkupectvá
s odbornou literatúrou, ktorú je možné zakúpiť.

Možné finančné zdroje
a) Štipendiá
Sociálne štipendium
Priznávanie sociálneho štipendia upravuje vyhláška MŠ SR
102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom
vysokých škôl a novela 235/2013 Z. z.
Žiadosť o sociálne štipendium sa poskytuje študentovi
za predpokladu splnenia podmienky, že rozhodujúci príjem
okruhu posudzovaných osôb bude nižší ako hranica príjmu.
Žiadosť o sociálne štipendium pre nový akademický rok môže
podať študent od septembra (po zápise) a priznáva sa mu
najviac do konca júna.
Výnimku tvoria študenti, ktorí sú obojstranné siroty, alebo
majú upravenú vyživovaciu povinnosť od (rozvedených) oboch
rodičov.
Základnou podmienkou na podanie žiadosti na sociálne
štipendium je :
študenti denného štúdia prvého a druhého stupňa
trvalý pobyt študenta na území SR, nie je rozhodujúce štátne
občianstvo študenta
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prvé štúdium na vysokej škole v danom stupni štúdia. Ak
študuje študent aj na inej VŠ, o sociálne štipendium môže
požiadať len na jednej z nich.
Na sociálne štipendium nemá nárok študent :
ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom
roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe
príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania,
ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je
štandardná dĺžka štúdia,
ktorý študuje externou formou štúdia.
Študentovi so špecifickými potrebami sa môže podľa Zákona
o vysokých školách 131/2002 §96 odsek 3 priznať sociálne
štipendium aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto
prekročenie spôsobené zdravotným postihnutím.

Motivačné štipendium
Fakulta priznáva študentom z účelových prostriedkov
štátneho rozpočtu motivačné štipendium.
Motivačné štipendium môže priznať dekan najviac 10%
študentov fakulty ako
motivačné štipendium za vynikajúci prospech („prospechové
štipendium“),
motivačné štipendium za mimoriadne výsledky („mimoriadne
štipendium“).

b) Finančné prostriedky z verejných zdrojov,
ktoré možno využívať pri štúdiu
na vysokej škole
V rezortoch zdravotníctva a sociálnych vecí je legislatívne
upravených niekoľko nástrojov, ktoré môžu pre podporu svojho
štúdia využívať študenti vysokých škôl so zdravotným
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postihnutím. Keďže proces vybavovania peňažných príspevkov
je rôzne dlhý a predchádza mu posudzovanie odkázanosti na
kompenzácie u posudkových lekárov, odporúča sa začať
s vybavovaním v dostatočnom predstihu pred nástupom
na vysokú školu, aby si študent mohol zakúpiť potrebné
pomôcky, technicky zvládol ich obsluhu a v prípade potreby si
našiel osobného asistenta. Pri vybavovaní odporúčame
konzultovať s odborníkmi alebo odbornými pracoviskami, kde
dokážu poradiť pri výbere vhodnej technickej pomôcky alebo
príprave žiadosti o finančné príspevky(napr. organizácie
občanov so zdravotným postihnutím, špecializované podporné
centrá na vysokých školách, a pod.). Vyhnete sa tak riziku
neúspechu pri vybavovaní žiadostí.

Rezort zdravotníctva
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo
čiastočne uhrádzajú
- zdravotnícke pomôcky (uvedené v Zozname zdravotníckych
pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných
na základe verejného zdravotného poistenia, napr.: vozíky
mechanické, vozíky elektrické, načúvacie prístroje, lupy optické
ručné bez osvetlenia a s osvetlením, lupy optické príložné
bez osvetlenia a s osvetlením, optické systémy ďalekohľadové) .
Poskytovanie zdravotníckych pomôcok upravuje zákon
č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a
zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe
verejného zdravotného poistenia.

Rezort sociálnych vecí
Poskytovanie peňažných príspevkov zo systému sociálnej
pomoci upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
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Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím je možné
na základe komplexného posúdenia a pri splnení ďalších
zákonom stanovených podmienok poskytnúť mimo iných:
peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania a úpravu
pomôcky,
peňažný príspevok na opravu pomôcky,
peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
peňažný príspevok na prepravu.
Peňažný príspevok na osobnú
asistenciu
Osobná asistencia je veľkou pomocou aj pre študentov
vysokých škôl.
Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností
uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z., ktoré si
nemôže fyzická osoba s ŤZP vykonávať sama a počtu hodín,
ktoré sú potrebné na ich vykonanie.
Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie
kalendárneho roka a je najviac 7300 hodín ročne. Rozsah hodín
osobnej asistencie úrad práce, soc. vecí a rodiny opätovne
posúdi každé tri roky od jeho určenia.
Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu
výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1, 39%
sumy životného minima (aktuálne je to 2,76€). Nevyčerpaný
počet hodín osobnej asistencie určený na obdobie kalendárneho
roka sa do nasledujúceho kalendárneho roka neprenáša.
Peňažný príspevok na kúpu, výcvik
používania a úpravu pomôcky
Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa
komplexného posudku odkázaná na pomôcku, možno poskytnúť
peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a
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peňažný príspevok na úpravu pomôcky.
Pomôckou môže byť napr. technologické zariadenie alebo
jeho časť (počítač, špeciálne počítačové programy a ich
aktualizácie, tlačiareň, skener, braillovský riadok, komunikačný
FM systém, pes so špeciálnym výcvikom, a iné, (vodiaci pes,
asistenčný pes, signálny pes).
Podrobnosti o poskytovaní peňažného príspevku na kúpu
pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na úpravu
pomôcky sú uvedené v § 24 až § 28 zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a v opatrení MPSVaR SR č. 7/2009 Z. z., ktorým sa
ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy
z ceny pomôcok.
Peňažný príspevok na opravu
pomôcky
Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa
komplexného posudku odkázaná na pomôcku a táto pomôcka
vyžaduje opravu, alebo je podľa komplexného posudku
odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu,
možno poskytnúť peňažný príspevok na opravu pomôcky.
Podrobnosti o poskytovaní peňažného príspevku na opravu
pomôcky sú uvedené v § 32 zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia.
Peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla
Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa
komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný
príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. Osoba
s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná
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na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a
pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb
a k prostriedku železničnej dopravy a späť,
b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a
do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas
jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a
z prostriedku železničnej dopravy, alebo
c) zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú
situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy a v prostriedku
železničnej dopravy napr. z dôvodu poruchy správania,
pri duševných ochoreniach. Podrobnosti o poskytovaní
peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sú
uvedené v § 34 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Peňažný príspevok na prepravu
Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa
komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný
príspevok na prepravu.
Peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51,02%
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Podrobnosti o poskytovaní peňažného príspevku na prepravu
sú uvedené v § 36 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
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5. Príprava na štúdium
Okrem bežných akademických zručností a informácií
o vybranom študijnom programe by mal budúci študent vysokej
školy poznať svoj štýl učenia a tiež by si mal vedieť zadeliť čas
potrebný na naštudovanie nových informácií. Študent
so zdravotným postihnutím by navyše mal poznať spôsoby
kompenzácie svojho zdravotného znevýhodnenia, ovládať prácu
s kompenzačnými pomôckami a asistenčnou technikou.
V posledných rokoch sa vo veľkej miere podčiarkujú aj sociálnokomunikačné či sebaprezentačné zručnosti, vďaka ktorým si
človek napríklad vie požiadať o potrebnú pomoc.

Zručnosti, ktoré môžu pomôcť
Človek so špecifickými potrebami by mal poznať dôsledky
svojho zdravotného postihnutia a/alebo poruchy, ako i spôsoby
ich kompenzácie. Kľúčová je tiež schopnosť zabezpečiť si
potreby každodenného života. Existujú zručnosti, ktoré sa týkajú
iba vybraných druhov zdravotného postihnutia. V ďalšom texte
bližšie charakterizujeme jednotlivé zručnosti, v ktorých je dobré
sa zdokonaliť ešte pred nástupom na vysokú školu.

Pohyb a orientácia v priestore
Priestorová orientácia predstavuje veľmi komplexnú činnosť,
na ktorej sa zúčastňujú viaceré zmysly a vo veľkej miere
i mozog. Ide o zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre samostatnosť
kohokoľvek, no najmä nevidiacich. Schopnosť naučiť sa
konkrétnu trasu je jedným zo základných predpokladov
samostatného fungovania v rámci vysokej školy či internátu.
Odporúča sa, aby si nevidiaci uchádzač už počas strednej
školy trénoval zručnosti, akými sú napríklad – sluchová analýza
orientačnej situácie, chôdza s bielou palicou či využívanie
zvyškov zraku. Nemenej dôležité je aj poznanie techník pohybu
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so sprievodcom, keďže aj počas vysokoškolského štúdia môže
byť nevidiaca osoba sprevádzaná spolužiakom či osobným
asistentom. O tréning priestorovej orientácie je možné požiadať
už v predstihu napr. v krajskom stredisku Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska podľa miesta bydliska.
Služby priestorovej orientácie ponúka aj Centrum podpory
študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole, pričom
ide predovšetkým o zorientovanie nevidiaceho študenta
v priestoroch fakulty či internátu.

Prijímanie a spracúvanie informácií
Štúdium na vysokej škole sa líši od štúdia na strednej škole,
a to aj v miere samostatnosti pri získavaní a spracúvaní
informácií. U osôb s niektorými druhmi zdravotného postihnutia
či špecifických potrieb môže byť sťažené. Preto sú dôležité
určité technické zručnosti, ktoré umožňujú:
zabezpečenie komunikácie (načúvacie aparáty, tlmočníci,
ovládanie komunikačného prostriedku/nástroja),
zabezpečenie zápisu informácií (diktafóny, zápisníky,
notebooky),
schopnosť pracovať s kompenzačnými pomôckami
a asistenčnými technológiami (napr. s počítačom s čítačom
obrazovky, so zväčšovacím programom, a pod.).

Štýly a stratégie učenia
Každý človek uprednostňuje svoj vlastný spôsob získavania a
spracovania informácií. Pre fungovanie v akademickom
prostredí sú veľmi dôležité tzv. akademické zručnosti, ktoré
zahŕňajú štýly i stratégie učenia. Konkrétne ide o:
vhodné techniky učenia
efektívne využívanie konzultácií
produkovanie písomných prác (prezentácie, referáty,
seminárne/ semestrálne práce, laboratórne práce, projekty)
systém poznámkovania prednášok
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tímová práca
časový menežment, a pod.

Sociálne kompetencie
Človek je veľmi spoločenský tvor. Avšak na to, aby mohol
v spoločnosti aj fungovať, potrebuje mať sociálne kompetencie –
teda súbor určitých zručností. Pre ľudí s nejakým
znevýhodnením či zdravotným postihnutím sú zvlášť dôležité
nasledovné zručnosti:
pozitívna sebaprezentácia
prezentácia vlastného postihnutia a spôsobov zvládania jeho
dôsledkov
požiadať a odmietnuť pomoc
vysvetliť, v čom a akým spôsobom treba pomôcť
prezentácia a obhájenie vlastného názoru
nadväzovanie a udržiavanie kontaktov
iniciatíva v prekonávaní predsudkov a bariér.
Okrem špecifík týkajúcich sa jednotlivých druhov zdravotného
postihnutia na úspešnosť štúdia významne vplýva aj:
vysoká forma motivácie;
splnenie požiadaviek na prijatie;
kvalifikovaná informovanosť v dostatočnom časovom
predstihu;
zručnosti potrebné pre štúdium;
akceptovateľná forma komunikácie;
schopnosť a ochota tvrdo na sebe pracovať;
pracovná/študijná disciplína.
Záujemcom o štúdium na vysokej škole sa odporúča aj účasť
na sústredení pre stredoškolákov s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktoré organizuje Centrum podpory študentov
so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v
Bratislave. Toto sústredenie je primárne zacielené na študentov
tretích (predmaturitných) ročníkov stredných škôl s ťažkým
zrakovým, sluchovým, telesným a viacnásobným postihnutím.
28

V rámci viacdňového sústredenia uchádzači o štúdium získajú
informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole, môžu
navštíviť prednášky na vybraných fakultách a katedrách a
konzultovať s koordinátormi jednotlivých vysokých škôl.
Súčasťou tohto sústredenia sú i diskusie s aktuálne študujúcimi
študentmi či absolventmi so špecifickými potrebami.
Treba mať na pamäti, že Slovensko je ešte stále na ceste
v procese postupného odstraňovania architektonických či
ľudských bariér. Aj preto štúdium na vysokej škole bude určite
obnášať aj schopnosť čeliť bariérovosti niektorých budov
(napríklad historických budov Univerzity Komenského
v Bratislave), alebo prekonávať bariéry iného druhu (informačné,
komunikačné, humánne). Hoci Univerzitu Komenského
nemožno charakterizovať ako ideálne prístupné a bezbariérové
prostredie, stále existuje napríklad možnosť nasadiť rozvrh
v bezbariérových učebniach alebo robiť skúšku v priestoroch
Centra podpory študentov so špecifickými potrebami.
Monitoringu prístupnosti rôznych zariadení a inštitúcií
z pohľadu telesného postihnutia sa venuje nezisková
organizácia GO-OK. Priamo na ich webovej stránke je možné
získať informácii o prístupnosti vybraného miesta.
Organizácia GO-OK

Informácie o odstraňovaní bariér
pre nevidiacich a slabozrakých
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6. Čo ponúka Univerzita Komenského
v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia
slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny
význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku.
Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska,
ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie
v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné
miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a
stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu.
Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu
v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej
univerzity.
V každom akademickom roku študuje na Univerzite
Komenského viac ako 20 000 študentov, a to v dennej
i diaľkovej forme. Diplom v mnohých študijných programoch
Univerzity Komenského otvára dvere k perspektívnemu
zamestnaniu nielen v SR ale aj v zahraničí, o čom svedčí príklad
mnohých absolventov UK, ktorí sa úspešne presadili
v zahraničí.

Študijné programy UK
Univerzita Komenského má trinásť fakúlt, ktoré ponúkajú
rôzne študijné programy - od medicíny, cez humanitné a
spoločenské vedy, prírodné a matematické vedy až po teológiu.
Konkrétne informácie o vybraných študijných programoch
možno nájsť na stránkach jednotlivých fakúlt.
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Zoznam jednotlivých fakúlt a adries
webových stránok
Lekárska fakulta UK: https://www.fmed.uniba.sk/
Právnická fakulta UK: https://www.flaw.uniba.sk/
Filozofická fakulta UK: https://fphil.uniba.sk/
Pedagogická fakulta UK: http://www.fedu.uniba.sk/
Farmaceutická fakulta UK: https://www.fpharm.uniba.sk/
Fakulta telesnej výchovy a športu UK:
https://www.fsport.uniba.sk/
Jesseniová lekárska fakulta UK: http://www.jfmed.uniba.sk/
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK:
http://www.fmph.uniba.sk/
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:
https://frcth.uniba.sk/
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK:
https://www.fevth.uniba.sk/
Fakulta managementu UK: https://www.fm.uniba.sk/
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK:
https://www.fses.uniba.sk/
Prírodovedecká fakulta UK: https://fns.uniba.sk/

Služby pre študentov so špecifickými
potrebami na Univerzite Komenského
Univerzita Komenského poskytuje širokú škálu rôznych
služieb, medzi ktoré patria napríklad: služby akademickej
knižnice, ubytovanie a stravovanie, zdravotná a psychologická
starostlivosť, ako aj sociálne zabezpečenie vo forme štipendií.
Duchovný rozmer ponúka aj Univerzitné pastoračné centrum.
Na Univerzite Komenského v Bratislave je aj Centrum podpory
študentov so špecifickými potrebami.
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Centrum podpory študentov so špecifickými
potrebami
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami má
celouniverzitnú pôsobnosť a je lokalizované na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky. Podľa Zákona o vysokých
školách 131/2002 Z. z. je v §100 zadefinované ako jedno
z dvoch centier pôsobiacich na Slovensku ako špeciálne
pedagogické pracovisko, ktoré plní úlohu metodického,
znalostného a koordinačného centra. Druhé je na Technickej
univerzite v Košiciach.
Svoje aktivity zameriava Centrum podpory predovšetkým na
nasledujúce oblasti:
Informačné, poradenské a konzultačné služby:
poskytovanie informácií pre uchádzačov a študentov
so špecifickými potrebami, pre vysokoškolských učiteľov a
koordinátorov;
Akademická podpora počas štúdia: zabezpečovanie
návrhov na primerané úpravy pri štúdiu a hodnotení
individuálne pri každom študentovi so špecifickými potrebami
(adaptované formy skúšok, prístup k študijným materiálom a
kurzom, efektívne techniky štúdia, a pod.), zabezpečenie
individuálneho vyučovania vybraných predmetov
v spolupráci s fakultnými koordinátormi a katedrami, a pod.
Vzdelávacia a tréningová činnosť zameraná na:
prácu s asistenčnými technológiami,
prístupnosť odborných dokumentov a webových stránok,
vplyv zdravotného postihnutia na štúdium,
zabezpečenie vzdelávania koordinátorov a členov
akademickej obce,
príprava informačných, metodických a študijných
materiálov.
Technická podpora: poradenstvo pri výbere vhodného
technického vybavenia, zabezpečenie študijnej literatúry
v prístupnej forme, zabezpečovanie služieb tlmočníka
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pre nepočujúcich, zabezpečenie asistenčných technológií
podľa druhu zdravotného postihnutia, a pod.
Centrum zabezpečuje:
aktuálne informácie o podmienkach štúdia na UK
v prístupnej forme;
evidenciu uchádzačov a registráciu študentov UK
so špecifickými potrebami ;
koordinovanie primeraných úprav a podporných služieb
pre študentov so špecifickými potrebami v spolupráci
s fakultnými koordinátormi;
poradenstvo a informácie pre pedagogických i
nepedagogických pracovníkov univerzity a
koordinátorov zamerané na špecifiká štúdia so špecifickými
potrebami;
spoluprácu s pracoviskami a účelovými zariadeniami
univerzity; najmä im poskytuje informácie a poradenstvo
v súvislosti so špecifickými potrebami študentov a
podmienkami pre štúdium.
Pri plnení úloh a zabezpečovaní informácií, poradenstva a
podporných služieb Centrum úzko spolupracuje s fakultnými
koordinátormi, pedagogickými i nepedagogickými pracoviskami
UK, ako i s externými organizáciami, inštitúciami a osobami.
Viac informácií sa nachádza na webovej stránke Centra
podpory pre študentov so špecifickými potrebami.
Centrum podpory študentov
so špecifickými potrebami
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7. Dôležité termíny
V nasledujúcom texte sa nachádzajú najdôležitejšie termíny,
ktoré je dobré mať na pamäti v prípade uchádzania sa
o štúdium na vysokej škole. Vzhľadom na to, že každá vysoká
škola či fakulta môže mať ešte aj svoj vlastný harmonogram,
odporúča sa vždy si jednotlivé termíny overovať aj priamo na
webových stránkach danej vysokej školy.
Vo fáze rozhodovania sa a ešte pred samotným podávaním
prihlášky na konkrétnu vysokú školu je kľúčové kontaktovať
koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.
Čo?
dni otvorených dverí
podanie prihlášky na VŠ
kontaktovanie
koordinátora VŠ
prípravné kurzy
na prijímacie skúšky
talentové skúšky
prijímacie skúšky
zápis na štúdium
žiadosť o zaradenie do
evidencie študentov so ŠP
zimný semester
skúškové obdobie
letný semester
skúškové obdobie

Kedy?
január – február
február – jún
september – november
(ideálne v predmaturitnom
ročníku)
február – máj
marec
jún
august – september
august – september
september – december
december – január
február – máj
máj – jún
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8. Dôležité kontakty
Koordinátor pre študentov
so špecifickými potrebami
Uchádzač o štúdium na vysokej škole a študent
so špecifickými potrebami sa môže pred podaním prihlášky a
počas svojho štúdia obrátiť na koordinátora pre študentov
so špecifickými potrebami. Koordinátorom je spravidla
vysokoškolský učiteľ, ktorý je dekanom poverený
na zabezpečovanie podmienok štúdia pre študentov
so špecifickými potrebami.
Na koordinátora sa možno obrátiť so žiadosťou o:
informácie o fakulte
informácie o štúdiu
informácie o prijímacích skúškach
sprostredkovanie stretnutia s predstaviteľom fakulty/katedry
zabezpečenie formy prijímacej skúšky
pomoc pri riešení problémov a zabezpečení podmienok
pri štúdiu.
Aktuálny zoznam koordinátorov na Univerzite Komenského
v Bratislave je na webovej stránke univerzity alebo na stránke
Centra podpory pre študentov so špecifickými potrebami.
Zoznam koordinátorov na UK
Zoznam koordinátorov na stránke
Centra podpory
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Aktuálny zoznam koordinátorov
Lekárska fakulta UK
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
tel.: 02/572 90 385
e-mail: Jan.Pecenak(at)sm.unb.sk
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.
tel.: 043/2633429, 2633409
e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.sk
Farmaceutická fakulta UK
PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
tel: 02/501 17 209
mail: czigle(at)fpharm.uniba.sk
Právnická fakulta UK
doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
tel: 02/592 44 461
e-mail: margita.prokeinova(at)flaw.uniba.sk
Filozofická fakulta UK
doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/593 39 167
e-mail: milica.schraggeova(at)uniba.sk
Prírodovedecká fakulta UK
RNDr. Marta Cvíčelová, CSc.
tel.: 02/602 96 475
e-mail: cvicelova(at)fns.uniba.sk
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
tel.: 02/602 95 166
e-mail: mendelova1(at)uniba.sk
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Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Prof. PhDr. Jela Labudová, PhD.
tel.: 02/544 11 624, kl. 386
e-mail: jela.labudova(at)fsport.uniba.sk
Pedagogická fakulta UK
pre študentov so sluchovým postihnutím
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc.
tel.: 02/492 87 202
e-mail: darina.tarcsiova(at)fedu.uniba.sk
pre študentov s telesným postihnutím a študentov chorých
a zdravotne oslabených
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
tel.: 02/492 87 156
e-mail: harcarikova(at)fedu.uniba.sk
pre študentov so zrakovým postihnutím
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
tel.: 02/492 87 109
e-mail: Jana.Lopuchova(at)fedu.uniba.sk
pre študentov s poruchami učenia
PhDr. Jana Vernarcová, PhD.
Tel.: 02/502 22 342
vernarcova(at)fedu.uniba.sk
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Mgr. Milan Jurík, PhD.
tel.: 02/206 67 182
e-mail: jurik(at)fevth.uniba.sk
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
tel.: 02/327 77 107
e-mail: jozef.jancovic(at)frcth.uniba.sk
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Fakulta managementu UK
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
tel.: 02/501 17 481
e-mail: Rozalia.Sulikova(at)fm.uniba.sk
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr. Zuzana Sabinová
tel.: 02/206 69 814
e-mail: zuzana.sabinova(at)fses.uniba.sk

Psychologická poradňa UK
Tel.: 0911 972 160
e-mail: ppv(at)rec.uniba.sk
otváracie hodiny: 9:00-14:00 od pondelka do piatku
PhDr. Ivan Rapoš: ivan.rapos(at)rec.uniba.sk
Mgr. Barbora Kiczková, PhD.: barbora.kiczkova(at)rec.uniba.sk
Psychologická poradňa UK

Centrum podpory študentov
so špecifickými potrebami
Tel.: 02/ 602 95 166, 602 95 515, 602 95 573
E-mail: info(at)cezap.sk
PaedDr. Elena Mendelová, PhD., mendelova1(at)uniba.sk
Mgr. Renáta Holenová, holenova(at)cezap.sk
Centrum podpory študentov
so špecifickými potrebami
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Národná rada občanov so zdravotným
postihnutím v Slovenskej republike
E-mail: sekretariat(at)nrozp.sk
Kontaktné osoby:
Predseda NROZP v SR: RNDr. Branislav Mamojka, CSc.,
mamojka(at)nrozp.sk
Podpredsedníčka NROZP v SR: PhDr. Iveta Mišová,
misova(at)zpmpvsr.sk
Podpredseda NROZP v SR: Mgr. Tibor Köböl,
kobol(at)omdvsr.sk
Národná rada občanov
so zdrav. postihnutím v SR
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Poznámky:
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