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Článok  1 

Všeobecné ustanovenia 

1. V zmysle zákona č. 57/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých  

     školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rektorka Žilinskej  

     univerzity  v Žiline (ďalej ŽUŽ) vydáva nasledovný vnútorný predpis  o pôsobnosti koordinátora         

     pre študentov so špecifickými potrebami 

 

 2. ŽUŽ vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie a zodpovedajúce podmienky štúdia pre  

     študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. 

 

Článok  2 

Študenti so špecifickými potrebami 

 

1.  Za študenta so špecifickými potrebami (ďalej študent) sa považuje študent 

 so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, 

 s chronickým ochorením, 

 so zdravotným oslabením, 

 s psychickým ochorením, 

 s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 

 s poruchami učenia. 

2.  Študent predkladá pre účely vyhodnotenia jeho špecifických potrieb a rozsah podporných služieb  

      pre štúdium  

 lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je lekársky nález, správa o priebehu a 

vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo 

 vyjadrenie psychológa, logopéda alebo špeciálneho pedagóga.  

3.  Študent podľa odseku 1, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa  

      rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby ako sú 

 možnosti využívania špecifických vzdelávacích prostriedkov, 

 individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálna výučba vybraných jednotiek študijného 

programu, 

 osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na 

študijný výkon, 

 individuálny prístup vysokoškolských učiteľov, 

 odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná 

dĺžka príslušného študijného programu. 

 

Článok  3 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami 

 

1. Na ŽUŽ pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami  

         (ďalej len „koordinátor“). Univerzitného koordinátora výkonom činnosti poveruje rektor a  

         koordinátora pre fakultu výkonom činnosti poveruje dekan.  

2.     Úlohou koordinátora je: 
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 aktívne sa podieľať na identifikovaní uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a 

študentov so špecifickými potrebami, 

 vyhodnocovať špecifické potreby uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a študentov 

so špecifickými potrebami, rozsah zodpovedajúcich podporných služieb a podieľať sa na ich 

zabezpečovaní, 

 zabezpečovať spoluprácu s pracoviskami a účelovými zariadeniami univerzity alebo fakulty a 

so zamestnancami, najmä poskytovaním informácií a poradenstva v súvislosti so špecifickými 

potrebami študentov, 

 vykonávať poradenstvo pre študentov podľa odseku 2 pri zabezpečovaní podporných služieb a 

tieto služby pre nich koordinovať, 

 nadväzovať kontakty s inými organizáciami, ktoré môžu poskytnúť študentovi pomoc, 

 každoročne podávať návrh na použitie finančných prostriedkov na podporu štúdia študentov so 

špecifickými potrebami, na zabezpečenie materiálno-technických pomôcok a vybavenia; 

koordinátor fakulty predkladá návrh koordinátorovi ŽUŽ, 

 každoročne (spravidla v marci) predkladať vedeniu ŽUŽ správu o podmienkach využívania 

podporných služieb na univerzite; koordinátor fakulty spolupracuje s koordinátorom ŽUŽ pri 

príprave správy. 

 

3. Činnosť koordinátora je zabezpečovaná z prostriedkov fondu na podporu štúdia študentov so  

      zdravotným postihnutím.    

 

4.   Uchádzač alebo študent so špecifickými potrebami sa môže na koordinátora obrátiť so žiadosťou o: 

 poskytnutie informácií o univerzite/fakulte,  

 poskytnutie informácií o štúdiu,  

 poskytnutie informácií o prijímacích skúškach,  

 zabezpečenie formy prijímacej skúšky,  

 pomoc pri riešení problémov a zabezpečení podmienok počas štúdiu.  

 

 
 

Článok 4 

Záverečné ustanovenie 

 

Táto smernica bola schválená vo vedení ŽUŽ  a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

 

 

 

 

V Žiline 19.3. 2013     Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

             rektorka  

 

 

 

 

 


