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Minulosť 

• Koordinátori na vysokých školách a fakultách 

• Právna úprava 

– Prijímacie konania prihliada na zdravotné postihnutie 
uchádzača 

– Fond na podporu štúdia študentov so zdravotným 
postihnutím 

– Požiadavka, aby vysoká škola vytvárala zodpovedajúce 
podmienky štúdia pre študentov so zdravotným 
postihnutím 

– Antidiskriminačná legislatíva 

• Centrálny projekt 

 



Blízka budúcnosť 
• Od 1. januára 2013 účinnosť novely zákona o 

vysokých školách 
– Študenti so zdravotným postihnutím -> študenti so 

špecifickými potrebami (zmyslové, telesné/viacnásobné postihnutie, 

chronické ochorenie, zdravotné oslabenie, psychické ochorenie, autizmus a 
ďalšie pervazívne vývinové poruchy, poruchy učenia) 

– Úprava minimálnych nárokov študenta na podporné služby 

– Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami 

– Špeciálne pracoviská na UK Bratislava a TU Košice 

– Metodické usmerňovanie vysokých škôl v tejto 
problematike 

– Evidovanie v registri študentov 

 

 



Blízka budúcnosť (2) 
Študent, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických 
potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na 
podporné služby, najmä na 
a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie 
prostriedky,  
b) individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu 
vybraných jednotiek študijného programu pre študentov so 
zmyslovým postihnutím,  
c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez 
znižovania požiadaviek na študijný výkon,  
d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,  
e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o 
štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného 
programu. 



Diskusia - okruhy 

• Systém monitoringu a koordinácie 

• Pravidlá financovania 

– Inštitucionálne/“Výkonová“ 

• Spolupráca medzi vysokými školami 

• Vzdelávanie – koordinátori/vysokoškolskí 
učitelia/administratívni pracovníci 

• Úloha UK Bratislava a TU Košice 

 



Systém monitoringu a koordinácie 
 

• Stála pracovná skupina 

– Zloženie, frekvencia, postavenie 

– Väzby na MPSVaR SR 

• Indikátory, ich zber a overovanie 

• Uzavreté/Otvorené diskusné fórum 

 

 

 



Pravidlá financovania 
 

• Jednoduché riešenie: 

– Nejako zvýšime koeficient na študenta so 
špecifickou potrebou v metodike 

• Náročnejšie riešenie 

– ? 

• Účelové financovanie projektov? 

• Apel na vyňatie sociálnej podpory študentov z 
rezortu školstva 



Spolupráca medzi vysokými školami 

 
• Je možné, aby STU využívala UK na 

zabezpečenie služieb koordinátora?  

• Je možné, aby AU BB využívala kapacity UMB? 

• Dá sa dohodnúť na podmienkach spolupráce 
medzi UCM a TvU? 

• Čo fakulta v Martine, v Michalovciach? 



 
Vzdelávanie – koordinátori/vysokoškolskí 

učitelia/administratívni pracovníci 

 
• V čom je potrebné ich vzdelávať? 

• Kto je kompetentní ich vzdelávať? 

• Od koho sa očakáva administrácia/organizácia 
takéhoto vzdelávania (ministerstvo, centrá, 
mimovládne organizácie)? 

• Má byť povinné? Kto ho má financovať 
(centrálne, projektová báza, v rámci 
vzdelávania zamestnancov)? 



Úloha UK Bratislava a TU Košice 
 

• Zo zákona majú mať centrá, ktoré plnia úlohu 
metodických, znalostných a koordinačných 
centier 

• Ako ich financovať? Kto má definovať 
„objednávku“ na ich služby a kto má uhradiť 
jej dodanie/posúdiť jej cenu? 



• Priestor na Vaše odpovede 


