
PODPORA ŠTUDENTOV 
SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

NA KATOLÍCKEJ  UNIVERZITE  V RUŽOMBERKU  
 



KU VYTVÁRA VŠEOBECNE PRÍSTUPNÉ 
AKADEMICKÉ PROSTREDIE TROM SKUPINÁM: 

 

uchádzači so 
špecifickými 
potrebami o 

štúdium na KU 

študenti KU, 
ktorí informujú 

o svojich 
špecifických 
potrebách na 

začiatku 
akademického 

roka 

študenti KU, 
u ktorých 

zmena nastane 
počas štúdia 



ZÍSKANIE STATUSU ŠTUDENTA SO 

ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI NA KU 

Špecifické potreby študentov sú rôzneho charakteru, 
pokiaľ pre študenta nepredstavujú prekážku v štúdiu, 
nekontaktuje sa s kompetentnými osobami, pretože 
zodpovedajúce podmienky štúdia vytvárať nepotrebuje. 

Ak študent splní podmienky získania statusu študenta so 
špecifickými potrebami, sú mu vytvorené zodpovedajúce 
podmienky štúdia. 



ZÍSKANIE STATUSU ŠTUDENTA SO 

ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI NA KU 

Študent so 
špecifickými 
potrebami na 
KU má nárok 
na podporné 

služby 

ak predloží lekárske potvrdenie 
alebo vyjadrenie psychológa, 

logopéda,  
školského psychológa, 

školského logopéda alebo 
špeciálneho pedagóga; 

ak súhlasí s vyhodnotením 
svojich špecifických potrieb 



ŠPECIFICKÉ POTREBY MÔŽU 
PREDSTAVOVAŤ TIETO POTREBY: 

1. úprava prijímacej skúšky z hľadiska formy či trvania 

2. individuálny študijný plán 
a) individuálna úprava účasti na vyučovaní  

b) individuálny harmonogram plnenia študijných povinností, ide 
najmä o predĺženie skúškového obdobia 

3. predĺženie dĺžky štúdia s odpustením povinnosti hradiť 
školné 

4. prispôsobenia formy skúšky 

5. individuálny prístup vysokoškolského učiteľa 
k študentom so špecifickými potrebami 



ŠPECIFICKÉ POTREBY MÔŽU 
PREDSTAVOVAŤ TIETO POTREBY: 

6. individuálne tempo práce, najmä zvýšenie času pri 
vypracovávaní testov 

7. využitie špecifických prostriedkov, pomôcok 
a vybavenia na vyučovaní a počas skúšky, ktoré 
vytvárajú zodpovedajúce podmienky štúdia pre 
študentov so špecifickými potrebami bez toho, že by sa 
znižovali požiadavky na ich študijný výkon. (Najčastejšie 
ide o využitie PC pre písomné vypracovanie odpovedí.) 

8. sprístupnenie študijných materiálov vzhľadom na 
špecifické potreby študenta (v dostatočnom časovom 
predstihu a v prístupnej forme) 

9. prítomnosť asistenta (tlmočníka) na hodine a na skúške 



STAROSTLIVOSŤ O ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI 
POTREBAMI NA KATOLÍCKEJ UNIVERZITE 

V RUŽOMBERKU 

prostredníctvom Poradenského centra 

v priestoroch, ktoré boli bezbariérovo upravené 
v roku 2011 



PORADENSKÉ CENTRUM KU 

• Prostredníctvom Poradenského centra Katolícka 
univerzita v Ružomberku poskytuje svojim študentom 
a absolventom komplexné poradenstvo a pomoc 
v rôznych životných situáciách. 

Sociálno-
právne 

poradenstvo 

Kariérové 
poradenstvo 

Psychologické 
poradenstvo 

Pomoc a podpora študentom so špecifickými 
potrebami a matkám s deťmi 



ŠPECIÁLNE PRACOVISKO NA PODPORU ŠTÚDIA 
ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI – PC KU 

Študenti so špecifickými potrebami nie sú vyčleňovaní od 
ostatných študentov. 

Všetky podporné služby popri štúdiu študenti vybavia na 
jednom mieste – v Poradenskom centre. 

Priestory Poradenského centra, ktoré zastrešuje poradenstvo 
pre všetky druhy problémov, výrazne prispievajú k integrácii 
študentov so špecifickými potrebami. 

Výhodou je tiež pôsobenie psychológov v Poradenskom centre, 
pretože veľká časť študentov so špecifickými potrebami 
(študenti s psychickým ochorením; študenti s autizmom alebo 
ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami; čiastočne aj 
študenti s poruchami učenia) spadá do ich pôsobnosti. 



PORADENSKÉ CENTRUM KU 

informuje o prijímacom konaní uchádzačov so ŠP 

informuje o charaktere a obsahu štúdia, o možnostiach 
uplatnenia v praxi 

ponúka konzultácie pri výbere študijného programu 

upozorňuje vedúceho katedry na technickú úpravu 
podmienok počas prijímacieho konania 

informuje dekana fakulty o uchádzačoch a študentoch     
so ŠP 



vypracováva písomné vyjadrenie (vyhodnotenie ŠP),   
na základe ktorého navrhuje formu a organizáciu štúdia 
s popisom rozsahu podpory počas štúdia, príp. 
prijímacieho konania 

informuje pedagógov o prístupe k študentom so ŠP,        
o organizácii štúdia, o legislatíve, o podmienkach pri 
skúškach a pod. 

sprostredkúva psychologickú pomoc 

zabezpečuje technickú a materiálnu podporu pre 
študentov so ŠP počas ich štúdia a sleduje realizáciu 
navrhnutých opatrení, aby sa neznižovali požiadavky   
na ich študijný výkon 



KATOLÍCKA UNIVERZITA 

V RUŽOMBERKU  

katarina.markovicova@ku.sk 


