
      Študenti/uchádzači so špecifickými potrebami VŠ Akadémia umení:  

 

Podľa  § 100 odseku 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent: 

 
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, 
b) s chronickým ochorením, 
c) so zdravotným oslabením, 
d) s psychickým ochorením, 
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 
f) s poruchami učenia. 

 

Študenti so špecifickými potrebami: 
 

Študentom so špecifickými potrebami, vysoké školy poskytujú podporné služby. O využívanie podpornej 
služby, musí študent požiadať. Na základe požiadavky študenta, vysoká škola preskúma jeho potreby, a určí 
rozsah poskytovaných podporných služieb. Podkladom sú najmä lekárske vysvedčenia, vyjadrenia psychológa, 
logopéda, či špeciálneho pedagóga. 
 
      Podporné služby sa poskytujú najmä vo forme možnosti využívania špecifických vzdelávacích prostriedkov, 
individuálnych vzdelávacích prístupov, určením osobitných podmienok na vykonávanie študijných povinností 
(bez znižovania požiadaviek na študijný výkon), individuálnym prístupom vysokoškolských učiteľov, či 
odpustením školného v odôvodnených prípadoch v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia (ak k jej 
predĺženiu došlo z dôvodu špecifickej potreby študenta). 
 
Podľa  § 100 odseku 4 zákona, 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 predmetov 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. 

Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami na podporné služby podľa druhu 
špecifickej potreby ustanovuje vyhláška č. MŠVVaŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so 
špecifickými potrebami. 

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/458/20130901 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20200101
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/legislativa/Vyhlaska_458_2012_naroky_studentov_spec_potrebami.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/legislativa/Vyhlaska_458_2012_naroky_studentov_spec_potrebami.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/458/20130901


Ako postupovať ak som študent so špecifickými potrebami. 

1. Vyplnenie formulára žiadosti študenta 

Študent so špecifickými potrebami, ktorý chce využívať podporné služby si podá písomnú žiadosť  o zaradenie 
do evidencie študentov so špecifickými potrebami na študijné oddelenie príslušnej fakulty Akadémie 
umení. 

Formulár žiadosti študenta so špecifickými potrebami o zaradenie do evidencie a vyhodnotenie špecifických 
potrieb    (príloha 1)        

  

Formulár  žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky 

s prihliadnutím na jeho špecifické potreby  ( príloha 2) 

Uchádzač so špecifickými potrebami predkladá pre účely vyhodnotenia svojich špecifických potrieb a rozsah 
podporných služieb pre štúdium najmä: 

 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, 

 vyjadrenie psychológa, logopéda alebo špeciálneho pedagóga. 

 

2. Dekan príslušnej fakulty AU vydá rozhodnutie o zaradení do evidencie 

študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb na 
AU Banská Bystrica. 

Formulár rozhodnutia o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných 
úprav a podporných služieb na Akadémií  umení v Banskej Bystrici.     : ( príloha3) 

 

  

Formulár  žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s 

prihliadnutím na jeho špecifické potreby 

 

 

 

 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/student/Ziadost_studenta_o_zaradenie_do_evidencie_od_25_5_2018_SK_FINAL_upr.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/student/Ziadost_studenta_o_zaradenie_do_evidencie_od_25_5_2018_SK_FINAL_upr.pdf


 

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami: 

 Koordinátor/ka  je kontaktnou osobou, ktorá je poverená riešením problematiky štúdia študentov 
so špecifickými potrebami. 

 Koordinátor/ka poskytuje  podrobnejšie informácie o podporných službách pre uchádzačov so 
špecifickými potrebami z 

 Na každej fakulte pôsobí koordinátor pre danú  fakultu (FDU, FMU, FVU) 

 

Prehľad koordinátorov pôsobiacich na fakultách AU: 

Fakulta dramatických umení  

Mgr. art. Janka Ovšonková 
+421 48 4320304 

j.ovsonkova@aku.sk 

 

Fakulta múzických umení 

 

doc. Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD. 
+421 48 4320 214 

z.bourova@aku.sk 

 

Fakulta výtvarných umení 

 

Mgr. art. Eva Masaryková, ArtD. 

+421 48 4320 501 

cavezacollectiva@gmail.com 

 

METODICKÉ USMERNENIE MŠVVaŠ PRE VYTVÁRANIE PODMIENOK NA PODPORU ŠTUDENTOV SO 
ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

https://www.minedu.sk/data/att/13930.pdf 

Dôležité odkazy: 

https://www.minedu.sk/studium-studentov-so-specifickymi-potrebami/ 

https://www.minedu.sk/data/att/4219.pdf 
 

mailto:j.ovsonkova@aku.sk
https://www.minedu.sk/data/att/13930.pdf
https://www.minedu.sk/studium-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://www.minedu.sk/data/att/4219.pdf

