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Správa o činnosti a hospodárení Poradenského centra STU   
za druhý polrok 2019 

 
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

 
 

1. Základné údaje Poradenského centra STU 
 
Poradenské centrum STU (ďalej len PC STU) bolo zriadené dňa 1. 4. 2018 ako špeciálne 

pedagogické pracovisko STU na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami a jeho 

činnosť upravuje Organizačný poriadok číslo 1/2018-OP z 12. 03. 2018. 

 

PC STU je špeciálnym pedagogickým pracoviskom na podporu štúdia študentov STU so 

špecifickými potrebami zriadeným v súlade s § 100 ods. 7 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. PC 

STU vykonáva svoju činnosť spôsobnosťou v rámci celej STU. 

 

Hlavným poslaním PC STU je organizačná, koordinačná, vzdelávacia a poradenská činnosť 

zameraná na vytváranie prístupného akademického prostredia a zodpovedajúcich 

podmienok pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len ŠP) na STU a pre uchádzačov 

o štúdium na STU, a to bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. 

 

Služby PC STU sú určené najmä pre študentov STU, ako aj pre uchádzačov o štúdium na STU, 

pre vysokoškolských pedagógov a ostatných zamestnancov STU v súvislosti so špecifickými 

potrebami študentov STU a uchádzačov o štúdium na STU. PC STU v súlade so svojim 

hlavným poslaním vykonáva najmä nasledovné činnosti:  

a) zabezpečovanie odborného poradenstva pre študentov STU, uchádzačov o 

štúdium na STU, koordinátorov, vysokoškolských učiteľov a ostatných 

zamestnancov STU v oblasti špecifických potrieb študentov, 

b) poskytovanie aktívnej podpory vysokoškolským učiteľom STU, v bezprostrednej 

reakcii na ich potreby, pri aplikovaní alternatívnych prístupných metód výučby, 

ako aj v uplatňovaní vhodných foriem pre komunikáciu so študentmi STU so 

špecifickými potrebami, 

c) vykonávanie vzdelávacej činnosti, organizovanie seminárov a školení so 

zameraním na tvorbu prístupného akademického prostredia, vrátane podporných 

služieb, asistenčných pomôcok a technológií pre študentov STU so špecifickými 

potrebami, 

d) vykonávanie publikačnej činnosti, vrátane informačných a odborných materiálov 

so zameraním na tvorbu prístupného akademického prostredia a podporu 

študentov so špecifickými potrebami na STU, 
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e) zabezpečovanie a koordinovanie študijnej, technickej a materiálnej podpory pre 

študentov so špecifickými potrebami na STU, vrátane študijných materiálov v 

prístupnej alternatívnej forme, asistenčných pomôcok a technológií na 

jednotlivých fakultách STU, 

f) zabezpečovanie evidencie a štatistiky týkajúcej sa študentov so špecifickými 

potrebami na jednotlivých fakultách STU, 

g) vypracovanie rozpočtových návrhov na využitie finančných prostriedkov na 

podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami na STU, 

h) poskytovanie informácií vedeniu STU o počte študentov so špecifickými 

potrebami na STU a použití účelovo určených finančných prostriedkov na 

podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami na STU. 

 

PC STU pri realizácií svojich úloh spolupracuje s Radou ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, 

s prorektorkou STU pre vzdelávanie, prodekanmi pre vzdelávaciu činnosť a fakultnými 

koordinátormi pre študentov so špecifickými potrebami na jednotlivých fakultách STU. 

 

PC STU metodicky spolupracuje a konzultuje so špeciálnymi pedagogickými pracoviskami na 

podporu štúdia študentov so ŠP a inými organizáciami v súvislosti so zabezpečením 

špecifických pomôcok a služieb, ako napríklad: 

- Centrum podpory študentov so ŠP na UK v Bratislave (Dr. Mendelová)  

- ÚNSS - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Ing. arch. Korček, PhD.)  

 

2. Činnosť Poradenského centra STU v druhom polroku 2019  
 

V druhom polroku 2019 (obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019) zabezpečovali 

činnosť PC STU dvaja pracovníci: 

 doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. ako univerzitný koordinátor pre študentov so 

ŠP (formou Dohody o pracovnej činnosti, uzavretej na obdobie od 13.05.2019 do 

31.12.2019, max. 10 hodín týždenne),  

 PhDr. Mariena Bartúnková ako odborný zamestnanec v oblasti poradenstva 

a psychológie (formou Dohody o vykonaní práce, uzavretej na obdobie od 

12.11.2019 do 31.12.2019). 

 

V druhom polroku 2019 PC STU koordinovalo a poskytovalo poradenské a podporné služby 

najmä študentom, ktorí sú evidovaní ako študenti so špecifickými potrebami na jednotlivých 

fakultách STU. Najčastejšou požiadavkou bolo zabezpečenie individuálnej výučby 

(doučovania) vybraných predmetov a individuálneho prístupu vysokoškolských učiteľov, 

najmä pre študentov s poruchami učenia a študentov so zmyslovým postihnutím. Takáto 

forma podporných služieb (v súlade s §100 ods.4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách) 
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bola poskytnutá 2 študentom so ŠP  na Strojníckej fakulte STU a 4 študentom so ŠP na 

Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU. V spolupráci s fakultnými koordinátormi 

bola v zimnom semestri 2019/2020 na jednotlivých fakultách zabezpečovaná individuálna 

výučba študentov so ŠP v rozsahu: 

 Strojnícka fakulta STU (2 študenti so ŠP): 20 hodín (1 pedagóg) 

 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (4 študenti so ŠP): 71 hodín (4 

pedagógovia) 

 

Ďalej boli zabezpečované podporné služby pre študentov so sluchovým postihnutím, 

napríklad na Fakulte architektúry STU bola poskytovaná asistencia 1 nepočujúcej študentke, 

najmä simultánny prepis hovoreného slova z vyučovania. 

 

PC STU riešilo aj podporné služby pre uchádzačov so špecifickými potrebami na prijímacích 

pohovorov  a zabezpečovalo asistenciu na prijímacích pohovoroch na FA STU pre 1 

nepočujúcu uchádzačku. 

 

PC STU zabezpečovalo a koordinovalo v spolupráci s fakultnými koordinátormi čerpanie 

účelovej dotácie MŠVVaŠ SR na podporu študentov so ŠP na jednotlivých fakultách STU, 

napríklad na realizáciu drobných bezbariérových úprav alebo opráv, nákup pomôcok 

a technológií. Do podporných služieb bola zahrnutá aj činnosť fakultných koordinátorov, 

ktorým bola v zimnom semestri 2019/2020 pridelená odmena za vykonanú prácu pre 

študentov so ŠP. 

 

V októbri 2019 bola zriadená nová miestnosť PC STU priamo v budove Rektorátu STU na 

Vazovovej ulici, do ktorej boli zakúpené 2 nové kreslá a výpočtová technika (notebook 

a farebná laserová tlačiareň). 

 

V novembri 2019 začalo PC STU poskytovať psychologické poradenstvo, ktoré zabezpečovala 

PhDr. Bartúnková v rozsahu 26 hodín v novembri 2019 a 18 hodín v decembri 20190 (formou 

Dohody o vykonaní práce). 

 

Súhrn činností PC STU v druhom polroku 2019 

 

Univerzitný koordinátor (doc. Čerešňová) za obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019: 

 konzultácie (priebežne) so študentmi so ŠP ohľadom výberu podporných a asistenčných 

služieb, najmä pre osoby so sluchovým postihnutím (simultánny prepis hovoreného 

slova, a pod.) – prieskum, zabezpečenie a koordinácia asistenčných služieb, 

 konzultácie (priebežne) s prodekanmi, tajomníkmi a fakultnými koordinátormi STU 

ohľadom použitia účelovej dotácie na zabezpečenie podporných služieb študentom  so 

špecifickými potrebami (odmeny koordinátorom a učiteľom za individuálnu výučbu) a 

nákup pomôcok, technológií, kancelárskych potrieb a zariadenia,  
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 konzultácie (priebežne) ohľadom použitia účelovej dotácie na realizáciu drobných 

bezbariérových úprav na jednotlivých fakultách STU – nájazdové rampy, bezbariérové 

dvere do učební a telocvične, označenie miestností, opravy výťahov a  servisnej 

prehliadky zdvižných plošín pre osoby telesným postihnutím..., 

 spracovanie záverečnej správy (júl 2019) pre Národnú agentúru Erasmus+ o účasti 

a prezentácii na  tematickom seminári „Fostering Erasmus+ cooperation projects impacts 

and cross fertilization on social inclusion and civic engagement“ (zameranom na 

prístupnosť VŠ vzdelávania pre študentov so ŠP), ktorý sa konal na Univerzite v Bologni 

v termíne 24.6.-27.6.2019, 

 spolupráca pri príprave podkladov na novú pracovnú pozíciu poradcu pre študentov so 

ŠP (august 2019), následne spolupráca pri výbere nového zamestnanca na uvedenú 

pozíciu (október 2019),  

 zabezpečenie výberu interiérového zariadenia a technického vybavenia novej miestnosti 

Poradenského centra STU na Rektoráte STU (september 2019), 

 príprava (september 2019) Správy o činnosti a hospodárení Poradenského centra STU za 

rok 2018 a prvý polrok 2019 a prezentácia na zasadnutí  Vedenia STU na Rektoráte 

(14.10.2019), 

 koordinácia evidencie a registrácie študentov so ŠP na jednotlivých fakultách STU 

(v spolupráci s fakultnými koordinátormi) do centrálneho registra študentov VŠ, 

 príprava podkladov k dohodám o vykonaní práce pre fakultných koordinátorov, 

 príprava podkladov k dohodám o vykonaní práce pre vysokoškolských učiteľov 

zabezpečujúcich individuálnu výučbu študentov so ŠP na jednotlivých fakultách (zber 

informácií o počte predpokladaných hodín pre konkrétnych študentov so ŠP na 

fakultách) nad rámec ich pracovného úväzku, 

 priebežná aktualizácia webových stránok STU v sekcii: Študenti a uchádzači so 

špecifickými potrebami (slovenská aj anglická verzia), 

 zaškolenie nového zamestnanca v Poradenskom centre STU (12.11.2019), 

 príprava podkladov a realizácia pracovného stretnutia fakultných koordinátorov na 

Rektoráte (20.11.2019) ohľadom poskytovania služieb Poradenského centra STU 

a refundácií vynaložených prostriedkov na špecifické potreby na jednotlivých fakultách, 

 účasť na zasadnutí Ubytovacej komisie STU (21.11.2019), 

 príprava podkladov a vyplnenie dotazníka: Survey of Higher Education Institutions on 

Inclusive Mobility (november 2019), ktorý bol v rozsahu 13 strán A4 a bol rozdelený do 

viacerých sekcií, ktoré zahŕňali dáta a informácie o univerzite, stratégiách 

a poskytovaných podporných službách so zameraním na študentov so zdravotným 

postihnutím/špecifickými potrebami aj v súvislosti s mobilitnými programami v rámci 

krajín EU. 

 priebežná koordinácia pracovných výkazov fakultných koordinátorov STU, 

 priebežná koordinácia čerpania dotácie na študentov so špecifickými potrebami na 

jednotlivých fakultách STU a refundácie faktúr z dotácie na ŠP, 
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 príprava návrhu a odporúčaní na čerpanie účelovej dotácie na zabezpečenie podporných 

služieb študentom so špecifickými potrebami podľa Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu verejným VŠ na rok 2020. 

 

Odborná pracovníčka PC STU (PhDr. Bartúnková) za obdobie od 12.11.2019 do 31.12.2019: 

 spolupráca s Centrom podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity 

Komenského na FMFI v Bratislave a účasť na informačno – konzultačnom stretnutí k 

otázkam špecifík vzdelávania študentov s poruchou autistického spektra (PAS) / 

Aspergerovým syndrómom na vysokých školách, ktoré sa konalo 13. novembra 2019 v 

Centre podpory študentov so ŠP Univerzity Komenského na FMFI v Bratislave. Na 

stretnutí poskytovali konzultácie k uvedenej téme externé spolupracovníčky Centra 

podpory na UK: 

 p. Nadežda Okenicová, špeciálna pedagogička, odborníčka na študentov s PAS, 

 p. Mária Tinová, klinická psychologička so skúsenosťami s klientmi s PAS, 

 príprava podkladov a realizácia pracovného stretnutia fakultných koordinátorov na 

Rektoráte (20.11.2019) ohľadom poskytovania služieb Poradenského centra STU,  

 poskytovanie poradenstva a podpory pre študentov STU v oblasti psychologického, 

študijného a kariérneho poradenstva, napr. pri zvládaní problematických situácii 

v súvislosti so štúdiom, techniky efektívneho učenia sa, časový manažment, 

 poskytovanie poradenstva pre študentov MTF v Trnave v rámci pracovných ciest 

v Trnave, prípadne v Bratislave po dohode so študentmi,  

 spolupráca s Univerzitným poradenským centrom (UNIPOC) Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach (Mgr. Veronika Zibrinyová, PhD.), 

 príprava materiálov na propagáciu PC STU (letáky, emaily, plánovaná účasť a propagácia 

na PROFESIA DAYS, JOB FORUM, DNI PRÍLEŽITOSTÍ, JOBDAY 2020).  

3. Hospodárenie a finančné zabezpečenie PC STU 
 

PC STU je centrálne financovanou súčasťou STU. PC STU je financované spôsobom 

viaczdrojového financovania, ktorého základ tvorí účelová dotácia Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu študentov so špecifickými 

potrebami.  

Ďalšie zdroje financovania PC STU sú:  

a) fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami (ďalej len „fond“),  

b) domáce a zahraničné projekty realizované PC STU, 

c) podnikateľská činnosť vykonávaná PC STU (napr. príjmy z poskytovania služieb iným 

vysokým školám); vzhľadom na osobitosť činnosti PC STU je táto podnikateľská 

činnosť oslobodená od platenia správnej réžie, 

d) dary. 

V roku 2019 bola zdrojom financovania PC STU len účelová dotácia MŠVVaŠ SR na podporu 

študentov so ŠP. 
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4. Čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov PC STU v druhom polroku 2019 
 

Pre rok 2019 bola STU pridelená účelová dotácia na podporu študentov so ŠP vo výške 

31 266,- EUR podľa Rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2019 pre verejné vysoké 

školy v tabuľke č. 23 (https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-

verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2019/). Výška dotácie je prideľovaná podľa počtu 

registrovaných študentov so ŠP v jednotlivých skupinách ŠP na vysokých školách. Na základe 

údajov v centrálnom registri študentov VŠ ku dňu 30.11.2018 bolo zaevidovaných 71 

študentov so špecifickými potrebami na STU (tabuľka 1).  

 

Tabuľka 1  Počet študentov so ŠP (stav CRŠ k 30.11.2018 podľa Rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu na rok 2019 pre verejné vysoké školy, Tabuľky č. 23) 

 

Skupina 
špecif. 
potrieb 
  

STU študenti so 
špecifickými 
potrebami (stav CRŠ 
11/2018) 

Fakulty STU  
Spolu 
počet 

študentov 
  FA SvF SjF FEI FCHPT MTF FIIT 

A1 
študenti so zrakovým 
postihnutím 0 0 0 1 2 0 0 3 

B2 

študenti so 
sluchovým 
postihnutím  1 0 0 1 1 0 0 3 

C1 

študenti s telesným 
postihnutím dolných 
končatín  0 0 0 0 1 1 2 4 

C2 

študenti s telesným 
postihnutím horných 
končatín  0 0 0 1 0 0 0 1 

D 

študenti s poruchami 
učenia alebo s 
autizmom  4 8 2 14 2 2 2 34 

E 

študenti s 
chronic./psychic. 
ochorením alebo 
zdravotným 
oslabením  4 6 1 5 2 5 3 26 

  

SPOLU počet 
študentov so ŠP na 
fakultách 9 14 3 22 8 8 7 71 

Ku dňu 30.6.2019 bol zostatok dotácie z roku 2018 vo výške 4 038,30 EUR a zostatok dotácie 

z roku 2019 bol 31 266,00 EUR, celkový zostatok dotácie k 30.6.2019 bol vo výške 35 304,30 

EUR. 

 

V druhom polroku 2019 boli čerpané prostriedky z dotácie na špecifické potreby vo výške 

10 736,45 EUR a ku dňu 31.12.2019 bol zostatok dotácie na špecifické potreby z roku 2019 

https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2019/
https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2019/
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vo výške 24 567,85 EUR (tabuľka 2). V decembri bolo čerpaných 7 656,73 EUR za aktivity 

realizované v zimnom semestri 2019/2020, ktoré boli zúčtované v januári 2020. V druhom 

polroku bolo z dotácie čerpaných celkovo 18 393,18 EUR.  

Zostatok dotácie k 31.01.2020 bol 16 911,12 EUR  (tabuľka 3). 

 

Dotácia bola čerpaná na mzdové náklady pracovníkov PC STU – univerzitného koordinátora 

pre študentov so ŠP (celé obdobie 2. polroka) a odborného pracovníka - poradcu (od 

12.11.2019). Ďalej bolo z prostriedkov dotácie hradené interiérové zariadenie a technické 

vybavenie novej miestnosti Poradenského centra STU na Rektoráte STU. Z dotácie bolo 

v druhom polroku 2019 čerpaných na činnosť PC STU celkovo 4 485,04 EUR. 

 

Jednotlivé fakulty STU čerpali prostriedky dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu budov 

s cieľom zlepšiť ich bezbariérovosť - nájazdové rampy, bezbariérové dvere do učební a 

telocvične, označenie miestností, opravy výťahov a  servisnej prehliadky zdvižných plošín pre 

osoby telesným postihnutím. 

Z prostriedkov dotácie boli odmenení za podporné služby aj fakultní koordinátori pre 

študentov so ŠP za obdobie zimného semestra 2019/2020 nad rámec ich pracovného úväzku 

(formou dohody o vykonaní práce).  

Z prostriedkov dotácie boli fakultám hradené aj podporné služby vo forme individuálnej 

výučby študentov so ŠP na STU za zimný semester 2019/20, ktorú zabezpečovali VŠ učitelia 

nad rámec ich pracovného úväzku (formou dohody o vykonaní práce).  

Jednotlivé fakulty STU z dotácie čerpali v druhom polroku 2019 celkovo 13 908,14 EUR. 

 

Tabuľka 2  Čerpanie prostriedkov dotácie na ŠP v 2. polroku 2019 (1.7.2019-31.12.2019) 

Názov položky  Popis Čerpané prostriedky (v 
EUR) 

Mzdové náklady 2 pracovníkov 
PC STU spolu s odvodmi (celková 
cena práce s odvodmi) 

1. Univerzitný koordinátor STU (dohoda 
o pracovnej činnosti s pravidelným 
príjmom) za obdobie 6 mesiacov 

1 773,77 

2. Bývalý odborný pracovník PC STU 
(pracovná zmluva 50% úväzok za mesiac 
06/2019 – zúčtované v 07/2019) 

759,16 

Interiérové vybavenie  Zariadenie kancelárie PC STU na 
Rektoráte (kreslá)  

314,40 

Nákup pomôcok a výpočtovej 
techniky  

Nákup výpočtovej techniky pre PC STU 
(počítač, tlačiareň)  

764,73 

Tuzemské cestovné náhrady Pracovné cesty – MTF Trnava  16,56 

Všeobecný materiál  Kancelárske potreby 31,53 

Propagácia, reklama a inzercia  94,80 

Rekonštrukcia a modernizácia Bezbariérové úpravy na FEI 
(bezbariérové dvere a nájazdové rampy) 

6 981,50 

Čerpané spolu (zúčtované do 
31.12.2019) 

   10 736,45 

Zostatok k 31.12.2019  24 567,85 
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Tabuľka 3  Čerpanie prostriedkov dotácie na ŠP v decembri 2019 (zúčtované v januári 

2020) 

Názov položky  Popis Čerpané prostriedky (v 
EUR) 

Mzdové náklady 2 pracovníkov 
PC STU spolu s odvodmi 
(celková cena práce s 
odvodmi) 

1. Univerzitný koordinátor STU 
(dohoda o pracovnej činnosti 
s pravidelným príjmom) za obdobie 
12/2019 

313,67 

2. Odborný pracovník PC STU 
(dohoda o vykonaní práce od 
12.11.2019 do 31.12.2019) 

416,42 

Odmeny zamestnancov 
mimopracovného pomeru 
(celková cena práce 
s odvodmi) 

Odmeny fakultným koordinátorom 
STU za zimný semester 2019/20 
(zúčtované v januári 2020) 

2095,60 

Odmeny zamestnancov 
mimopracovného pomeru 
(celková cena práce 
s odvodmi) 

Odmeny VŠ učiteľom za individuálnu 
výučbu študentov so ŠP na STU za 
zimný semester 2019/20 (zúčtované 
v januári 2020) 

1230,32 

Rekonštrukcia a modernizácia Bezbariérové úpravy a opravy na SvF 
a FIIT realizované v roku 2019 
(formou refundácie – zúčtované 
v januári 2020)  

3534,72 

Nákup pomôcok, výpočtovej 
techniky, kancelárskych 
potrieb  

Nákup pre jednotlivé fakulty STU za 
december 2019 (formou refundácie - 
zúčtované v januári 2020) 

66,00 

Čerpané spolu (zúčtované do 
31.01.2020)  

   7656,73 

Zostatok k 31.01.2020  16 911,12   

 

 

5. Návrh čerpania účelovo určených finančných prostriedkov PC STU na rok 2020 
 

Pre rok 2020 bola STU pridelená účelová dotácia na podporu študentov so ŠP vo výške 

33 937,- EUR podľa Rozpisu dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 

2020 v tabuľke č. 23 (https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-

vysokym-skolam-na-rok-2020/ ).  

Výška dotácie je prideľovaná podľa počtu registrovaných študentov so ŠP v jednotlivých 

skupinách ŠP na vysokých školách. Na základe údajov v centrálnom registri študentov VŠ ku 

dňu 4.11.2019 bolo zaevidovaných 64 študentov so špecifickými potrebami na STU.  

 

V druhom polroku 2019 bolo z dotácie čerpaných celkovo 18 393,18 EUR. Zostatok dotácie 

k 31.01.2020 bol 16 911,12  EUR.  

https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2020/
https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2020/
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Na rok 2020 je pridelená dotácia vo výške 33 937,- EUR. Celková suma dotácie k dispozícii 

na rok 2020 je vo výške 50 848,12 EUR. 

 

Plánovaná činnosť PC STU a návrh využitia finančných prostriedkov dotácie ŠP na rok 2020 

(tabuľka 4): 

Využitie finančných prostriedkov účelovej dotácie na podporu študentov so ŠP je podľa 

Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 

účelovo viazané na zabezpečenie podporných služieb študentom so ŠP. V súlade s §100 ods. 

4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 458/2012 Z.z.  má 

študent so ŠP nárok na podporné služby, najmä na zabezpečenie možnosti využívať 

špecifické vzdelávacie prostriedky a individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu 

výučbu vybraných predmetov a individuálny prístup vysokoškolských učiteľov. 

 

V súlade legislatívou a organizačným poriadkom plánuje PC STU vykonávať v roku 2020 

najmä tieto činnosti:  

- zabezpečovanie a koordinovanie podporných služieb pre študentov a uchádzačov so 

ŠP na fakultách STU (napr. asistenčné služby pri štúdiu, kopírovanie a skenovanie 

študijných textov do prístupnej formy a pod.), 

- zabezpečenie a koordinovanie individuálnej výučby študentov so ŠP na fakultách 

- odborné poradenstvo (psychologické a kariérne) pre študentov a VŠ učiteľov 

a zamestnancov v súvislosti so štúdiom na STU, 

- koordinácia evidencie študentov so ŠP na jednotlivých fakultách STU v spolupráci 

s fakultnými koordinátormi, 

- zabezpečovanie a koordinovanie študijnej, technickej a materiálnej podpory na 

jednotlivých fakultách STU (formou refundácie faktúr jednotlivým fakultám za nákup 

pomôcok, techniky, prípadne bezbariérových úprav , vrátane opráv a servisu 

zdvižných plošín a schodiskových plošín pre osoby s telesným postihnutím) – 

prebieha priebežne od januára 2020, 

- spolupráca s poradenskými a podpornými centrami na vysokých školách na Slovensku 

a v zahraničí (najmä v Českej republike), účasť na odborných seminároch 

a konferenciách so zameraním na inkluzívne vzdelávanie a podporu študentov so ŠP, 

- spolupráca s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím (napr. s Úniou 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska). 
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Tabuľka 4 Návrh čerpania prostriedkov dotácie na ŠP na obdobie 2020  

Názov položky  Popis Finančné prostriedky (v 
EUR) 

Mzdové náklady pracovníka 
PC STU spolu s odvodmi 
(Celková cena práce) 

Univerzitný koordinátor STU 
(dohoda o pracovnej činnosti, max. 
10 hod týždenne) 

5000,00 

Mzdové náklady pracovníka 
PC STU spolu s odvodmi 
(Celková cena práce)  

Odborný pracovník PC STU (od 
01.01.2020 do 31.03.2020 na 60% 
pracovný úväzok, potom od 
01.04.2020 do 31.12.2020 na 100% 
pracovný úväzok) 

17000,00 

Odmeny zamestnancov 
mimopracovného pomeru za 
rok 2020 (celková cena práce 
s odvodmi) 

Odmeny fakultným koordinátorom 
STU a asistentom pre študentov so 
ŠP (plánované na rok 2020) 

6800,00 

Odmeny zamestnancov 
mimopracovného pomeru za 
rok 2020 (celková cena práce 
s odvodmi) 

Odmeny VŠ učiteľom za individuálnu 
výučbu študentov so ŠP na STU 
(plánované na rok 2020) 

3600,00 

Všeobecný materiál  Kancelárske potreby pre PC STU 500,00 

Propagácia, reklama a inzercia  100,00 

Rekonštrukcia a modernizácia Bezbariérové úpravy na jednotlivých 
fakultách (formou refundácie – 
plánované na rok 2020)  

9000,00 

Nákup pomôcok, výpočtovej 
techniky a kancelárskych 
potrieb  

Nákup pre jednotlivé fakulty STU 
(formou refundácie – plánované na 
rok 2020) 

7500,00 

Tuzemské cestovné náhrady Pracovné cesty – MTF Trnava  100,00 

Zahraničné cestovné náhrady  Napr. návšteva Podporného centra 
Teirésias na Masarykovej univerzite 
v Brne, účasť na konferencii VŠ bez 
bariér v Liberci (október 2020) 

800,00 

Telekomunikačné služby Pre odborného pracovníka PC STU 240,00 

spolu  50 640,00 

 

 

 


