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1. Pokyny pre používanie smernice 
 Oboznámenie 

– smernica je interným dokumentovaným postupom, ktorý je študentom sprístupnený 
na webovom sídle školy a zamestnancom aj na stránke VSK v systéme Moodle 
(https://moodle.vsbm.sk/) 

– každý študent a pracovník, ktorého sa daný proces týka je povinný oboznámiť sa 
s obsahom smernice, 

 Uloženie a manimuplácia 
– originál smernice v tlačenej forme s podpismi zodpovedných osôb je uložený 

u Zmocnenca pre VSK, ktorý zodpovedá za jej uchovanie a riadené zmeny. 
– okrem tlačeného originálu je vyhotovený aj elektronický originál aktuálnej verzie, ktorý 

je uložený u Zmocnenca pre VSK a jeho zaloha na uskladnenom prenosnom disku. 
– za to, že na stránke VŠBM sa nachádza len platná verzia smernice zodpovedá 

Zmocnenec VSK a prorektor pre informatiku, ktorý tam dokumentáciu umiestňuje.  
– vytlačená smernica bez podpisu (pdf_formát zo stránky) je pracovnou verziou 
– za existenciu tlačenej verzie a za nakladanie s ňou zodpovedá vlastník procesu ku 

ktorému smernica prislúcha.  
 Kontrola 

– vedúci zamestnanci sú povinní sústavne vyžadovať a kontrolovať dodržiavanie tejto 
smernice a pri zistení závad tieto závady v rámci svojej právomoci odstraňovať. 

– v prípade, že sa ukáže potreba zmeny smernice alebo jej príloh, vedúci pracovník spolu 
s tvorcom smernice iniciujú zmenu, ktorú riadeným spôsobom vykoná Zmocnenec pre 
VSK v tlačenej a alektronickej forme. 

 Zmeny 
– každý pracovník, ktorý zistí potrebu zmeny smernice alebo jej časti je povinný podať 

podnet na jej revíziu u Zmocnenca pre VSK tak, ako je to uvedené vyššie.  
– pokiaľ smernica ako celok, alebo jej časť, neplní svoje poslanie, vedúci pracovník podá 

prostredníctvom tvorcu smernice návrh na jej doplnenie, zmenu, resp. zrušenie, ktoré 
vykoná Zmocnenec pre VSK riadeným spôsobom. 

 
 

2. Účel                                     
Touto smernicou (ďalej len SM) sa vymedzujú pravidlá pre podporu uchádzačov o štúdium 
a študentov so špecifickými potrebami na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva 
v Košiciach. 
 
 
3. Oblasť platnosti 
Táto SM platí dňom jej podpísania rektorom, čo je aj dňom jej vydania a týka sa všetkých 
študentov a zamestnancov VŠBM. 
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4. Základné ustanovenia 

4.1 Úlohy podľa § 100 zákona 131/2002 Z.z. o VŠ - Podpora študentov a uchádzačov o 
štúdium so špecifickými potrebami rieši podľa novely zákona len štátna a verejná škola. 
Naša vysoká škola sa napriek tomu hlási k tejto formy pomoci a má dlhodobo delegovanú 
kontaktnú osobu pre uchádzačov/študentov s špecifickými potrebami. Na základe 
uvedených skutočností vydáva Vysoká škola bezpečnostného manažérstva túto smernicu, 
ktorou sa upravujú podmienky pre uchádzačov so špecifickými potrebami, ako pri 
prijímacom konaní, tak aj počas štúdia na VŠBM. 

4.2 VŠBM v súlade s ust. §100 zákona č. 131/2002 Z.ý.z. o VŠ vytvára všeobecne prístupné 
akademické prostredie a zodpovedajúce podmienky štúdia pre uchádzačov o štúdium a 
študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.  

4.3 Pri určovaní týchto podmienok sa zaručujú rovnaké práva pre všetkých uchádzačov o 
štúdium a študentov so špecifickými potrebami. V súlade so zásadou rovnakého 
zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia z dôvodu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, 
manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, 
politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského 
vyznania alebo viery, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, 
rodu alebo iného postavenia. 

 
5. Charakteristika študenta a uchádzača o štúdium so špecifickými 

potrebami 

5.1 Za študenta so špecifickými potrebami sa pokladá študent : 

a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím 
Za študenta so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím sa považuje 
študent s   postihnutím   zraku (nevidiaci a   slabozraký), sluchu (nepočujúci a 
nedoslýchavý), s telesným postihnutím (s postihnutím dolných končatín a s 
postihnutím horných končatín, jemnej motoriky) a študent s viacnásobným 
postihnutím. 

b) s chronickým ochorením 
Za študenta s chronickým ochorením sa považuje najmä študent s cystickou fibrózou, 
epilepsiou, sklerózou multiplex, po transplantácii orgánu alebo tkanív, srdcovo-
cievnym ochorením, neurologickým ochorením, ako i s inými progresívnymi 
ochoreniami, čo môže vyžadovať častú, resp. dlhodobú a nepravidelnú 
práceneschopnosť alebo negatívne ovplyvňovať schopnosť štúdia v bežných 
podmienkach. 

c) so zdravotným oslabením 
Za študenta so zdravotným oslabením sa považuje študent v stave dlhodobej 
choroby a následného zdravotného oslabenia, rekonvalescencie alebo so zníženou 



 

 
S M E R N I C A  

Podpora uchádzačov a študentov 
so špecifickými potrebami  

Číslo: SM 11_v1_22.7.2022_z0 
 

Vydanie :  2 
Strana :  4 z 8 
Zmena č.:  0 
Lehota uloženia:  5  

 

Dokumentované informácie VŠBM sú duševným majetkom VŠBM v Košiciach. 
Osobám mimo VŠBM môžu byť vydané alebo inak zverejnené jedine so súhlasom rektora VŠBM v Košiciach 

                  
F02_PK 

odolnosťou voči chorobám, či tendenciou k recidíve choroby alebo študent s 
ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, nevhodného životného 
režimu, nesprávnej výživy. Takýto študent z dôvodu zdravotného stavu si vyžaduje 
osobitné podmienky pri vzdelávaní. 

d) s psychickým ochorením 
Za študenta so psychickými ťažkosťami alebo ochorením sa považuje študent, u 
ktorého aktuálny psychický stav alebo dlhodobejšia porucha psychického zdravia 
ovplyvňuje schopnosť plniť si študijné povinnosti v štandardnom režime (problémy s 
organizovaním štúdia a manažovaním svojich študijných povinností). 

e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 
Za študenta s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa 
považuje najmä   študent   s   poruchou   autistického   spektra    bez    duševnej    
zaostalosti (napr. Aspergerov syndróm), ktorý ovplyvňuje jeho schopnosť plniť si 
študijné povinnosti v štandardnom režime. 

f) s poruchami učenia 
Za študenta s poruchami učenia sa považuje študent s dyslexiou, dysortografiou, 
dysgrafiou, dyskalkúliou, a pod. Špecifické poruchy učenia je všeobecný termín 
označujúci skupinu porúch prejavujúcich sa výraznými ťažkosťami pri čítaní, písaní, 
počítaní, počúvaní a komunikácii. 

 
5.2 Študenti a uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami môžu byť v dôsledku svojho 

zdravotného postihnutia výrazne znevýhodnení pri plnení niektorých zo študijných 
povinností. Po podaní žiadosti doloženej zákonom požadovanou dokumentáciou a po 
posúdení komisiou, im môže rektor/dekan fakulty umožniť vykonanie niektorých študijných 
povinností v odlišnej forme od tej, ktorá je v danom predmete štandardne vyžadovaná. 

5.3 Štatút študenta so špecifickými potrebami môže získať na základe dobrovoľného 
prejavenia záujmu každý študent, ktorý napĺňa charakteristiku študenta so 
špecifickými potrebami v zmysle zákona o VŠ a ktorý absolvuje na VŠBM vyhodnotenie 
jeho špecifických potrieb, na základe ktorého sú mu priznané primerané úpravy a rozsah 
poskytovania podpory počas štúdia, resp. na prijímacej skúške. 

5.4 Poskytované podporné služby a prípadné ďalšie aktivity realizované s cieľom sprístupnenia 
štúdia nemôžu znižovať študijné požiadavky na študentov so špecifickými potrebami. 
Študent so špecifickými potrebami je rovnako ako všetci študenti VŠBM povinný riadiť sa 
vnútornými predpismi VŠBM. 

5.5 Ak študent nepredloží zákonom požadovanú dokumentáciu a neudelí súhlas s 
vyhodnotením špecifických potrieb a so spracovaním osobných údajov, VŠBM nemôže 
študentovi udeliť štatút študenta so špecifickými potrebami a preto nemá nárok ani na 
podporné služby. 
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6. Schéma podpory študentov so špecifickými potrebami na VŠBM 

6.1 Na jednotlivých ústavoch poskytuje starostlivosť o uchádzačov o štúdium a študentov so 
špecifickými potrebami kontaktná osoba:  

Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc., Tel.: 055 / 720 56 11, VŠBM v Košiciach, 
Košťova 1, 04001 Košice, 1. poschodie , č.d. 110     

 
6.2 Úlohy poverenej kontaktnej osoby: 

a) spolupráca na úlohách pri riešení podmienok podpory študentov so špecifickými 
potrebami s fakultnými koordinátormi a prorektorom pre vzdelávanie, 

b) vedenie evidencie uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na 
VŠBM pre štatistické účely, 

c) poskytovanie poradenstva vysokoškolským učiteľom a iným organizačným zložkám 
VŠBM v oblasti práce so študentami so špecifickými potrebami, 

d) dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov uchádzačov o štúdium a študentov  
so špecifickými potrebami, 

e) vypracovanie a predloženie správy   o aktuálnom   stave   evidovaných   študentov  
so špecifickými potrebami a nárokoch na zabezpečenie primeraných úprav a 
podporných služieb vedeniu VŠBM do 31.7. daného kalendárneho roka, 

f) vypracovanie a predloženie návrhu na použitie finančných prostriedkov na podporu 
študentov so špecifickými potrebami vedeniu VŠBM do 31.7. daného kalendárneho 
roka, podávanie písomnej správy o činnosti koordinátora členom vedenia VŠBM, 

g) každoročné aktualizovanie potrebných údajov na webovej stránke VŠBM, spravovanie 
webovej stránky VŠBM o štúdiu uchádzačov so špecifickými potrebami, 

h) vyhodnotenie potrieb a podporných služieb pre študentov zo znevýhodneného 
prostredia, 

i) spolupráca pri ďalších súvisiacich úlohách na podporu štúdia študentov so špecifickými 
potrebami. 

j) VŠBM môže odmietnuť poskytovanie podpory pri štúdiu, ak by charakter a rozsah 
študentom požadovaných služieb a úprav znamenal redukovanie akademických 
povinností a znižovanie akademických štandardov. Požadované podporné služby a 
úpravy nie je VŠBM povinná poskytnúť ani v prípade, ak by tieto podporné služby a 
úpravy boli neopodstatnené vzhľadom k zdravotnému alebo inému znevýhodneniu 
študenta, prípadne by nedokázali kompenzovať. 

k) VŠBM nie je povinná priznať také požadované podporné služby a úpravy, ktorých 
zabezpečenie by znamenalo neprimerané finančné náklady, poprípade by študent, ani 
napriek prijatým opatreniam nedokázal absolvovať študijný program, alebo povinné 
predmety.   
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7. Evidencia uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami 
na VŠBM 

Evidenciu uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami VŠBM prihlásených 
a zapísaných na študijné programy,  ktorí získali štatút študenta so špecifickými potrebami, 
za účelom registrácie horeuvedená poverená osoby.  

 

 
8. Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a 

ich štúdium na VŠBM 
8.1 Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami, ktorý má záujem vykonať prijímaciu 

skúšku na štúdium na VŠBM s využitím primeraných úprav a podporných služieb, 
kontaktuje povereného koordinátora v období pred prijímacím konaním, najneskôr mesiac 
pred termínom prijímacej skúšky. 

8.2 VŠBM môže odmietnuť prijatie študenta na študijný program, pri štúdiu ktorého by mohol 
ohrozovať seba alebo osoby vo svojom okolí. 

8.3 Študent so špecifickými potrebami informuje svojich vyučujúcich o špecifikách svojho 
štúdia, ak to uzná za potrebné, a to na základe písomného rozhodnutia o priznaní štatútu 
študenta so špecifickými potrebami. 

8.4 Študent so špecifickými potrebami, u ktorého sa prejavia špecifické potreby v dôsledku 
postihnutia v priebehu akademického roku, preukáže svoje špecifické potreby podľa 
odseku 1 tohto článku a požiada o zohľadnenie špecifických potrieb včas, najneskôr dva 
týždne pred začiatkom skúškového obdobia. Požadovať zohľadnenie špecifických potrieb 
spätne pred dátumom evidencie študenta so špecifickými potrebami je neprípustné. 

8.5 Od študentov so špecifickými potrebami sa požaduje rovnaký študijný výkon, upravené sú 
len podmienky dosahovania tohto výkonu vzhľadom k ich špecifickým potrebám. Každý 
študent má právo na také študijné podmienky, ktoré ho neznevýhodňujú v porovnaní s 
ostatnými študentmi. Naopak, vyučujúci nesmú ustupovať od štandardného priebehu 
skúšky tam, kde dostupná technika umožňuje študentovi so špecifickými potrebami 
vyhovieť bežným nárokom. Nové požiadavky na prispôsobenie podmienok štúdia nad 
rámec rektorom/dekanom schválených úprav zo strany študenta so špecifickými 
potrebami sa považujú za neoprávnené, okrem prípadu, kedy ich vyvolala zmena 
zdravotného stavu. Na základe aktuálneho potvrdenia  o zmene zdravotného stavu ústav 
vykoná opätovné vyhodnotenie špecifických potrieb a aktualizovaný návrh primeraných 
úprav predloží rektorovi/dekanovi fakulty, ktorý vydá nové rozhodnutie. 
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9. Práva a zodpovednosť VŠBM vo vzťahu k študentom so špecifickými 
potrebami 

9.1 VŠBM má právo: 
a) chrániť akademické štandardy v zmysle vnútorného systému kvality, 
b) požadovať, aby vedomosti, kompetencie a zručnosti uchádzača a študenta so 

špecifickými potrebami spĺňali požiadavky na úroveň štúdia na univerzite, 
c) vyžadovať od študenta, ktorý z dôvodu svojich špecifických potrieb žiada o podporu, 

primerané úpravy alebo podporné služby, predloženie dokumentácie 
d) neudeliť štatút študenta so špecifickými potrebami, ak študent nepredloží požadovanú 

dokumentáciu, 
e) podpora pri štúdiu, primerané úpravy a podporné služby,   nesmú znižovať 

nároky na štúdium. 
 

9.2 VŠBM nesie zodpovednosť za: 
a) vytváranie všeobecne prístupného akademického prostredia, 
b) zlepšovanie prístupnosti študijných programov, služieb, aktivít pre čo najširší okruh 

študentov, zabezpečenie prístupu k informáciám potrebným k štúdiu a k 
informačnému systému, 

c) zverejňovanie aktuálnych informácií o   podmienkach prijatia   na štúdium 
d) zverejňovanie   informácií   pre uchádzačov   a študentov   so   špecifickými   potrebami 

na webovej stránke VŠBM 
e) zabezpečenie primeraných opatrení na odstraňovanie existujúcich bariér, 

predchádzanie tvorbe nových bariér a kompenzovanie dôsledkov bariér akademického 
prostredia, 

f) zabezpečenie finančných prostriedkov na vytváranie primeraných podmienok pre 
štúdium študentov so ŠP a prácu koordinátora. 

 
 
10. Práva a zodpovednosť študentov vo vzťahu k VŠBM 

10.1 Študent so špecifickými potrebami má právo na: 
a) získanie vzdelania a prístupu ku študijným programom na porovnateľnej úrovni ako 

bežní študenti, 
b) poradenstvo pred vstupom na univerzitu a poradenstvo a podporu počas štúdia na VŠBM, 
c) podporu, primerané úpravy a podporné služby pri prijímacom konaní, štúdiu a 

skúškach bez znižovania požiadaviek na študijný výkon, 
d) využívanie služieb práce koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami, 
e) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov, individuálne vzdelávacie prístupy, 
f) zníženie alebo odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium 

dlhšie, ako je štandardná dĺžka študijného programu, a dôvodom predĺženia je 
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zdravotné znevýhodnenie, resp. aktuálny zdravotný stav študenta, 
g) ochranu osobných údajov súvisiacich so zdravotným znevýhodnením a/alebo 

poruchami učenia, 
h) dôstojnosť a rešpekt. 

 
10.2 Študent so špecifickými potrebami nesie zodpovednosť za: 

a) výber študijného programu vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie a/alebo poruchu 
učenia v zmysle tejto smernice, 

b) bezodkladné informovanie VŠBM o zmenách a okolnostiach, ktoré ovplyvňujú 
prístup ku štúdiu v zmysle tejto smernice, 

c) dodržiavanie študijného poriadku fakulty, vnútorných predpisov VŠBM a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré musia dodržiavať študenti počas 
štúdia, 

d) dodržiavanie podmienok obsiahnutých v rozhodnutí o zaradení do evidencie 
študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných 
služieb, 

e) účasť na vyučovaní, plnenie študijných povinností, výsledky svojho štúdia.  
 
 
11. Zmenová služba 

Schvaľovať zmeny v tejto smernici je oprávnený jedine rektor, na základe odsúhlasenia zo 
strany zmocnenca pre kvalitu VŠBM (ZMK). Samotnú zmenu vykonáva PRI. Záznam o zmene 
je uložený zmocnenca VSK. 
 
 
12. Súvisiaca dokumentácia 

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v znení 
neskorších predpisov 
SM 02_Zabezpečovanie kvality vzdelávania v ŠP 
POR 05_Študijný poriadok 
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