
8  Podpora študentov 

8.1 Štipendiá, ubytovanie a stravovanie 

ŽU poskytuje študentom podporu z dotačných prostriedkov v súlade so zákonom o vysokých 
školách č. 131/2002 v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 523/2004 o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
vnútorných predpisov ŽU a na základe dotačnej zmluvy podľa metodiky rozpisu dotácií zo 
štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013. Podporu študentom poskytuje 
priamou formou (sociálne štipendiá, motivačné štipendiá) a nepriamou formou (finančné 
príspevky na stravovanie a ubytovanie, kultúru a šport).  

V rámci sociálnych štipendií bola za kalendárny rok 2013 vyplatená celková suma 1 738 330 € 
pre 1 438 študentov, čo je o 16 525 € viac ako v roku 2012 pri poklese počtu poberateľov  
sociálnych štipendií o 21 študentov oproti roku 2012. 

V rámci motivačných štipendií na ocenenie študentov boli na fakultách vyplatené z dotácie  
MŠVVaŠ SR prospechové štipendiá v celkovej výške 407 564 € pre 767 študentov  (najnižšia 
vyplatená suma 233 € a najvyššia suma 860 €). Z tej istej dotácie boli vyplatené mimoriadne  
štipendiá vo výške 59 678 €, spolu ich bolo udelených 292, v priemernej výške  204 € 
(v rozsahu 14 až 1 000 €)  pre 267 študentov. 

Pravidlá podávania návrhov pre priznanie motivačných štipendií študentom ŽU a pravidlá pre 
udeľovanie motivačných štipendií sú stanovené v Metodickom usmernení č. 2/2013 
k Smernici ŽU č. 108 - Štipendijný poriadok. 
 
Okrem  uvedených štipendií bolo študentom v súlade so Smernicou ŽU č. 108 – Štipendijný 
poriadok z vlastných zdrojov univerzity a fakúlt vyplatených celkom 78 572 € v počte 539 
štipendií (najnižšie vyplatená suma 14 € a najvyššia suma 500 €) pre 396 študentov.  

Poskytovanie pôžičiek pre študentov je v kompetencii rektorky ŽU v prípade 
celouniverzitného programu a v prípade fakultných študijných programov v kompetencii 
dekanov  príslušných fakúlt. O túto formu podpory nie je zo strany študentov záujem, žiadosti 
sú ojedinelé.  

Žilinskej univerzite bola v rámci dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci podpory pre ubytovanie 
študentov v roku pridelená celková čiastka 1 652 795 € pre štyri ubytovacie zariadenia 
v Žiline (Ubytovacie zariadenie Hliny V, Ubytovacie zariadenie Veľký Diel), v Ružomberku 
a v Liptovskom Mikuláši, kde má FRI a EF svoje detašované pracoviská.  Príspevok na 
prevádzku študentských domovov sa zvýšil o 1,2 % oproti pridelenému príspevku v roku 
2012.  

K 31. 12. 2013 bolo ubytovanie v rámci Ubytovacieho zariadenia  Hliny V pridelené 1914 
študentom.  V Ubytovacom zariadení Veľký Diel bolo pridelené ubytovanie v celkovom 
počte 2230 študentom, v UZ v Ružomberku bolo ubytovaných 155 študentov a v UZ 
v Liptovskom Mikuláši 54 študentov. Žiadosti ďalších žiadateľov boli a sú priebežne 
prehodnocované počas celej doby ubytovania v danom akademickom roku v závislosti od 
zmien v ubytovaní študentov.  

Príspevok na stravu študentom bol poskytnutý vo výške 640 564 €, čo je o 30 % viac ako 
v roku 2012. Stravovacie zariadenie ŽU poskytuje možnosť stravovania pre študentom 
v piatich výdajných miestach a bufetoch. Študenti si hradia stravu formou vloženia 
finančných prostriedkov na svoj účet prostredníctvom automatu alebo v pokladni. Táto 
funkcionalita je súčasťou študentskej identifikačnej karty. Výdajné časy sú maximálne 



prispôsobené potrebám študentov (raňajky od 7.00 do 10.00 hod., obedy od 11.00 do 14.00 
hod. a večere už od 14.00 do 19.00 hod. Študenti si môžu vybrať okrem teplých jedál (štyri až 
päť druhov) aj pizzu alebo obložené pečivo. V ponuke je aj vegetariánska strava a fit menu. 
Výdaj stravy pre študentov sa rozšíril o novú výdajňu v areáli Veľký Diel – v budove NR. 

 

8.2 Študentské organizácie 

Na pôde ŽU pôsobia študentské organizácie, ktorých poslaním je sústrediť študentov so 
spoločnými záujmami a snažiť sa rozvíjať ich schopnosti v danom odbore. Ich poslaním je 
taktiež poskytovať svoje služby ostatným študentom, reprezentovať ŽU na rôznych súťažiach 
a podujatiach a šíriť jej dobré meno. V neposlednom rade prispievajú k zlepšovaniu kvality 
ubytovania a napomáhajú chodu ubytovacích zariadení ŽU. Univerzita vytvára podmienky 
pre činnosť a podporuje 10 študentských organizácií a klubov z oblasti technického a 
kultúrneho zamerania s celkovým počtom  249 študentov. Ich zoznam, stručná náplň činnosti 
a počet členov sú uvedené v tabuľke 8.1. 

Zoznam a náplň činnosti študentských organizácií pôsobiacich na ŽU                                                   Tab.  8.1 

P.č. Názov študentskej  
organizácie 

Náplň činnosti Počet 
členov 

 

1. 

 

GAMA klub 

Organizačná a technická správa kinosály (technické zabezpečenie 
akcií pre univerzitu, študentov a verejnosť - konferencie, mítingy, 
školenia, koncerty, divadelné predstavenia,  premietanie filmov). 

6 

 

2. 

 

INTERNET klub 

 

Budovanie a zabezpečovanie prevádzky internetovej siete 
v ubytovacích zariadeniach ŽU. 

 

23 

 

3. 

 

i-téčko   

Internátna študentská televízia, vlastné študentské spravodajstvo, 
zábavné a hudobné programy, publicistické relácie. Plní vzdelávaciu, 
kultúrnu, informačnú a zábavnú funkciu. 

27 

 

4. 

 

KPŽ  ŽU 

Klub priateľov železníc ŽU (organizovanie jázd mimoriadnych a 
historických vlakov, odborných exkurzií a prednášok, fotosúťaží, 
pravidelných prezentácií v železničnej tematike). 

43 

5. Rádio X Internátne rádio – UZ Veľký Diel,  (študentské spravodajstvo, 
zábavné a hudobné programy, publicistické relácie, spolupráca 
s organizáciou študentských akcií). 

41 

6. Rapeš Internátne rádio – UZ Hliny, (študentské spravodajstvo, zábavné a 
hudobné programy, publicistické relácie, spolupráca s organizovaním 
študentských akcií). 

41 

 

7. 

 

 

RUŠ Hliny V. 

Rada ubytovaných študentov, UZ Hliny V. (zástupca ubytovaných 
študentov, poradný orgán riaditeľa UZ, komunikácia so študentmi pri 
riešení problémov pri prevádzke  UZ). 

15 



 

8. 

 

RUŠ VD  

Rada ubytovaných študentov, UZ Veľký Diel, (zástupca ubytovaných 
študentov, poradný orgán riaditeľa UZ, komunikácia so študentmi pri 
riešení problémov pri prevádzke  UZ). 

11 

 

9. 

ŠIC  Študentské informačné centrum (poskytovanie základných 
informačných služieb o dianí na ŽU, distribúcia a umiestňovanie 
informácií na študentský web portál,  možnosti tlačenia, kopírovania, 
skenovanie dokumentov a obrázkov, prístup k PC – (internetu  Office, 
AutoCad), doplnkový predaj nosičov CD a DVD, viazanie 
dokumentov a prác, poskytovanie študovne pre študentov. 

15 

10. ŽUŽO Študentský časopis, vydávanie študentského časopisu, tvorba 
fotoreportov z kultúrno-spoločenských akcií, prevádzka web portálu, 
spolupráca pri propagácii veľtrhu clickjobfair.sk 

27 

 
Z významných a pre študentov atraktívnych akcií je vhodné spomenúť aspoň niektoré  
aktivity jednotlivých študentských organizácií (ŠO): 
GAMA klub: po technickej stránke zabezpečuje divadelné predstavenia súboru 3T (Tri 
tvorivé tvory), konferenciu SETRAS 2012 organizovanú SjF, pravidelné školenia pre vodičov 
ŽU, protipožiarne školenia, premietanie filmov pre študentov raz týždenne, premietanie 
zahraničných filmov pre študentov ERASMUS a školenia Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja. 

INTERNET klub: inovácia, správa a údržba internetovej siete vo vybraných blokoch UZ 
Veľký Diel a Hliny V,  základná údržba a správa siete. 

í-Téčko: televízne vysielanie cez počítačovú sieť na internátoch ŽU Veľký Diel a Hliny. Jej 
členovia sa v roku 2013 venovali televíznej tvorbe po všetkých stránkach tejto profesie. 
Členovia í-Téčka sa zapájali do rôznych podujatí či už ako organizátori alebo 
spolupracovníci. Medzi najvýznamnejšie  podujatia patria: Večer  populárnych melódií (FHV, 
katedra hudby) i so spracovaním DVD z podujatia, Radio rallye 2013- priamy prenos zo 
štúdia do GAMA klubu, koncert  speváckeho zboru FHV OMNIA pri príležitosti 10. výročia 
vzniku súboru, propagovanie univerzitných a mestských udalostí (Kvapka krvi, výstavy 
a pod.) výroba propagačného videa pre FPEDAS – leteckú dopravu,  fakultné plesy študentov 
ŽU a iné. Okrem organizovania a spoluorganizovania spoločenských akcií  sa zameriavali aj 
na spoluprácu s inými organizáciami ŽU. V rámci univerzitných športových dní  pomáhali s 
propagáciou silovej súťaže organizovanou Power club-om AC UNIZA. Vzájomne 
spolupracovali najmä so ŠO Rádio X, ŽUŽO, RAPEŠ a Internet klub napr. pri organizovaní 
a propagovaní prezentácie ŠO na akcii „Kedy? Kde? Čo?“.    

KPŽ ŽU: 4 odborné prezentácie zamerané na problematiku železničnej dopravy ako sú: 
Nehoda Mn 84363 v Medzibrode – Jozef Huťka, Nehoda Pn v Žiline Tepličke – Ing. Martin 
Horňák, Problematika železničných priecestí v SR – Bc. Tomáš Hornáček, Vykoľajenie R 723 
v Leopoldove – Tomáš Kamenár. Uskutočnili výberové odborné prednášky súvisiace so 
železničnou dopravou, na ktorých prednášali odborníci z praxe: Budúcnosť železničnej 
dopravy v SR – Ing. Jiří Kubáček, CSc, Traťové stroje a mechanizmy – Ing. Peter Bado.  

Uskutočnili  3 odborné exkurzie:  

• Pardubice/Praha, kde účastníci v dňoch 6. a 7. 5. 2013 navštívili železničný skúšobný 
okruh Cerhenice, Výskumný ústav železničný, Velim - novinky medzi železničnými 
koľajovými vozidlami a ich testovanie,  riadenie železničnej dopravy v Dopravnom 



laboratóriu na Dopravnej fakulte Jana Pernera na Univerzite Pardubice, v Prahe - 
Depo Kačerov a linky metra. 

• MDD Vrútky – „Železnica pre deti“ uskutočnené v prostredí rušňového depa Vrútky, 
ktoré sa konalo 1. – 2. 6. 2013 s medzinárodnou účasťou. Každoročne toto podujatie 
organizuje Spolok Výhrevne Vrútky s podporou ŽSR, ZSSK a ZSSK-Cargo s 
aktívnou podporou KPŽ ŽU pri príprave jázd historických vlakov do Zvolena, Žiliny 
a Kremnice.  Podrobnejšie informácie o akcii sú na stránke http://www.vyhrevna-
vrutky.sk 

• Odborná exkurzia Trnava - 20. 11. 2013 v Železničných opravovniach a strojárňach 
(ŽOS) Trnava a v Centre riadenia dopravy (CRD) Trnava.  

Rádio X:  podieľalo sa na propagáciách študentských a kultúrno-spoločenských akcií a 
zariadení: Deň strojárov, ozvučovanie udalosti Tanečný dom súboru Stavbár, ozvučovanie pri 
nahrávaní DVD folklórneho súboru Stavbár, ozvučenie udalosti Beh k 17. novembru pre 
ÚTV, ozvučenie a moderovanie AZU Big day, Deň mediamatikov, Game of Mediamatics, 
výročie katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 60. výročie fakulty prevádzky, 
ekonomiky, dopravy a spojov v Novej menze, ozvučenie  udalosti 10. výročie zboru Omnia, 
Dom umenia Fatra, vytvorenie zvukového záznamu udalosti 10. výročie zboru Omnia, 
IAESTE day pred Novou menzou, Večer populárnych melódií, moderovanie plesu FRI a SjF. 
Spolupráca s kultúrno-spoločenskými organizáciami mesta Žilina: Folklorista.sk, Mestské 
divadlo Žilina, Bábkové divadlo Žilina, Multikino Cinemax, Stanica Záriečie, 
a organizačnými zložkami ŽU: EDIS – vydavateľstvo ŽU, Stravovacie zariadenie Nová 
menza, ÚTV ŽU, í-Téčko, Internet klub, ŽUŽO, Omnia a Stavbár. 

Rapeš: okrem pravidelného moderovaného vysielania spolupracovala a organizovala akcie: 
Comix Jibb Jam - exhibícia a súťaž freestyle snowbordingu a lyžovania (UZ Hliny V), 
Kalčeto Turnaj v Retro Club - stolnofutbalový turnaj s účasťou 36 tímov, Športový deň - 
celodenné súťaže v rôznych disciplínach (UZ Hliny V), Majáles 2013 (UZ VD - ihrisko, 
hlavný program + electro stage + afterparty), študentské diskotéky a párty v spolupráci s K2 
aj za účasti študentov z programu ERASMUS,  „Kedy, kde, čo?“ – v spolupráci s ostatnými 
ŠO, akcia konaná so zámerom zviditeľnenia jednotlivých ŠO na pôde ŽU študentom, IT 
EXPO – prezentácia firiem a produktov z oblasti IT – moderovanie a zvukové zabezpečenie, 
Univerzitné športové dni - zápasy v thajskom boxe (FIT Club Stará menza), moderovanie, 
ozvučenie podujatia, fotoreport, Mikuláš na Hlinách - v spolupráci s RUŠ Hliny, kontrola 
blokov, odmeňovanie za poriadok v UZ, Rapeš Sud - slávnostné prijímanie nových členov 
IRŠ Rapeš a stretnutie s bývalými členmi, Vianočné posedenie so študentmi. V rámci 
realizačnej činnosti pri údržbe priestorov ŠO sa uskutočnila  rekonštrukcia vstupnej chodby, 
rekonštrukcia starej nepoužívanej miestnosti na konferenčnú miestnosť pre hostí a vedenie, 
zakúpenie nových mikrofónov, ramien na mikrofóny a stojanov k externej ozvučovacej 
technike, výmena starých bezpečnostných dverí, revízia „rapeš búdok“ a rozvodov na 
internátoch Hliny V. Ako najvýznamnejšie je hodnotená účasť na medzinárodnej súťaži 
vysokoškolských rádií Rádio Rallye 2013 v Žiline s celkovým víťazstvom v tejto 
medzinárodnej súťaži. 

Rada ubytovaných študentov Hliny V ako aj Veľký Diel: z dlhodobého hľadiska  
zabezpečuje konsenzus „študent – zamestnanci UZ – vedenie UZ – vedenie univerzity“ 
v rámci zabezpečenia dodržiavania Ubytovacieho poriadku UZ a súvisiacich vnútorných 
predpisov ŽU. Jedným z popredných  poslaní je súčinnosť pri zabezpečovaní nepretržitej 
prevádzky vrátnic daných blokov v prípade plánovaných a neočakávaných absencií 



zamestnancov ŽU, zabezpečovanie informovanosti študentov o podmienkach ubytovania, ako 
aj získavania spätnej väzby a pripomienok ku kvalite ubytovania od študentov. 

Študentské informačné centrum: poskytuje informácie o dianí na ŽU. V súčinnosti 
s vydavateľstvom EDIS poskytuje študentom  kopírovanie, tlač   a zakúpenie si kancelárskych 
potrieb. 

Redakcia ŽUŽO: pravidelne 4-krát ročne vydáva časopis ŽUŽO,  prostredníctvom ktorého 
informuje akademickú obec o aktivitách  študentov na ŽU.  

Podrobné informácie o činnosti, členskej základni a hospodárení študentských organizácii sú 
uvádzané v príslušných výročných členských správach ŠO schvaľovaných ich členskými 
základňami. Výročné správy  sú archivované  priamo v ŠO a k dispozícii sú, na oddelení pre 
vzdelávanie ŽU. 

ŽU podporuje činnosť kultúrnych a športových občianskych združení s významným 
podielom študentov ŽU na členskej základni. Patria k nim: Folklórny súbor STAVBÁR, 
Tanečný klub Country Beta, spevácky zbor pri Fakulte humanitných vied - OMNIA. Ich 
hlavnou úlohou je poskytnutie priestoru pre uplatnenie kultúrnych záujmov študentov, 
zdokonaľovanie ich schopností, ale tiež propagácia ŽU, podpora tanečného a speváckeho 
umenia, organizovanie stretnutí tanečníkov a spevákov z podobne zameraných klubov v SR 
i v zahraničí, ako aj ich účasť na slávnostných a spoločenských podujatiach ŽU.   
ŽU podporuje študentov - športovcov reprezentujúcich univerzitu v rámci Ústavu telesnej 
výchovy, športových klubov AC UNIZA a SLÁVIE ŽU Žilina. Medzi podporované a 
zaujímavé akcie v rámci univerzity patria Univerzitné športové dni ŽU a Majstrovstvá ŽU 
v lyžovaní. Trvalé miesto v aktivitách mesta Žilina pre žiakov  ZŠ i dorastencov  má Beh 17. 
novembra. Študenti zároveň majú možnosť športovej prípravy (tréningov) družstiev i 
jednotlivcov, ako členov AC UNIZA a SLÁVIA ŽU  a zároveň sa im umožňuje účasť na 
športových akciách organizovaných ÚTV ŽU, SAUŠ a MŠVVaŠ SR. 
 

V súlade s metodickým usmernením ŽU č. 2/2013 je možné predložiť návrh na priznanie 
mimoriadneho štipendia študentovi. Mimoriadne štipendiá sa priznávajú za vynikajúce 
výsledky alebo za úspešnú reprezentáciu fakulty ŽU, univerzity alebo Slovenskej republiky 
vo vedeckej, umeleckej, športovej činnosti, za dlhodobo vynikajúce plnenie študijných 
povinností, za mimoriadnu činnosť v študentských organizáciách nad rámec 
povinností,  aktivity v prospech  ŽU, za šírenie dobrého mena a propagácie ŽU 
organizovaním rôznych kultúrnych  a reprezentačných podujatí alebo za ďalšie, zreteľa hodné 
skutočnosti.  
Návrhy na priznanie mimoriadneho štipendia podávajú zamestnanci jednotlivých súčastí ŽU 
a študenti, prípadne aj iné osoby, ktoré majú vedomosť o výsledkoch študentov.  
Návrh na priznanie mimoriadneho štipendia za výsledky v športovej činnosti v rámci ÚTV 
ako aj športových klubov pri ŽU AC UNIZA a  SLÁVIA ŽU (florbal, futbal, futsal, thajský 
box, tenis, volejbal, squash, judo, badminton a basketbal) bol v roku 2013 podaný celkom pre 
46 študentov ŽU (FHV-1, FPEDAS-9, SjF-8, EF-5, FŠI-8, FRI-12 a SvF-3).  
Všetkým členom študentských organizácií je podľa príslušných pravidiel (Smernica ŽU č. 94: 
Pravidlá pre prideľovanie ubytovania a zliav z cien pre členov študentských organizácií v UZ 
ŽU) pridelené ubytovanie a podľa druhu svojej činnosti môžu získať zľavy z ubytovania. 
Zľava z ubytovania je ohodnotením študenta za konkrétnu  prácu, ktorá súvisí s prevádzkou 
ubytovacieho zariadenia, nevyplýva automaticky z členstva v študentskej organizácii. 
 
 



8.3 Podporná a poradenská činnosť 

Podporná poradenská činnosť pre študentov ŽU sa realizuje celouniverzitne, resp. po jej 
jednotlivých fakultách v oblasti vzdelávani, najmä:  
 
• pri zostavovaní študijných plánov študentov (študijní poradcovia na katedrách, výber 

povinne voliteľných  a výberových predmetov), 
• pri zostavovaní individuálnych študijných plánov študentov (študijní poradcovia na 

katedrách), 
• pri zostavovaní študijných plánov študentov v rámci  akademickej mobility študentov 

a miesta zahraničného pobytu (koordinátori programu ERASMUS, študijní poradcovia na 
katedrách), 

• podpora pri výbere tém záverečných prác v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia 
(študijní poradcovia na katedrách), 

• pri hľadaní odborných praxí a zamestnania (študijné oddelenia, organizácia prezentácií 
firiem, Kluby absolventov a priateľov príslušných fakúlt a pod.), 

• pre študentov so špecifickými potrebami (vyčlenení pracovníci na fakultách).  
 
V súlade so Študijnými poriadkami jednotlivých fakúlt je pre každý študijný program 
menovaný minimálne jeden študijný poradca. Podrobný popis činnosti študijných poradcov je 
uvedený v metodických usmerneniach fakúlt a prístupný študentom na web stránkach ich 
fakúlt. 
Poradenská činnosť pre študentov sa realizuje aj prostredníctvom študentských častí 
akademických senátov jednotlivých fakúlt. Táto poradenská činnosť je smerovaná najmä pre  
študentov nastupujúcich do prvého ročníka štúdia bakalárskych študijných programov 
s cieľom uľahčiť  prechod na vysokoškolský spôsob štúdia. Aktivity sú zamerané na osobné 
stretnutia študentov so zástupcami vedenia fakúlt,  študentských komôr akademického senátu 
fakulty a študijných poradcov a  na poskytovanie informácií prostredníctvom web stránok 
fakulty. 
 
ŽU má zavedený systém starostlivosti o študentov so špecifickými potrebami (ŠP). Pri 
kontakte so študentmi sa ŽU riadi pokynmi a smernicami MŠVVaŠ týkajúcich sa  študentov 
so ŠP a spolupracuje s Centrom podpory študentov so zdravotným postihnutím pri UK 
v Bratislave. V súčasnosti sa na ŽU sa priemerne ročne prihlási 10 uchádzačov so ŠP. 
Fakultní koordinátori poskytnú uchádzačom so špecifickými potrebami informácie o  
prijímacom konaní, konzultácie pri výbere študijného programu vzhľadom na charakter 
špecifickej potreby,  zabezpečia upozornenie na prípadnú technickú úpravu podmienok počas 
prijímacieho konania. Pri prijímaní rozhoduje splnenie stanovených podmienok prijatia na 
konkrétnu fakultu. V prípade prijatia študentov so ŠP  sú vytvorené vhodné podmienky pre 
ich štúdium, ku ktorým patrí napr.: individuálny prístup vysokoškolských učiteľov, väčší 
časový priestor pri skúškach, konzultáciách a pod. Zo strany ubytovacích zariadení  sú 
prednostne pridelené ubytovania študentom so špecifickými potrebami a rešpektujú sa ich 
potreby pri výbere konkrétnej izby. 
Špecifické potreby študentov sú rôzneho charakteru, pokiaľ študentovi netvoria prekážku 
v štúdiu, v mnohých prípadoch nekontaktuje kompetentné osoby na fakulte. V prípade, že 
študent má vážne zdravotné problémy prechodného charakteru, poskytuje sa mu podpora 
ako u študentov so ŠP. Študijný poriadok umožňuje študentom so ŠP študovať podľa 
individuálneho študijného plánu.   
Na všetkých fakultách pracujú koordinátori pre študentov so ŠP, pričom  ich práca  je 
založená na individuálnom poradenstve (informácie o  prijímacom konaní, konzultácie pri 



výbere študijného programu vzhľadom na charakter špecifickej potreby,  upozornenie na 
prípadnú technickú úpravu podmienok počas prijímacieho konania, zdravotná psychologická 
pomoc, podpora, práca s príslušnými vyučujúcimi, organizácia štúdia, informácie 
o legislatíve, o  podmienkach pri skúškach a pod. Komunikácia sa uskutočňuje 
prostredníctvom e-mailov, telefónu, osobne (často aj s rodičmi). Na ŽU je dostatok 
parkovacích miest pre študentov so ŠP s pohybovými ťažkosťami na novovybudovaných 
parkoviskách ŽU, pri ubytovacích a stravovacích zariadeniach a  Univerzitnej knižnice. 
Problematickým zostáva zabezpečenie bezbariérového prístupu do viacerých budov, 
výučbových a podporných zariadení. 
 
V roku 2013 sme začali plniť požiadavky legislatívy (zákon č. 131/2002 Z.z. v znení 
neskorších zmien - § 100 a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 458/2012 o minimálnych nárokoch 
študenta so špecifickými potrebami), z čoho budú  vyplývať ďalšie úlohy v oblasti vytvárania 
podmienok pre študentov so špecifickými potrebami, napr.: 
• menovanie univerzitného koordinátora s potrebnou kvalifikáciou a skúsenosťami 

s prácou so študentmi so špecifickými potrebami,  
• zmapovanie situácie na konkrétnych fakultách a v študijných programoch, spracovanie  

potrebných informácií pre uchádzačov a študentov so ŠP a pre učiteľov, 
• zabezpečenia bezbariérového prístupu študentov so ŠP do objektov vzdelávacej 

infraštruktúry a poschodí na EF, SjF, FRI, FŠI a Univerzitnej knižnice, rekonštrukcia 
výťahov a pod., 

• zabezpečenie bezbariérového prístupu pre študentov  so ŠP v ubytovacích  a stravovacích 
zariadeniach, 

• pripraviť vysokoškolských učiteľov na vytváranie podmienok v zmysle minimálnych 
nárokov stanovených vo vyhláške (študijné materiály, záznamy z výučby, účasť 
osobných asistentov na výučbe a pod.). 

 
Okrem týchto činností ŽU podporuje študentov aj prostredníctvom svojich fakúlt, 
katedier, ústavov a študentských organizácií pôsobiacich na ŽU,  napomáha študentom 
organizovať športové, kultúrne i odborné podujatia, napr. „i-kariéra“, Dni poradenstva, 
Majáles, športové turnaje a súťaže v rámci univerzity ako aj medziuniverzitného charakteru, 
plesy fakúlt, hudobné vystúpenia a iné kultúrno-spoločenské akcie. 

Na podpore aktivít študentov zameraných na oblasť IKT sa výrazne podieľa v rámci 
ubytovacích zariadení  študentská organizácia Internet klub.  Výraznú podporu uvedených 
aktivít zabezpečuje aj IKT klaster  Z@ict, ktorého je ŽU aktívnym členom. Zameriava sa 
najmä na oblasť podpory vzdelávania: veľtrh diplomových prác (ponuka tém záverečných 
prác pre študentov univerzít od členov klastra). Ďalšie významné podporné aktivity pre 
študentov sú uvedené v časti 3.1 Študijné programy - Aktivity ŽU pre lepšie uplatnenie 
absolventov - kompetencie pre prax. 
 

ŽU a jej fakulty pravidelne  vyhodnocujú plnenie dlhodobého zámeru aj v oblasti podpory 
aktivít študentov. ŽU v rámci dlhodobého zámeru vytvára postupne prostredie a ďalšie 
predpoklady predovšetkým na posilnenie pedagogických aktivít zameraných na motiváciu a 
uľahčenie učenia sa študentov, podporu samostatnej činnosti študentov i práce v kolektívoch, 
podporu aktivít, ktoré vedú k získaniu zručností a návykov potrebných pre budúci 
profesionálny život a predovšetkým ku kreovaniu schopností trvale sa vzdelávať, získavať 
a triediť informácie, tvorivo ich pretvárať a využívať. Taktiež v úzkej súčinnosti so 
študentskou komorou AS ŽU, študentskými komorami AS jednotlivých fakúlt ŽU, ako aj  
študentskými organizáciami, najmä Radou ubytovaných študentov Hliny a Radou 



ubytovaných študentov Veľký Diel, Študentským informačným centrom a časopisom ŽUŽO  
sa venuje problematike zvyšovania kvality vo všetkých činnostiach univerzity vrátane 
podporných činností, t. j. v oblasti ubytovania, stravovania, poskytovania služieb UK, 
dostupnosti administratívnych pracovníkov  najmä v oblasti študijných referátov, študijných 
poradcov, využívania IKT technológií na fakultách ako aj ubytovacích a stravovacích 
priestorov a pod. 

Ďalšie informácie o podpore študentov sú uvedené aj v ďalších častiach výročnej správy, 
napr. v časti 9 Podporné činnosti vysokej školy sú uvedené podrobné informácie o rozvoji 
informačných systémov a podpore vzdelávania prostredníctvom IKT, o knižničnom fonde 
a službách univerzitnej knižnice, podrobné informácie o ubytovacích zariadeniach 
a stravovacom zariadení. 

 


