
Pracovisko pre študentov so špecifickými potrebami v Univerzitnej 

knižnici 

 

V rámci podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami bolo v Univerzitnej knižnici 

Žilinskej univerzity v Žiline vytvorené Pracovisko pre študentov so špecifickými potrebami. 

Pracovisko pre študentov so špecifickými potrebami je vybavené ergonomickými stoličkami, 

polohovateľnými pracovnými stolmi, počítačovou zostavou (ergonomická PC myš Handshoe  

Wireless, Optimax RF Trackball/ Wireless, PC myš Evoluent 4 /USB pravák, ľavák, špeciálne 

klávesnice JUMBO XL II Qwerty, Bigkeys LX Qwerty) so slúchadlami s pripojením na internet 

a skenerom. Súčasťou počítača je špeciálny počítačový program umožňujúci vytváranie 

myšlienkových máp a prácu s nimi. Ďalším špeciálnym softvérom je program na diktovanie 

textu priamo do počítača.  Program uľahčuje prácu všetkým tým, ktorí píšu všeobecné texty. 

Je ideálny na písanie študentských prác, listov a e-mailov, obchodnej korešpondencie, zmlúv, 

výkazov, analýz a podobných dokumentov, ktoré sú hlasom napísané až 2x rýchlejšie než 

pomocou klávesnice. Súčasťou programu je základný slovník spisovnej slovenčiny, obsahujúci 

najčastejšie slová a slovné tvary, ktorý je vhodný na prepis všeobecných textov.  

Súčasťou Pracoviska pre študentov so špecifickými potrebami je oddychový kútik 

s polohovateľným vyklápacím kreslom, ktoré umožňuje ovládačom nastaviť si ľubovoľnú 

polohu sedenia, samozrejmosťou je pitný režim. Oddychový kútik využívajú študenti, ktorí 

dochádzajú na celý deň do školy a potrebujú miesto na oddych a podanie liekov. 

Študenti so špecifickými potrebami v rámci podporných služieb môžu využiť čiastočný 

bezbariérový prístup k učebniciam, možnosť výpožičky elektronickej čítačky kníh, zapožičanie 

literatúry prednostne na predĺžený čas a taktiež aj bezplatné zhotovenie kópii študijných 

textov. Študentom je zabezpečená pomoc pri práci s knižnično-informačným systémom 

Dawinci.  

Zamestnankyne knižnice s radosťou pomôžu s obsluhou počítača, prinesú potrebnú literatúru 

a poskytnú ďalšie služby pre uľahčenie práce daným študentom. Pracovisko je študentom 

sprístupnené počas otváracích hodín Univerzitnej knižnice.  

V rámci Univerzitnej knižnice je pre študentov so špecifickými potrebami zabezpečený 

bezbariérový prístup využitím nájazdovej rampy a bezplatné parkovacie miesta 

v blízkosti vchodu do budovy.  

 

 



 

 

 

 

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity 

Ul. vysokoškolákov 24 

011 84 Žilina 

 

Telefón:  

041 / 513 14 65 Univerzitná knižnica 

041 / 513 50 38 Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami 

 

Fax: 041 / 565 01 90 

E-mail: ukzu@uniza.sk 

 

Otváracie hodiny: 

  

pondelok 9:00 - 18:00 

utorok 8:00 - 18:00 

streda 8:00 - 18:00 

štvrtok 8:00 - 18:00 

piatok 9:00 - 15:00 
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