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Odporúčanie pre priznanie
štatútu študenta so špecifickými potrebami
V zmysle § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákona o VŠ“), a vyhlášky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študentov so špecifickými
potrebami (ďalej len „študent so ŠP“), bolo vykonané vyhodnotenie obmedzení týkajúcich sa štúdia vzhľadom na špecifické
potreby ovplyvňujúce študijné aktivity u študenta:
meno a priezvisko, študijný program, stupeň štúdia
V súlade s prílohou k vyhláške č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študentov so ŠP, § 100 ods. 2 písm. a), b), c), d),
e), f) zákona o VŠ, je menovaný(á) študent(ka) zaradený(á) do kategórie 1
§ 100 ods. 2 písm. a)

□ nevidiaci študent

□ slabozraký študent

□ študent s telesným postihnutím

□ študent s telesným postihnutím

dolných končatín

horných končatín

§ 100 ods. 2 písm. b)

§ 100 ods. 2 písm. c)

□ študent s chronickým ochorením □ študent so zdravotným oslabením

□ nepočujúci študent

§ 100 ods. 2 písm. d)

□ študent s poruchami
učenia

pervazívnymi
vývinovými poruchami

na základe týchto znevýhodnení:
uviesť stručný popis zdravotného znevýhodnenia, resp. poruchy učenia a vyhodnotenie jeho potrieb

1 označiť

§ 100 ods. 2 písm. e)

ochorením

□ študent s autizmom alebo ďalšími

2 ak

nedoslýchavý študent

□ študent s psychickým

§ 100 ods. 2 písm. f)

________________________________

□

krížikom príslušnú kategóriu
ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia príslušného študijného programu
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Vzhľadom na špecifické potreby študenta odporúčam priznať štatút študenta so ŠP a podporu v nasledujúcich formách
a rozsahu:
Priestorové nároky
(vrátane ubytovania
v ŠD)
Materiálne nároky
(technická podpora,
asistenčné technológie)
Nároky súvisiace so
štúdiom a skúškami
Odpustenie školného
v odôvodniteľných
prípadoch2

Dátum:

..........................................................
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
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1 označiť

2 ak

krížikom príslušnú kategóriu
ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia príslušného študijného programu

