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Zhrnutie prípadovej štúdie 
 
Vysoké školy sú viazané národnou legislatívou. Na vzdelávanie a teda aj na podporu 
hendikepovaných na vysokých školách sa priamo vzťahujú nasledujúce právne normy: 
 

 Zákon o vysokoškolskom vzdelaní. 
 Rehabilitačný zákon. 
 Zákon o znakovej reči. 
 Zákon o ratifikácií Konvencie o právach osôb s postihnutím. 
 Národný rámec pre interoperabilitu. 

 
Na národnej úrovni je podpora hendikepovaným poskytovaná vládnymi a nevládnymi 
organizáciami a iniciatívami.  V priebehu štúdia na vysokej škole zahrňuje podpora  študentov s 
hendikepmi nasledujúce služby: 

 Špeciálne štipendium – výška závisí iba na stupni postihnutia. 
 Práva a výhody zdieľané všetkými študentami. 
 Výpočtová technika upravená pre potreby študentov so zrakovým postihnutím (elektronická 

lupa, čítačka obrazovky, prevod obrazovej informácie do reči, skener a OCR). 
 V relevantných prípadoch, podľa typu a stupňa postihnutia, môže študent požiadať o: 

zmenu formy skúšky a úpravu kreditov adekvátne ku schopnostiam, zmenu podmienok účasti 
na výučbe, doučovanie, organizáciu individuálnej výučby, pomoc asistenta, zvukový záznam 
prednášok, využitie služieb tlmočníka znakovej reči, implementáciu výučbových materiálov vo 
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forme upravenej pre svoje potreby a schopnosti, ako napr. tlač so zväčšeným písmom alebo v 
Braillovom písme. 

 Miesto v “House of Students” podľa potrieb študenta. 
 Ďalšie  zariadenia,  ktoré  umožňujú  štúdium  za  rovnakých  podmienok  ako  študentom  bez 

hendikepu. 
 Nižšie náklady na verejnú dopravu. 

 
Na univerzite pracuje ZSN –Asociácia hendikepovaných študentov, ktorej hlavným cieľom je 
integrácia hendikepovaných osôb v akademickom prostredí. ZSN k tomu využíva napr. 
organizovane návštev divadiel, integračných táborov, športových aktivít (plachtenie, lyžovane) 
a výletov. 
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