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                                                                                                                 Príloha č.1
Zoznam koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Univerzitný koordinátor:
PhDr. Mgr. Jana Kollár Rybanská, PhD.,
Univerzitné poradenské a podporné centrum, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
tel.: +421 37 641 4754, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk 

Fakultní koordinátori:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., 
Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre, 
tel.: 037/641 4800, e-mail: klara.vavrisinova@uniag.sk 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Ing. Eva Ivanišová, PhD., 
Ústav potravinárstva FBP SPU v Nitre, 
tel.: 037/641 4421, e-mail: eva.ivanisova@uniag.sk

Fakulta ekonomiky a manažmentu
PhDr. Anna Mravcová, PhD.,  
Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií FEM SPU v Nitre, 
tel.: 037/641 4746, e-mail: anna.mravcova@uniag.sk
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
doc. Ing. Martin Prčík, PhD., 
Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU v Nitre, 
tel.: 037/641 5628, e-mail: martin.prcik@uniag.sk
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
doc. Ing. Roberta Štěpánková, PhD., 
Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre,
tel.: 037/641 5429, e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk
Technická fakulta
prof. Ing. Maroš Korenko, PhD., 
Ústav konštruovania a strojárskych technológií TF SPU v Nitre, 
tel.: 037/6414 402, e-mail: maros.korenko@uniag.sk
                                                                                                                 

    Príloha č.2
Primerané úpravy a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre v závislosti od charakteru ich špecifických potrieb

Tento dokument charakterizuje podmienky štúdia, primerané úpravy a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre, zohľadňujúc ich minimálne nároky, ktoré určuje Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 458/2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami. Jednotlivé fakulty môžu v individuálnych prípadoch poskytnúť študentom so špecifickými potrebami ďalšie formy podpory, pokiaľ tieto nepresiahnu rámec kompenzácie negatívnych dôsledkov zdravotného znevýhodnenia a/alebo poruchy učenia a kompenzácie dôsledkov existujúcich bariér akademického prostredia, a pokiaľ ich uplatnenie nebude znižovať požiadavky na študijný výkon. 
Rozsah a charakter vybraných podporných služieb poskytovaných zo strany SPU v Nitre sú podmienené výškou finančného príspevku prideleného MŠVVaŠ SR na tieto aktivity pre kalendárny rok.
Dotácia pre študentov so špecifickými potrebami na rok 2020

A1
B2
C1
C2
D
E
Vypočítaná dotácia pre rok 2020
Pridelená dotácia pre rok 2020
SPU v Nitre
5
6
6
1
15
35
81 575
38 182
Zdroj: Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020. č.: 2020-1039:2-A1100

Dotácia pre študentov so špecifickými potrebami na rok 2021

A1
B2
C1
C2
D
E
Vypočítaná dotácia pre rok 2021
Pridelená dotácia pre rok 2021
SPU v Nitre
5
4
5
2
17
29
72 425
35 150
Zdroj: Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021. č.: 2021/9582:1-A1100





Dokument je spracovaný podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 458/2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami a Smernice rektora Univerzity Komenského č. 23/2014. 
1. Podpora pre nevidiaceho študenta 
	Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri písomných skúškach počas štúdia – poskytnutie zadania v prístupnej forme (napr. elektronickej forme, haptickej forme a pod.), predĺženie času (spravidla o 20%), umožnenie používať asistenčné technológie. 

Nácvik orientácie, samostatného a bezpečného pohybu v priestoroch univerzity, fakulty a internátu. 
Bezbariérový prístup k podstatným informáciám (informácie týkajúce sa organizácie štúdia, rozvrhu, konzultačných hodín, lokalizácie pracovísk a kontaktných údajov, prihlasovacie formuláre a pod.).
Bezbariérový prístup k akademickému informačnému systému.
Zabezpečenie študijných materiálov v prístupnej forme alebo umožnenie vytvárania zvukového záznamu z vyučovania výhradne pre vlastné študijné potreby po predchádzajúcej dohode s pedagógom. 
Individuálny prístup vysokoškolských pedagógov, prípadne individuálne vyučovanie.  
Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v odôvodnených prípadoch. 
Pomoc v knižnici pri práci s katalógmi, zapožičanie študijnej literatúry na predĺžený čas podľa stanovených pravidiel, možnosť študovať texty a zhotovovať ich kópie s využitím technického vybavenia (skener, čítač obrazovky, kopírovací stroj, tlačiareň).
Nácvik práce s informačnými technológiami s využitím asistenčných technológií.
Poradenstvo pri zabezpečovaní technického vybavenia. 

2. Podpora pre slabozrakého študenta 
Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri písomných skúškach počas štúdia podľa individuálnych potrieb – poskytnutie zadania v prístupnej forme (napr. zväčšenie textu, úprava riadkovania, použitie vhodného papiera, text v elektronickej alebo zvukovej forme), predĺženie času (spravidla o 20%, posudzuje sa individuálne podľa charakteru písomnej skúšky), umožnenie používať kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie. 
Bezbariérový prístup k podstatným informáciám (informácie týkajúce sa organizácie štúdia, rozvrhu, konzultačných hodín, lokalizácie pracovísk a kontaktných údajov, prihlasovacie formuláre a pod.). 
Bezbariérový prístup k akademickému informačnému systému.
Individuálny prístup vysokoškolských pedagógov.
Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v odôvodnených prípadoch.
Pomoc pri zabezpečovaní študijnej literatúry, pomoc v knižnici pri práci s katalógmi, zapožičanie študijnej literatúry na predĺžený čas podľa stanovených pravidiel.
Technická podpora pri práci v knižnici formou využitia technického vybavenia. 
Nácvik práce s informačnými technológiami s využitím asistenčných technológií.
Poradenstvo pri zabezpečovaní technického vybavenia. 
Zapožičanie vybraných druhov asistenčných technológií na prechodnú dobu (v prípade ak ich univerzita vlastní). 



3. Podpora pre nepočujúceho študenta 
Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri skúškach počas štúdia – poskytnutie zadania a inštrukcií v primeranej písomnej forme, predĺženie času pri písomných skúškach (spravidla 20%), umožnenie využívať služby tlmočníka pre osoby so sluchovým postihnutím (tlmočník posunkového jazyka, artikulačný tlmočník, tlmočník posunkovanej slovenčiny) pri ústnych skúškach.
Umožnenie vytvárania zvukového (na účely prepisu hovoreného slova do textu) a/alebo obrazového záznamu z vyučovania výhradne pre vlastné študijné potreby po predchádzajúcej dohode s učiteľom. 
Individuálny prístup vysokoškolských pedagógov počas štúdia (elektronická komunikácia, SMS, uplatňovanie pedagogických nástrojov na vyučovaní podporujúcich lepšie porozumenie a aktívne zapojenie študenta, rešpektovanie účasti tlmočníka pre nepočujúcich na vyučovaní a vytvorenie podmienok na jeho prácu). Pedagógom sa odporúča zvážiť možnosť poskytovania písomných podkladov na prednášky a cvičenia.
Využívanie služieb tlmočníka pre osoby so sluchovým postihnutím. 
Individuálne vyučovanie vybraných predmetov v odôvodnených prípadoch.
Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v odôvodnených prípadoch.
Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, zapožičanie študijnej literatúry z fondov knižnice na predĺžený čas podľa stanovených pravidiel, možnosť zhotovovať fotokópie študijných textov, možnosť skenovať. 
Nácvik práce s informačnými technológiami s využitím asistenčných technológií.
Poradenstvo pri zabezpečovaní technického vybavenia. 
Zapožičanie vybraných druhov asistenčných technológií na prechodnú dobu (v prípade, ak ich univerzita vlastní).  

4. Podpora pre nedoslýchavého študenta 
Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri skúškach počas štúdia –  poskytnutie inštrukcií v zrozumiteľnej forme, predĺženie času pri písomných skúškach ( spravidla 20%), umožnenie používať kompenzačné pomôcky (napr. indukčná slučka, komunikačný FM systém, a pod.). 
Umožnenie vytvárania zvukového a/alebo obrazového záznamu z vyučovania výhradne pre vlastné študijné potreby po predchádzajúcej dohode s pedagógom.
Individuálny prístup vysokoškolských pedagógov počas štúdia (elektronická komunikácia, SMS, uplatňovanie pedagogických nástrojov na vyučovaní podporujúcich lepšie porozumenie a aktívne zapojenie študenta, rešpektovanie používania kompenzačných pomôcok). Pedagógom sa odporúča zvážiť možnosť poskytovania písomných podkladov na prednášky a cvičenia. 
Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v odôvodnených prípadoch.
Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, zapožičanie študijnej literatúry z fondov knižnice na predĺžený čas podľa stanovených pravidiel, možnosť zhotovovať fotokópie študijných textov, možnosť skenovať. 
Zapožičanie FM komunikačného systému na prechodnú dobu (v prípade, ak ich univerzita vlastní).

5. Podpora pre študenta s telesným postihnutím dolných končatín 
Účasť na vyučovaní a skúškach v bezbariérových priestoroch. Príslušná fakulta zabezpečí, aby bol rozvrh nasadený v bezbariérových učebniach. V prípade, že taká možnosť dočasne neexistuje, fakulta ponúkne študentovi alternatívne riešenie aj nad rámec minimálnych nárokov. Za alternatívne riešenie sa pokladá štúdium podľa individuálneho študijného plánu, štúdium dištančnou formou, samoštúdium s využitím konzultácií v bezbariérových priestoroch.
Prednostný zápis na vybrané prednášky a cvičenia z dôvodu obmedzenej mobility. 
Individuálny študijný plán alebo individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v odôvodnených prípadoch.
Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, zapožičanie študijnej literatúry z fondov knižnice na predĺžený čas podľa stanovených pravidiel, možnosť zhotovovať kópie študijných textov.
Ubytovanie v bezbariérových priestoroch vysokoškolského internátu podľa ubytovacej kapacity SPU. 
Vyhradené parkovacie miesto. 


6. Podpora pre študenta s telesným postihnutím horných končatín 
Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri písomných skúškach počas štúdia podľa individuálnych potrieb – napr. predĺženie času, možnosť využívať služby asistenta (zapisovanie odpovedí), prestávky pri dlhších skúškach, možnosť používať kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie. 
Umožnenie vytvárania zvukového záznamu z vyučovania výhradne pre vlastné študijné potreby po predchádzajúcej dohode s učiteľom. 
Individuálny prístup vysokoškolských pedagógov počas štúdia (umožnenie využívať služby asistenta a/alebo zapisovateľa na vyučovaní). Pedagógom sa odporúča zvážiť možnosť poskytovania písomných podkladov na prednášky a cvičenia.
Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v odôvodnených prípadoch.
Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry (poskytnutie študijných textov z fondov elektronickej knižnice, zapožičanie študijnej literatúry z fondov knižnice na predĺžený čas podľa stanovených pravidiel), možnosť zhotovovať kópie študijných textov.
Zapožičanie asistenčných technológií na prechodnú dobu (v prípade, ak ich univerzita vlastní). 

7. Podpora pre študenta s chronickým ochorením 
Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri písomných skúškach počas štúdia – napr. možnosť prestávky a s tým súvisiace predĺženie času pri dlhších skúškach, ak si to aktuálny zdravotný stav študenta vyžaduje. 
Individuálny prístup vysokoškolských pedagógov počas štúdia.
Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v odôvodnenom prípade s možnosťou alternatívnych foriem plnenia študijných úloh, flexibilným riešením termínov odovzdávania úloh a hodnotenia podľa vopred určených podmienok, ak si to zhoršený zdravotný stav študenta vyžaduje. 
Umožnenie diétneho stravovania. 

8. Podpora pre študenta so zdravotným oslabením 
Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri písomných skúškach počas štúdia – napr. možnosť prestávky a s tým súvisiace predĺženie času pri dlhších skúškach, ak si to aktuálny zdravotný stav študenta vyžaduje.
Individuálny prístup vysokoškolských pedagógov počas štúdia.
Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v odôvodnenom prípade s možnosťou alternatívnych foriem plnenia študijných úloh, flexibilným riešením termínov odovzdávania úloh a hodnotenia podľa vopred určených podmienok, ak si to zhoršený zdravotný stav študenta vyžaduje.  

9. Podpora pre študenta s psychickým ochorením 
Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri skúškach počas štúdia – napr. individuálna skúška v samostatnej tichej miestnosti, predĺženie času, zvýšená trpezlivosť.
Individuálny prístup vysokoškolských pedagógov počas štúdia s možnosťou dodatočných pedagogických intervencií. 
Štúdium podľa individuálneho harmonogramu plnenia študijných povinností alebo individuálneho študijného plánu, umožnením alternatívnych foriem plnenia študijných úloh, flexibilného riešenia termínov odovzdávania úloh a hodnotenia podľa vopred určených podmienok. 
Pomoc pri zabezpečení študijnej literatúry, zapožičanie študijnej literatúry na predĺžený čas podľa stanovených pravidiel. 

10. Podpora pre študenta s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 
Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri skúškach počas štúdia – napr. individuálna skúška v samostatnej miestnosti, poskytnutie inštrukcií v alternatívnych formátoch (písomné, ústne), predĺženie času, umožnenie využiť služby asistenta, možnosť používať počítač a iné. 
Umožnenie vytvárania zvukového záznamu z vyučovania výhradne pre vlastné študijné potreby po predchádzajúcej dohode s učiteľom. 
Individuálny prístup vysokoškolských pedagógov  počas štúdia s možnosťou dodatočných pedagogických intervencií: učiteľom sa odporúča zvážiť možnosť poskytovania písomných podkladov na prednášky a cvičenia. 
Štúdium podľa individuálneho harmonogramu plnenia študijných povinností alebo individuálneho študijného plánu, umožnením alternatívnych foriem plnenia študijných úloh, flexibilného riešenia termínov odovzdávania úloh a hodnotenia podľa vopred určených podmienok. 
Pomoc pri zabezpečení študijnej literatúry, zapožičanie študijnej literatúry na predĺžený čas podľa stanovených pravidiel
11. Podpora pre študenta s poruchami učenia 
Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri písomných skúškach počas štúdia – poskytnutie inštrukcií k zadaniu v ústnej forme, predĺženie času (max. o 25%), doplnenie písomnej skúšky ústnou, resp. nahradenie písomnej skúšky ústnou, ak to charakter predmetu a skúšky umožňuje, kde sa to nedá, uprednostniť písomnú skúšku formou výberu z daných odpovedí (multi-choice testy) pred formulovaním vlastných písomných odpovedí študentom; rozdelenie dlhých skúšok na samostatné časti, umožnenie používať počítač s kontrolou pravopisu (s výnimkou písomných skúšok, kde písomný prejav je predmetom hodnotenia na skúške).
Umožnenie vytvárania zvukového záznamu z vyučovania výhradne pre vlastné študijné potreby po predchádzajúcej dohode s učiteľom. 
Individuálny prístup vysokoškolských pedagógov počas štúdia; učiteľom sa odporúča zvážiť možnosť poskytovania písomných podkladov na prednášky a cvičenia.
Štúdium podľa individuálneho harmonogramu plnenia študijných povinností v prípade špecifických porúch učenia, ktoré závažnejším spôsobom zasahujú do procesu štúdia. 
Pomoc v knižnici pri práci s katalógmi, zapožičanie študijnej literatúry na predĺžený čas podľa stanovených pravidiel. 



                                                                                                 Príloha č.3           
Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení

1  Údaje o študentovi
Meno a priezvisko študenta:  ....................................................................................................................
Dátum narodenia:  ....................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska:  .........................................................................................................................

2  Meno, titul a profesionálne zameranie odborníka vystavujúceho potvrdenie:  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Kontaktné údaje:	.............................................................................................................................
tel.: 			.............................................................................................................................

3  Druh a stupeň zdravotného postihnutia/ochorenia, správa o priebehu a vývoji zdravotného postihnutia/ ochorenia:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4  Vplyv na štúdium, odporúčané formy podpory, ktoré bude študent potrebovať počas štúdia ako kompenzáciu dôsledkov zdravotného postihnutia/ ochorenia, napr.: (V prípade potreby, použite druhú stranu.)
častejšia absencia na vyučovaní 
potreba predĺženia času na plnenie študijných povinností
v aktuálnom prípade potreba zmeny termínu skúšky
potreba prispôsobiť formu skúšky (napr. predĺženie času, prestávky, a pod.)
vhodné/prispôsobené miesto v učebni z dôvodu obmedzenej mobility
primerané úpravy a podporné služby (prosím špecifikovať):  

......................................................................................................................................................
	iné (prosím špecifikovať):

......................................................................................................................................................

_________________________________ 		_____________________________________ 
dátum							podpis a pečiatka 
Poznámka: Vyplnené potvrdenie odovzdá študent so špecifickými potrebami spolu s posledným lekárskym nálezom univerzitnému koordinátorovi pre študentov so špecifickými potrebami SPU.

                                                                                                          Príloha č.4
Potvrdenie o poruchách učenia

1  Údaje o študentovi
Meno a priezvisko študenta:  ....................................................................................................................
Dátum narodenia:  ....................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska:  .........................................................................................................................
2  Meno, titul a profesionálne zameranie odborníka vystavujúceho potvrdenie:  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Kontaktné údaje:	.............................................................................................................................
tel.: 			.............................................................................................................................
3  Správa o priebehu a vývoji poruchy učenia, formách intervencie a dosiahnutých výsledkoch, najmä s ohľadom na prípravu na vysokoškolské štúdium:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 





___________________________________ 		_____________________________________ 
dátum							 podpis a pečiatka 
Poznámka: Vyplnené potvrdenie odovzdá študent so špecifickými potrebami spolu s odborným posudkom univerzitnému koordinátorovi pre študentov so špecifickými poruchami SPU.
                                                                                                          Príloha č.5
Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby
(§ 57 ods. 4 a § 100 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Meno, priezvisko, titul študenta: 
Dátum narodenia:
Miesto trvalého pobytu: 
Tel. číslo:
E-mail:   
Akademický rok:
Fakulta:
Stupeň štúdia Označiť zakrúžkovaním jednu z uvedených možností. :     
                  prvý    druhý    tretí
Študijný program:
Forma1:     
                  denná    externá       

Z dôvodu osobných špecifických potrieb žiadam o primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške (uviesť požadovanú formu vykonania prijímacej skúšky a potrebné podporné služby): ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Súhlasím s vyhodnotením osobných špecifických potrieb za účelom určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prihliadnutím na osobné špecifické potreby. Na účely vyhodnotenia špecifických potrieb predkladám: 
a) lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace (lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie), alebo 
b) vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda, školského špeciálneho pedagóga alebo špeciálneho pedagóga. 


Dátum:                                                                                                     Podpis uchádzača: 



Poznámka: Žiadosť spolu s odbornou dokumentáciou je potrebné v písomnej forme adresovať na študijné oddelenie príslušnej fakulty SPU v Nitre.
                                                                                               Príloha č.6
Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (ďalej len „SPU“)*

Meno, priezvisko, titul študenta: 
ID študenta:
E-mail: 
Tel. číslo:
Fakulta:
Rok štúdia:  
Stupeň štúdia Označiť zakrúžkovaním jednu z uvedených možností.:     
                  prvý    druhý    tretí
Študijný program:
Forma1:     
                  denná    externá       
V zmysle § 100 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami žiadam o udelenie štatútu študenta so špecifickými potrebami (ďalej len „študenta so ŠP).
Na účely vyhodnotenia mojich špecifických potrieb a rozsahu podporných služieb k žiadosti prikladám:
	Súhlas s vyhodnotením svojich špecifických potrieb,

súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov,
potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení alebo poruchách učenia
lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace (lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie a pod.),
v prípade poruchy učenia sa alebo komunikácie vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.
Druh zdravotného postihnutia2:

a)  zrakové
b)  sluchové
c)  telesné

d)  viacnásobné
e)  chronické ochorenie
f)  zdravotné oslabenie

g)  psychické ochorenie
h)  autizmus alebo iná
      pervazívna vývinová porucha
i)  porucha učenia (dyslexia,
     dysgrafia, a pod.)

Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé, a že som nezamlčal nijaké závažné skutočnosti.	
Dátum:                                          	Podpis študenta:                                 
              

* Žiadosť s prílohami sa podáva univerzitnému koordinátorovi  pre študentov so ŠP
                                          	                                                                                                                                   
Vyjadrenie univerzitného koordinátora pre študentov so ŠP:
Odporúčam žiadosti vyhovieť. Popis odporúčaní pre podporu štúdia študenta so ŠP je v prílohe tejto žiadosti.

Meno, priezvisko, tituly:	Podpis:                                 
PhDr. Mgr. Jana Kollár Rybanská, PhD. 

Vyjadrenie dekana/prodekana:

Meno, priezvisko, tituly:	Podpis: 
                                                                                                   Príloha č.7                                
SÚHLAS
s vyhodnotením špecifických potrieb


Meno a priezvisko:  .................................................................................... Titul: .....................................
Dátum narodenia: .....................................................................................................................................
Miesto trvalého pobytu:  ..........................................................................................................................
E-mail:
Telefón: 
Akad. rok:
Fakulta:	
Študijný program:	
Stupeň štúdia:               a) bakalársky               b) magisterský               c) doktorandský



Súhlasím s vyhodnotením mojich špecifickým potrieb za účelom zaradenia do evidencie študentov so špecifickými potrebami a určenia primeraných úprav a podporných služieb / formy prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na moje špecifické potreby. 









Dátum:

___________________________
                                                 podpis uchádzača
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Príloha č.8
S Ú H L A S
dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov 

Podpísaný (študent so špecifickou potrebou)
Meno a priezvisko:  .................................................................................... Titul: .....................................
Fakulta: .....................................................................................................................................................

V súlade s ustanovením Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), týmto vyjadrujem výslovný súhlas Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre so spracúvaním mojich osobných údajov týkajúcich sa zdravia na účely vyhodnocovania mojich špecifických potrieb a rozsahu podporných služieb. 

Zároveň súhlasím s kopírovaním (v nevyhnutne potrebnom rozsahu) mojej zdravotnej dokumentácie a úradných dokladov potrebných na účely vyhodnocovania špecifických potrieb a určenia podporných služieb. 

Tento súhlas na spracúvanie osobných údajov platí počas trvania môjho právneho vzťahu k Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, t.j. na dobu trvania štúdia. Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/bola poučený/á o svojich právach pri spracúvaní osobných údajov a možnosti písomného odvolania tohto súhlasu. 










V...................................... dňa.........................................                             _________________________________
                                                                                                                                vlastnoručný podpis študenta




Príloha č. 9
ROZHODNUTIE
o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami
a priznaní primeraných úprav a podporných služieb

Dekan ................... (fakulty) ........................... SPU v zmysle §100 zákona č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vnútorného predpisu č. .............. Smernice rektora SPU zaraďuje do evidencie študentov so špecifickými potrebami študentku/ študenta:

Meno a priezvisko:  .................................................................................... Titul: .....................................
Dátum narodenia: ...............................................................	
Miesto trvalého pobytu: ....................................................................................................
Akad. rok: ...............................................
Fakulta:	
Študijný program:	
Stupeň štúdia:               a) bakalársky               b) magisterský               c) doktorandský

Študent/ka súhlasil/a s vyhodnotením svojich špecifických potrieb a predložil/a odbornú dokumentáciu potvrdzujúcu oprávnenosť žiadosti o primerané úpravy a podporné služby. 

Priznané primerané úpravy a podporné služby POČAS ŠTÚDIA:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Odporúčanie pre učiteľov: .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Priznané primerané úpravy a podporné služby POČAS SKÚŠOK:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Priznané primerané úpravy a podporné služby majú platnosť do .............................. (jeden semester/ jeden akademický rok/ po dobu trvania štúdia študijného programu na danom stupni). Na základe písomnej žiadosti študenta/tky možno v prípade nových okolností špecifické potreby prehodnotiť.

Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa voči nemu odvolať. Tento dokument slúži študentovi/ke so špecifickými potrebami pri kontakte s pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi SPU.  

Dátum: ......................................................                                             __________________________________
	         podpis dekana, pečiatka
Na vedomie:
Študijné oddelenie príslušnej fakulty SPU
Fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
                                                                                                                     Príloha č.10
Odporúčanie koordinátora pre 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: 

Fakulta a 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 označiť krížikom príslušnú kategóriu
□ nevidiaci študent		□ slabozraký študent	□ nepočujúci študent	□ nedoslýchavý študent
□ študent s telesným postihnutím dolných končatín		□ študent s telesným postihnutím horných končatín
□ študent s chronickým ochorením	                                                   □ študent so zdravotným oslabením	
□ študent s  psychickým ochorením	                                                   □ študent s poruchami učenia 
□ študent s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

Vzhľadom na špecifické potreby študenta/študentky odporúčam zaradiť študenta/študentku do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznať podporu v nasledujúcich formách a rozsahu:

Priestorové nároky (vrátane ubytovania
 v ŠD)

Materiálne nároky (technická podpora, asistenčné technológie)

Nároky súvisiace so štúdiom a skúškami
 







Dátum:                                                                                                                  ..........................................................
	                podpis 
                                                                                                           meno, priezvisko, tituly univerzitného koordinátora


Konkrétne odporúčania fakultného koordinátora vzhľadom na špecifiká študijného programu:


Primerané úpravy a podporné služby počas štúdia:










Odporúčania pre pedagógov:











Primerané úpravy a podporné služby počas skúšok:










Dátum:                                                                                                                          ..........................................................
	                         podpis
                                                                                                                                      meno, priezvisko, tituly koordinátora
Dátum:                                                                                                                          ..........................................................
	                         podpis 
	meno, priezvisko, tituly prodekan

