
Príloha č. 1 

Koordinátor UPJŠ:  

Riaditeľ UNIPOC  

Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. 

e-mail: unipoc@upjs.sk alebo veronika.zibrinyiova@upjs.sk 

VoIP: 055/234 1218 

 

Koordinátor na Lekárskej fakulte UPJŠ 

1. Psychiatrická klinika UNLP a UPJŠ LF 

PhDr. Martina Chylová, PhD. 

Tr. SNP č. 1, Košice  

e-mail: martina.chylova@upjs.sk  

VoIP: 055/234 3391; fax: 055/644 07 81 

  

Koordinátor na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia 

doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD. 

Moyzesova 9, 040 01 Košice 

e-mail: beata.gajdosova1@upjs.sk  

VoIP: 055/234 7180  

  

Koordinátor na Právnickej fakulte UPJŠ 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

JUDr. Jana Žuľová, PhD. 

Kováčska 30, 040 75 Košice  

e-mail: jana.zulova@upjs.sk  

VoIP.: 055/234 4136 

  

Koordinátor na Fakulte verejnej správy UPJŠ 

Prodekan pre pedagogickú činnosť 

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. 

Popradská 66, 041 32 Košice 

e-mail: gabriela.kravcakova@upjs.sk  

tel.: 055/788 36 32, VoIP: 055/234 5132 

 

Koordinátor na Filozofickej fakulte UPJŠ 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia 

doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD. 

Moyzesova 9, 040 01 Košice 

e-mail: beata.gajdosova1@upjs.sk  

VoIP: 055/234 7180  

 

Rektorátne pracoviská a študijné oddelenia fakúlt UPJŠ 

 

Univerzitná knižnica 

Ing. Eva Matušovičová 

Moyzesova 9 

e-mail: eva.matusovicova@upjs.sk 
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VoIP: 055/234 1647  

 

Študentský domov UPJŠ 

Ing. Jozef Maligda 

Medická 6 

e-mail: jozef.maligda@upjs.sk   

VoIP: 055/234 1680 

 

Inštitucionálna koordinátorka programu LLP/Erasmus 

Mgr. Renáta Timková, PhD. 

e-mail: renata.timkova@upjs.sk  

VoIP: 055/234 1679 

 

Študijné oddelenia fakúlt 

Filozofická fakulta UPJŠ 

Konzultant pre sociálne štipendiá, školné a prijímacie konanie: 

Ing. Jana Quitková   

e-mail: jana.quitkova@upjs.sk 

VoIP: 055/234 7120 

 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ 

Konzultant pre sociálne štipendiá, školné a prijímacie konanie: 

RNDr. Iveta Sováková 

e-mail: iveta.sovakova@upjs.sk  

VoIP: 055/234 2116  

 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Konzultant pre sociálne štipendiá, školné a prijímacie konanie: 

Ing. Lena Kašická 

e-mail: lena.kasicka@upjs.sk 

VoIP: 055/234 3311  

 

Právnická fakulta UPJŠ 

Konzultant pre sociálne štipendiá, školné a prijímacie konanie: 

Valéria Müllerová 

e-mail: valeria.mullerova@upjs.sk 

VoIP.: 055/234 4110 

 

Fakulta verejnej správy UPJŠ 

Edita Bódišová 

e-mail: edita.bodisova@upjs.sk  

VoIP.: 055/234 5181 

 

Oblasť soc. štipendií  

Jitka Reisingerová 

e-mail: socstipendia.fvs@upjs.sk  

Tel.: 055 788 36 61; VoIP: 055/234 5156 
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UNIPOC - poskytovatelia špeciálnych služieb 

Úlohou pracovníkov poskytujúcich špeciálne služby je zabezpečovanie pre všetkých študentov, 

ako aj študentov a  záujemcov so špecifickými potrebami expertné služby v nasledujúcich 

oblastiach: 

Právne poradenstvo 

JUDr. Jana Žuľová, PhD. 

Kováčska 30, 040 75 Košice 

e-mail: jana.zulova@upjs.sk  

VoIP: 055/234 4136 

 

Psychologické poradenstvo 

I. Psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP  

PhDr. Milana Kovaničová, CSc. 

Tr. SNP č. 1, Košice  

e-mail: milana.kovanicova@upjs.sk  

VoIP: 055/234 3391, fax: 055/644 07 81 

  

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia 

doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD. 

Moyzesova 9, 040 01 Košice 

e-mail: beata.gajdosova1@upjs.sk  

VoIP: 055 234 7180  

 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia 

PhDr. Anna Janovská, PhD. 

Moyzesova 9, 040 01 Košice 

e-mail: anna.janovska@upjs.sk  

VoIP: 055/234 7109    

 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

 Moyzesova 9, 040 01 Košice 

e-mail: olga.orosova@upjs.sk  

VoIP: 055/234 7161  

 

II. Psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP 

psychologické poradenstvo v anglickom jazyku 

Mgr. Viktor Belák 

Šrobárova 2 – budova Minerva, 040 01 Košice 

e-mail: viktor.belak@upjs.sk   

VoIP: 055/234 1218 

 

Sociálne poradenstvo 

Katedra sociálnej práce 

Mgr. Soňa Lovašová, PhD. 

e-mail: sona.lovasova@upjs.sk  

VoIP: 055/234 7125  
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Poradenstvo v IT 

Ústav informatiky PF 

Doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. 

e-mail: gabriela.andrejkova@upjs.sk  

VoIP: 055/234 2228 

 

Knižničné a výpožičné služby 

Ing. Eva Matušovičová 

Moyzesova 9 

e-mail: eva.matusovicova@upjs.sk  

VoIP: 055/234 1647  

 

mailto:gabriela.andrejkova@upjs.sk
mailto:e-mail:%20eva.matusovicova@upjs.sk


Príloha č. 2 
Vzor žiadosti o modifikáciu vykonania prijímacej skúšky 

Meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail 

 

 
Adresovať dekanovi/dekanke príslušnej fakulty 

poslať spoločne s prihláškou na VŠ 
 
 
 

ŽIADOSŤ 
o modifikáciu vykonania prijímacej skúšky 

 
V zmysle § 57 ods. 4 a § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 
458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami žiadam z dôvodu 
mojich špecifických potrieb o primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške. 
 
Vyberte, ktoré požadujete (aj viaceré), prípadne uveďte iné: 
 dlhšia časová dotácia,  
 súhlas s asistenciou,  
 využitie štandardizovaných pomôcok a technológií, 
 iné ( presne špecifikujte): 

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

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

 
Súčasne súhlasím s vyhodnotením mojich špecifickým potrieb za účelom určenia formy 
prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prihliadnutím na moje špecifické potreby. Za tým 
účelom dávam súhlas Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so spracúvaním mojich 
osobných údajov uvedených v tejto žiadosti, zdravotnej dokumentácie uvedenej v prílohe tejto 
žiadosti a prislúchajúcich vyjadrení o mojom zdravotnom stave v súlade so zákonom č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov, kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií a s ich 
archiváciou až do termínu konania zápisu. 
 
 
Pripájam prílohu/prílohy (vyberte a priložte relevantné): 
 

1. lekárske vysvedčenie (nie staršie ako tri mesiace ktorým je lekársky nález, správa 

o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej 

dokumentácie) alebo 

2. v prípade poruchy učenia sa alebo komunikácie, vyjadrenie psychológa, logopéda, 

školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga (alebo iného 

registrovaného subjektu príslušnej odbornej spôsobilosti) 

 
 
 
Dátum:  ........................      Podpis uchádzača o štúdium:  ...................................................... 
 
 



Príloha č. 3 
Vzor žiadosti pre získanie štatútu študenta so špecifickými potrebami 

Meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail, ročník, forma štúdia  

 

 
Adresovať dekanovi/dekanke príslušnej fakulty 
doručiť na študijné oddelenie príslušnej fakulty 

 
 
 

ŽIADOSŤ 
pre získanie štatútu študenta so špecifickými potrebami 

 
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 a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 
458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami žiadam o udelenie  

 
štatútu študenta so špecifickými potrebami na akademický rok 201../201.. . 

 
Vzhľadom na charakter môjho zdravotného obmedzenia a jeho vplyvu na moje štúdium, si 
dovoľujem požiadať o nasledovné formy podpory (vyberte, ktoré požadujete, aj viaceré, prípadne 
uveďte iné): 
 ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní 
 potreba predĺženia času na plnenie študijných povinností 
 potreba prispôsobiť formu skúšky, formu priebežného hodnotenia (napr. predĺženie času, 

prestávky, zapisovateľ pri skúške) 
 vhodné/prispôsobené miesto v učebni z dôvodu obmedzenej mobility 
 iné primerané úpravy a podporné služby (špecifikujte):  

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

 
Súčasne súhlasím s vyhodnotením mojich špecifickým potrieb a určením rozsahu podporných 
služieb. Za tým účelom dávam súhlas Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so 
spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti, zdravotnej dokumentácie 
uvedenej v prílohe tejto žiadosti a prislúchajúcich vyjadrení o mojom zdravotnom stave v súlade 
so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov, kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním 
na nosič informácií. 
Súhlas udeľujem na dobu trvania štúdia a beriem na vedomie, že ho môžem odvolať iba 
písomnou formou. 
 
Pripájam prílohu/prílohy (vyberte a priložte relevantné): 
 

1. lekárske vysvedčenie (nie staršie ako tri mesiace ktorým je lekársky nález, správa 

o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej 

dokumentácie) alebo 

2. v prípade poruchy učenia sa alebo komunikácie, vyjadrenie psychológa, logopéda, 

školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga (alebo iného 

registrovaného subjektu príslušnej odbornej spôsobilosti) 

 
 
Dátum:  .....................................      Podpis žiadateľa:  ............................................................. 



Vzor rozhodnutia dekana/dekanky o priznaní štatútu študenta so ŠP 
(interný dokument UNIPOCu) 

Hlavička príslušnej fakulty 

 

 
Adresovať žiadateľovi 

 
 
 
 

VEC 
Priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami – rozhodnutie  
 
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 a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 
458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami týmto 
 

priznávam  
štatút študenta so špecifickými potrebami 

 
 

................................................................................ 
priezvisko a meno 

 
 

študentovi študijného programu ............................... v ................................... stupni štúdia 
na akad. rok 201../201.. . 

 
 
Odôvodnenie: 
Pretože ste splnili podmienky podľa § 100 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 som rozhodol/la tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Rozsah požadovaných foriem podpory konzultujte 
s fakultným koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami. 
 
Rozhodnutie slúži študentovi so špecifickými potrebami pri kontakte s pracoviskami univerzity 
(napr. UNIPOC, vedúci pracovísk, vysokoškolskí učitelia, ŠDaJ).  
Pri zmene Vašich špecifických potrieb sa obracajte na fakultného koordinátora, resp. UNIPOC. 
 
Poučenie: V lehote do 8 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia môžete podať 
žiadosť o jeho preskúmanie prostredníctvom dekanátu  ..........................   fakulty. Vašu žiadosť 
preskúma rektor. 
 
 
 
 
Dátum .....................                                                                       .................................. 
                                                                                                             dekan/dekanka 

 


