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Abstract:  

Students with special needs in college and overcoming obstacles related to the study 
not only requires individual approach of teachers, but also to create an environment 
that eliminates barriers in dealing with the study requirements. Possible, eliminate 
barriers by helping the coordinator for students with special needs dealing with our 
contribution. This article deals with the problem of adaptation of students with special 
needs in college, their identification and resolution.  
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Úvod 

Štúdium na vysokej škole je dôležitou súčasťou života mnohých mladých ľudí. 
Ostatných dvadsať rokov je dôležitým medzníkom aj v živote mladých ľudí s rôznymi  
druhmi postihnutí, zdravotných znevýhodnení, či narušení,  ktoré im sťažujú štúdium na 
vysokej škole. Každoročne sa  ich však   niekoľko desiatok hlási na štúdium aj na 
slovenské vysoké školy.  

Problematika začleňovania jedincov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
na spoločné vzdelávanie je v popredí záujmu pedagogickej teórie a praxe už niekoľko 
desaťročí. Pozornosť je sústredená predovšetkým na integrované vzdelávanie žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných a stredných školách. 
Menej pozornosti v teórii aj praxi je venovanej   možnostiam štúdia študentov so 
špecifickými potrebami na vysokých školách. Štúdium študentov so špecifickými 
potrebami  na vysokých školách na Slovensku je súčasťou vysokoškolského života už 
viac rokov.  

Legislatívne je táto otázka  formulovaná v Zákone č. 57/2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
Zákon  č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Tento zákon   ukladá vysokým školách vytvárať 
zodpovedajúce podmienky štúdia pre denných a externých študentov so špecifickými 
potrebami vzhľadom na ich špeciálne  študijné potreby bez znižovania požiadaviek na 
študijný výkon. Na Slovensku sa problematike študentov so špecifickými potrebami  
venuje predovšetkým E. Mendelová a V Kováčová.  

V úvode nášho príspevku  sa budeme venovať charakteristike študenta so špecifickými 
potrebami. Termín špecifická potreba zahŕňa viacero aspektov  tohto problému. 
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Predovšetkým , kto je študent so špecifickou potrebou, ktorý zvládne  nároky štúdia na 
vysokej škole ? 

Ako uvádza Květoňová (2007 s. 11)   z hľadiska špeciálnej pedagogiky je pre štúdium 
na vysokej škole  dobre pripravený  a dostatočne vybavený taký študent, ktorý 
disponuje: 

 potrebným vedomostným potenciálom,  

 študijnými návykmi,  

 dispozíciami pre štúdium a odbor,  

 návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne 
možnej sebestačnosti pri štúdiu 

To znamená, že  študent s týmito predpokladmi bude vyžadovať špeciálnu podporu, 
osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v  situáciách, kedy je pre neho konkrétna 
prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.  

Ako zistiť, či  uchádzač o štúdium na vysokej škole disponuje uvedenými predpokladmi 
a akú podporu bude ako študent potrebovať?  

Pre získanie potrebných informácií o  uchádzačovi o štúdium, musí uchádzač o štúdium  
fakulte poskytnúť dostatok  informácií týkajúcich sa : 

 jeho zdravotného postihnutia či špecifickej potreby 

 používania kompenzačných  pomôcok 

 systému zaznamenávania  poznámok a práci s informáciami 

 limitov  a obmedzení vyplývajúcich z jeho zdravotného postihnutia 

 oblastí , v ktorých potrebuje  pomoc 

 iných zdravotných  problémov 
Na základe týchto informácií môžu kompetentní  zamestnanci vysokej školy (prodekan 
pre štúdium, koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, 
pracovníčky študijného oddelenia) ,  odporučiť alebo neodporučiť záujemcovi štúdium. 
Dokážu posúdiť, či obmedzenia vyplývajúce z postihnutia nebudú prekážkou pri 
úspešnom zvládnutí štúdia. Z týchto informácií  sa vychádza aj  pri spôsobe realizácie 
prijímacích skúšok  uchádzača o štúdium. 

Po prijatí študenta so  špecifickou potrebou na štúdium, koordinátor, respektíve  
špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia študentov so špecifickými 
potrebami  v spolupráci so  študentom  a ostatnými zainteresovanými,  vyberú vhodné 
formy podpory a ich realizáciu. 

Možnosti podpory počas štúdia môžeme zahrnúť do niekoľkých bodov: 

 identifikovať bariéry (architektonické, sociálne, iné), individuálne potreby 
a limitujúce faktory 

 poskytnúť študentom pomoc na začiatku štúdia, v priebehu štúdia a pred jeho 
záverom 

 určiť vhodné postupy podpory študentov podľa druhu a stupňa postihnutia 

 snažiť sa existujúce bariéry prekonávať, nie ich obchádzať  

 odstrániť bariéry vzniknuté nevhodnými metódami počas výučby na vysokej 
škole 
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Študent, ktorý podľa odseku 2  Zákona č. 57/2012 súhlasí s vyhodnotením svojich 
špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné 
služby, najmä: 

a/  zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky, 

b/  individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných jednotiek      
študijného programu pre študentov so zmyslovým postihnutím, 

c/ osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania 
požiadaviek na študijný výkon, 

d/  individuálny prístup vysokoškolských učiteľov, 

e/  odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je 
štandardná dĺžka príslušného študijného programu. 

Jedným z  ťažiskových  aspektov štúdia na vysokej škole je otázka adaptácie na 
vysokoškolský systém štúdia. 

 Pre všetkých študentov je  príchod na vysokú školu výraznou zmenou životného a 
pracovného štýlu, vrátane určitých zmien postavenia v rodine,  vrátane zmeny bydliska. 
Ide o náročnú  záťažovú  situáciu, s ktorou je dôležité vyrovnať sa vhodným spôsobom.  

V dôsledku niektorých čŕt osobnosti, nedostatkov v sebapoznaní a sebadôvere, menšej 
sociálnej adaptabilite , dochádza u niektorých študentov (najmä na začiatku štúdia) k 
pocitom nespolupatričnosti ku skupine, k stavom neistoty, pocitom menejcennosti, 
vedúcim k zmenám v správaní, k izolovanosti a nedostatočnej  schopnosti kooperovať 
s ľuďmi. Študenti väčšinou cítia neistotu a izolovanosť a potrebujú pomoc. Nevedia sa 
presadzovať, zdravo súťažiť a sebavedome vystupovať. Často sa u nich  objavuje 
neistota a nedôvera vo vlastné schopnosti. Mávajú ťažkosti so sústreďovaním 
pozornosti na štúdium. Nedostatky má často aj ich životospráva, čo sa potom premieta 
do ich výkonov v štúdiu.  Pre mnohých štúdium na vysokej škole znamená slobodu, 
s ktorou nie vždy narábajú správne. Spomenuté  problémy sa týkajú  mnohých 
študentov bez rozdielu. Študentom so špecifickými  potrebami sťažuje  ich začiatky 
štúdia na vysokej škole  aj samotné postihnutie, ktoré ich okrem iného viac alebo menej 
zviditeľňuje, robí nápadnejšími. 

Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje podľa § 100 Zákona č. 57/2012 
študent 

      a/  so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, 

      b/  s chronickým ochorením, 

      c/  so  zdravotným oslabením, 

      d/  s psychickým ochorením, 

      e/  s autizmom alebo ďalšími  pervazívnymi  vývinovými poruchami, 

      f/  s poruchami učenia 

Vstup na vysokú školu môže byť pre všetky spomenuté skupiny, v závislosti od druhu 
a stupňa  postihnutia oveľa náročnejší ako u ich intaktných kolegov. Sú pri ňom 
konfrontovaní s množstvom fyzických ( predovšetkým architektonických ) ako aj 
psychických bariér, vyplývajúcich  prístupom a postojovými stereotypmi okolia. T.j. 
s množstvom reálnych obmedzení, ktoré im komplikujú, alebo telesne postihnutým 
celkom znemožňujú  samostatný pohyb, orientáciu a prístup k informáciám.  

Mnoho takýchto študentov prichádza na vysokú školu so sociálnymi skúsenosťami 
získanými predovšetkým v rodine a v škole, či už špeciálnej alebo bežnej. Bývali 
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zvyknutí na určité ohľady, špeciálne didakticko-metodické postupy, či špeciálne 
podporné služby, ktoré im boli najmä v špeciálnych školách poskytované automaticky.  

Študentom  so špecifickými potrebami môžu chýbať aj  bezprostredné skúsenosti 
s bežným konkurenčným prostredím, s pravidlami spoločenského správania 
a uplatňovania sa v neformálnej vrstovníckej skupine. Absenciu sociálnych skúseností  
môžeme predpokladať najčastejšie  u študentov s telesným postihnutím, ktoré je  
sprevádzané imobilitou, ako aj u študentov nevidiacich a nepočujúcich. Dôsledky 
redukovaných sociálnych skúseností a príležitostí  na začiatku vysokoškolského štúdia 
mnohí  prekonávajú s ťažkosťami.  

Aby  bol pre  nich  adaptačný proces úspešný a trval čo najkratšie je dôležité  aby im 
bol počas neho niekto nápomocný.  

Pomoc študentom poskytujú špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia 
študentov so špecifickými potrebami , ale najčastejšie predovšetkým koordinátor na 
príslušnej fakulte, ktorý môže vytvoriť  tzv. „vzťahovú sieť“ 

 

Obr. 1: Vzťahová sieť 

Študentom tak pomôže zoznámiť sa   s dôležitými osobami, s ktorými sa budú 
kontaktovať počas semestra. Na prácu so študentmi so špecifickými potrebami musia 
byť pripravení aj učitelia na fakultách. Ich kompetencie sú zatiaľ nedostatočné, preto je 
nevyhnutné uvažovať o zmenách aj  v rámci pregraduálnej prípravy . V zhode 
s Rovňanovou ( 2013, s. 158) tvrdíme, že: „ skúmať  profesijné činnosti učiteľa 
vyžaduje analýzu tých reálnych činností, ktoré tvoria jeho pracovný výkon“.  Na vysokej 
škole sú profesijné činnosti učiteľa značne diferencované, čo sťažuje aj prípravu 
učiteľov vysokej škole na prácu so študentmi so špecifickými potrebami počas 
semestra.  

Pokúsime sa  identifikovať niekoľko okruhov  adaptačných problémov, s ktorými sa pri 
prechode do študijného prostredia na vysokej škole študenti so špecifickými potrebami 
obyčajne stretávajú: 

Informácie sme získali prostredníctvom ankety, ktorú sme realizovali v letnom semestri 
akademického roka 2012/2013 so študentmi Pedagogickej fakulty UMB, ako aj  
z vlastných skúseností koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. Do 
ankety sa zapojilo 15 študentov so všetkými druhmi špecifických potrieb.  
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 Na základe získaných informácií   môžeme ich adaptačné problémy   zhrnúť  do 
nasledovných okruhov: 

 nedostatočná skúsenosť so sebou samým v úlohe študenta a z toho 
vyplývajúce možné problémy so sebareflexiou pri štúdiu 

 psychické problémy pri konfrontácii s bariérami v prostredí vysokej školy, 
problémy samostatnej mobility a orientácie, uvedomovanie si vlastných 
(dys)funkcií  v motorickej a kognitívnej oblasti 

 nedostatok návykov  a možností systematického používania IC technológií pri 
štúdiu 

 potreba osobnej asistencie a osobný konflikt pri uznaní tejto potreby 

 problémy pri prechode z prostredia domova a starostlivej rodiny do 
samostatného života na internáte, v cudzom   meste, pri samostatnom bývaní 

 „prestarnutosť“  v dôsledku nerovnomernej – odkladanej a predlžovanej 
školskej dochádzky, alebo nezvládnutého predošlého štúdia na vysokej škole, 
či neskoršieho nástupu na vysokoškolské štúdium. 

Študenti so špecifickými potrebami vyhľadávajú pomoc  koordinátora najčastejšie na 
začiatku štúdia, keď sa ocitnú v neznámom prostredí, obklopení neznámymi ľuďmi. 
Musia sa premiestňovať na prednášky, semináre a cvičenia čo najrýchlejšie, hľadať 
odbornú literatúru, komunikovať so svojimi kolegami zo študijnej skupiny, 
zaznamenávať si poznámky, vyhľadať vyučujúcich keď potrebujú konzultovať. Vybavujú 
si individuálny plán štúdia.  Majú pocit, že ten nápor povinností nezvládajú. Úlohou 
koordinátora je im  v niektorých problémoch pomôcť, usmerniť ich a často aj povzbudiť. 

Počas semestra vyhľadávajú študenti koordinátora menej. Situácia sa zmení počas 
skúškového obdobia, ktoré je pre nich mimoriadne stresujúce hlavne vtedy, ak sú pri 
niektorých skúškach neúspešní. Vyučujúci im vychádzajú v ústrety, keď potrebujú viac 
času na písomnú alebo ústnu odpoveď, ale oni majú často pocit, že neboli ohodnotení 
dobre, chcú absolvovať skúšku znovu, aj keď už opravný termín vyčerpali.  

Tieto problémy súvisia aj  s neschopnosťou študentov  správne si organizovať čas, 
alebo aj s  nesprávnym  spôsobom učenia sa, nemajú v učení sa systém. Ich spôsob 
učenia sa je extenzívny, nevedia si správne naplánovať čas potrebný na prípravu na 
skúšku. Skúšky chcú absolvovať s kolegami svojej študijnej skupiny, hoci podľa 
individuálneho študijného plánu si ich po dohode so skúšajúcim môžu už na začiatku 
semestra naplánovať podľa svojich potrieb. Z tohto aspektu býva pre nich prvý ročník 
záťažový a niektorí študenti si skúšky, ktoré nezvládli prenášajú do ďalšieho semestra 
a stresujú sa opäť. 

Niektoré  z adaptačných problémov sú identické s adaptačnými problémami ich 
intaktných kolegov, ale u študentov so špecifickými potrebami  sú výraznejšie. Niektoré  
im môže pomôcť prekonať aj koordinátor, niektoré sa môžu eliminovať na základe 
skúseností získaných v priebehu prvých mesiacov štúdia, alebo sa im dá čiastočne 
predísť   prípravou na štúdium na vysokej škole v poslednom ročníku strednej školy.  
Na tejto pomoci sa aktívne už niekoľko rokov podieľa RNDr.  Elena Mendelová CSc., 
ktorá organizuje víkendový pobyt  budúcich maturantov so  zdravotným postihnutím, 
kde im poskytuje  dôležité informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole. Na týchto 
stretnutiach sa zúčastňujú  aj študenti so špecifickými potrebami, ktorí študujú na 
vysokých školách a odovzdávajú  cenné skúsenosti, ktoré sami získali počas štúdia na 
vysokej škole.  
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 Pomoc a podporu počas štúdia poskytujú študentom so špecifickými potrebami aj 
špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia študentov so špecifickými 
potrebami . Takéto pracoviská sú  zriadené na Univerzite Komenského v Bratislave 
a na Technickej univerzite v Košiciach. Najznámejšie a zároveň prvé na Slovensku bolo  
Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov  na MFiF UK v Bratislave, 
zriadené už v polovici 90-tych rokov minulého storočia, vďaka  RNDr. Elene Mendelovej 
CSc., ktorá je na Slovensku priekopníčkou  pomoci študentom so špecifickými 
potrebami študujúcim na slovenských vysokých školách.  

  Na UMB v Banskej Bystrici máme vytvorené základné podmienky pre študentov so 
špecifickými potrebami na všetkých fakultách 

V marci v roku 2011  bol zverejnený    Sprievodca štúdiom pre študentov so 
špecifickými potrebami na UMB.   Zdravotne postihnutí uchádzači o štúdium na 
univerzite ako  aj  študenti so špecifickými potrebami na UMB v ňom nájdu všetky 
dôležité informácie týkajúce sa štúdia, ktoré môže komplikovať ich špecifická potreba 
vyplývajúca z ich postihnutia alebo choroby.  

Ďalšia možnosť ako predchádzať problémom súvisiacim so štúdiom  študentov so 
špecifickými potrebami  na vysokej škole  je využiť dotazník SACQ od Western 
Psychological Servis. Je to účinný nástroj sebahodnotenia študentov, ktorí začínajú 
študovať na vysokej škole. SACQ – Student adaptation to College Questionnaire  
pomáha určiť ako dobre sú študenti pripravení  zvládnuť požiadavky vysokej  školy. 
Používa ho viac ako 1300  univerzít  pre skríning všetkých prvákov.  Pomocou neho sa 
dajú odhaliť  problémy súvisiace so zvládaním štúdia na vysokej škole ako aj potrebná 
podpora problémovým študentom. 

Na vysokých školách na Slovensku spolupracujú koordinátori  aj centrá  s odborníkmi , 
či už priamo na fakultách, alebo mimo nich, na podpore študentov v rámci právneho, 
psychologického, sociálneho poradenstva a takisto s fakultnými knižnicami v rámci 
výpožičných služieb pre študentov s špecifickými potrebami.  

Z vlastnej skúsenosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na PF UMB 
môžem konštatovať, že počet  záujemcov z radov žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami na stredných školách  o štúdium    na našej fakulte každoročne 
stúpa. Je dôležité aj pri konzultáciách pred podaním prihlášky na vysokú školu 
informovať budúceho študenta o nárokoch na štúdium, poprípade možnosti zamestnať 
sa po ukončení štúdia, pretože špecifická potreba nie je len prekážkou v štúdiu, ale 
môže znevýhodňovať absolventa aj pri hľadaní zamestnania po ukončení vysokej 
školy.  
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