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Úvod 

Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v 

skrátenom tvare „UNIPOC“, je špecializovaným pracoviskom UPJŠ zriadeným rektorom UPJŠ 

s celouniverzitnou pôsobnosťou v súlade s § 21 ods.1 písm. b) zákona č.131/2002 Z.z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre 

poskytovanie poradenstva študentom UPJŠ v Košiciach. 

Účelom tejto správy o činnosti je predstaviť služby a aktivity realizované 

v akademickom roku 2016/2017 v Univerzitnom poradenskom centre, zhodnotiť ich 

využívanie a načrtnúť priority ďalšieho rozvoja centra. 

 

1 Poradenské služby 

Univerzitné poradenské centrum UNIPOC poskytuje všetkým študentom UPJŠ 

bezplatne psychologické, sociálne, právne a kariérové poradenstvo. Študentom sa venuje spolu 

10 poradcov. Evidencia týchto poradenských služieb začala v januári 2017.  

V letnom semestri akademického roka 2016/2017 (január-jún) bolo spolu realizovaných 

115 poradenstiev, z toho 59 v slovenskom jazyku a 56 v anglickom jazyku. Najvyšší počet 

poradenstiev predstavovalo psychologické poradenstvo (89 z toho 56 v anglickom jazyku), 

následne kariérové (24) a právne poradenstvo (2) (viď Graf 1). Sociálne poradenstvo v letnom 

semestri akademického roka 2016/2017 realizované nebolo.  

 

Graf 1 Využívanie poradenských služieb v mesiacoch január-jún 2017  
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Poradenské služby v LS 2016/2017 využilo spolu 50 študentov všetkých fakúlt, pričom 

prevažujú študenti Lekárskej a Filozofickej fakulty (viď Graf 2). Poradenstvo využili študenti 

všetkých stupňov štúdia, konkrétne 13 študentov bakalárskeho štúdia, 15 magisterského, 16 

doktorského a 3 študenti doktorandského štúdia.  

 

Graf 2 Počet študentov na fakultách, ktorí využili poradenské služby 
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          Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z 

Katedry psychológie (Mgr. Miriam Slavkovská, PhD.), Katedry pedagogickej psychológie a 

psychológie zdravia Filozofickej fakulty (PhDr. Anna Janovská, PhD. a Mgr. Ondrej Kalina, 

PhD.) a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP (PhDr. Milana Kovaničová, CSc. a PhDr. 

Martina Chylová, PhD.). Individuálne psychologické poradenstvo v anglickom jazyku 

zabezpečuje špecialista z II. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP (Mgr. Viktor Belák). 

 

1.1.1 Využívanie psychologického poradenstva 

Služby psychologického poradenstva využilo 25 študentov, ktorí spolu absolvovali 89 

poradenských stretnutí (rozsah stretnutí sa pohyboval v rozmedzí 1-13). Medzi študentami 

prevládajú (viď Graf 3) neurotické problémy, resp. úzkostné stavy, nasledujú vzťahové 

problémy (partnerské, priateľské aj rodinné vzťahy) a problémy v zvládaní štúdia 

(prokrastinácia, problémy s udržaním pozornosti, či ťažkosti pri písaní záverečných prác).  

 

Graf 3 Najčastejšie problémy študentov, ktorí využili psychologické poradenstvo 

 

1.1.2 Ďalšie aktivity psychologického poradenstva 
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Minerva pod vedením PhDr. Martiny Chylovej PhD. kurz autogénneho tréningu.  
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svalstva. Metódu AT vypracoval neurológ a psychiater J. H. Schultz. AT má široko použiteľný 

nižší stupeň – štandardné cvičenie a zložitejší vyšší stupeň, ktorý má formu riadenej imaginácie.  

Jadrom nižšieho stupňa AT je 6 postupne nacvičovaných úloh, pri ktorých sa dosahuje 

uvoľnenie v rôznych častiach a orgánoch tela, v spojení s koncentráciou na príslušné 

subjektívne pocity. AT je  zameraný na cvičenie tiaže, tepla, koncentrácie na dych, reguláciu 

srdcovej činnosti, brušných orgánov a na koncentráciu na oblasť hlavy. Cvičenie prevádza 

klient 2-3x denne. Nácvik celého nižšieho stupňa trvá asi 3 mesiace. Pravidelné cvičenie má 

viesť ku trvalému upokojeniu, zvyšovaniu výkonnosti, odstráneniu ťažkostí so spánkom, 

niektorých neurotických symptómov a funkčných orgánových porúch. AT je vhodný ako 

prevencia pred syndrómom vyhorenia, pre študentov, manažérov, vrcholových športovcov 

a všetkých, na ktorých kladie život vysoké nároky.  

Kurz AT je určený všetkým študentom UPJŠ v Košiciach za predpokladu, že netrpia 

závažnými somatickými a duševnými ťažkosťami. Maximálny počet účastníkov v jednej 

skupine je 7.  

Spätné väzby študentov na tento kurz boli veľmi pozitívne:  

 „Malá skupinka študentov, takže to bola taká príjemná komorná atmosféra, ktorá 

dávala pocit bezpečia, priestory v Minerve sú veľmi príjemné, terapeutické. 

Veľmi dobrý výber terapeutky (povzbudzujúca, podporujúca, akceptujúca).“ 

 „Bolo to veľmi dobré nastavené a bola to jedna z najlepších a najužitočnejších 

vecí, ktorých som sa zúčastnila mimo výuky na UPJŠ“;  

 „Bola som spokojná s poskytnutými  službami. Veľmi oceňujem, že som mala 

možnosť ich využiť a aj to že vôbec niečo také ako UNIPOC existuje. Veľa 

študentov kritizuje mnoho vecí na univerzite, poukazujú ako málo im dá, ale 

zabúdajú a nevyužívajú práve tie veci, ktoré sú im ponúkané – napríklad 

možnosti UNIPOC.“ 

 „Meditačné cvičenia mi veľmi pomohli v naučení sa koncentrovať a vedieť 

lepšie ovládať úzkostné myšlienky.“ 

Vzhľadom na pozitívne ohlasy aj na fakt, že u našich študentov prevládajú neurotické, 

resp. úzkostné ťažkosti (Graf 4), plánujeme tento kurz realizovať aj v nasledujúcich semestroch.  
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1.2 Sociálne poradenstvo 

Sociálne poradenstvo predstavuje základné a špecializované sociálne poradenstvo pri: 

 problémoch v sociálnych vzťahoch, 

 nedostatkoch v sociálnych spôsobilostiach, 

 problémoch vo výkone sociálnych rolí (rola dieťaťa, partnera, zamestnanca, občana, 

študenta), 

 problémoch so zvládnutím sociálnych zmien (strata rodiny, zamestnania, zlý zdravotný 

stav). 

Ďalej sa zameriava na: 

 interpersonálne konflikty v rôznych vzťahoch s dôrazom na riešenie problémov vo 

vzťahoch, nie osobnostných problémov, 

 riešenie problémov sociálnej adaptácie a sociálnych problémov (nezamestnanosť, 

sociálno-ekonomické problémy, zdravotné problémy, ťažké zdravotné postihnutie) 

 a ďalších problémov v oblasti sociálno-patologických javov. 

        Sociálne poradenstvo zabezpečuje špecialistka z Katedry sociálnej práce Filozofickej 

fakulty doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. 

 

1.3 Právne poradenstvo 

Právne poradenstvo je zamerané na poskytovanie praktických informácií v 

problémových situáciách, poskytuje návrhy riešenia právnych problémov, odporúčania a 

nasmerovanie na príslušné inštitúcie, vysvetlenia k uplatňovaniu práv študenta. 

Právne poradenstvo konkrétne zahŕňa: 

 orientáciu a poradenstvo v legislatíve v oblasti štúdia na VŠ (práva a povinnosti študenta 

podľa zákona o VŠ a podľa vnútorných predpisov VŠ, uznávanie VŠ diplomov v 

zahraničí...), 

 sociálno-právnu ochranu študenta (účasť na sociálnom poistení, na zdravotnom 

poistení, nárok na dávku v hmotnej núdzi,...), 

 rodinnoprávnu oblasť (výživné, hmotné zabezpečenie študentov pri starostlivosti o 

dieťa,...), 
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 pracovnoprávnu oblasť (pracovnoprávne vzťahy študentov – pracovný pomer, dohody, 

absolventská prax, evidencia na úrade práce,...). 

Právne poradenstvo zabezpečuje špecialistka z Katedry pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty JUDr. Jana Žuľová, PhD. 

 

1.3.1 Využívanie právneho poradenstva 

Služby právneho poradenstva využili v LS 2016/2017 dvaja študenti, pričom sa jednalo 

o problémy s ukončením pracovného pomeru, informácie o PN a o vzdaní sa nároku na výživné. 

Študenti sa tiež informovali o ponuke notárskych služieb v anglickom jazyku a apostilácii 

diplomu.  

 

1.4 Kariérové služby 

Pracovný trh je v súčasnosti nestály a nároky na zamestnancov sa menia. Univerzitné 

poradenské centrum preto realizuje niekoľko aktivít s cieľom systematicky pracovať na 

uplatnení študentov a absolventov UPJŠ v Košiciach na pracovnom trhu. Hlavným zámerom je 

ponúknuť im komplexné služby v oblasti kariéry. Tieto služby sú určené študentom, ktorí počas 

štúdia aj pred jeho koncom uvažujú o ďalšej kariére, hľadajú zaujímavé pracovné ponuky a 

pripravujú sa na pracovné pohovory. 

Realizácia kariérového poradenstva a aktivít je v roku 2017 podporovaná z rozvojového 

projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Rozvoj a 

skvalitňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite“. 

Študentom a absolventom UPJŠ v Košiciach sú k dispozícii nasledujúce služby 

kariérového poradenstva:  

 Individuálne kariérové poradenstvo: poradenstvo za účelom podpory študentov v 

rozpoznávaní a rozvíjaní svojich silných stránok a možnostiach ich uplatnenia v praxi. 

Individuálne kariérové poradenstvo prebieha formou diskusie zameranej na konkrétne 

a aktuálne otázky a problémy študentov v oblasti kariéry. Študenti majú v rámci toho 

možnosť konzultácie životopisu, motivačných listov a iných dokumentov súvisiacich s 

uchádzaním sa o prácu. V neposlednom rade majú možnosť vyhodnotenia testu 

profesijnej orientácie (metóda RIASEC).  



9 
 

 Online praktické rady pri uchádzaní sa o zamestnanie, články na nasledujúce témy: 

Kľúčové rady pri písaní životopisu, Štruktúra a obsah životopisu, Ako napísať dobrý 

motivačný list?, Ako uspieť na pracovnom pohovore?.  

 

1.4.1 Využívanie kariérového poradenstva 

Služby kariérového poradenstva využilo spolu 23 študentov (Graf 4), ktorí najčastejšie 

konzultovali životopis (65%), profesijnú orientáciu (19%) a motivačné listy (7%).  

 

Graf 4 Najčastejšie otázky študentov, ktorí využili kariérové služby 

 

1.4.2 Ďalšie aktivity v oblasti kariéry 
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príležitosti a zlepšiť ich pripravenosť na pracovný trh:  
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prísť do UNIPOCu konzultovať svoj životopis. Táto aktivita sa v LS 2016/2017 uskutočnila 

spolu 4 krát, jej načasovanie bolo spojené s organizáciou podujatia Deň kariéry (5. a 20. apríla) 
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Deň kariéry UPJŠ v Košiciach 2017  

Veľtrh pracovných príležitostí sa po prvýkrát na UPJŠ v Košiciach uskutočnil 25. apríla 

2017 (Obrázok 1). Dokopy sa ho zúčastnilo 23 zamestnávateľov z rôznych pracovných 

sektorov (veda a vzdelávanie, zdravotníctvo, psychológia a sociálna práca, IT, digitálny 

marketing, bussiness centrá, personálne agentúry, jazykové školy a prekladateľské agentúry, 

a i.) a podľa prezenčných listín sa tohto podujatia zúčastnilo takmer 200 študentov.  

Deň kariéry začal ráno pracovnými raňajkami so zástupcami zúčastnených 

zamestnávateľov, ktorých cieľom bolo predstaviť zámery rozvoja kariérových služieb na UPJŠ 

v Košiciach a vytvoriť priestor pre diskusiu zo zamestnávateľmi. Nasledovalo otvorenie 

promozóny s promostánkami zamestnávateľov, paralelne prebiehali ústne prezentácie 

a workshopy. V rámci podujatia sa uskutočnilo 26 prezentácií zamestnávateľov, ktoré boli 

okrem predstavenia firiem zamerané aj na aktuálne informácie pri uchádzaní sa o zamestnanie 

(napr. rady pri príprave na pracovný pohovor, príprava životopisu) a rozvoj zručností.  

Spätné väzby zamestnávateľov aj študentov boli konštruktívne. Zamestnávatelia vysoko 

pozitívne hodnotili úroveň prípravy a organizácie podujatia, komunikáciu organizátorov. Menej 

pozitívne bola hodnotená účasť študentov a ich pripravenosť na pracovný trh. Z 12 firiem 11 

vyjadrilo záujem zúčastniť sa aj budúceho ročníka, pričom jedna uviedla možno. Študenti 

pozitívne hodnotili organizáciu podujatia a rôznorodosť zloženia zúčastnených firiem, taktiež 

pripravenosť firiem a obsah prezentácií. V budúcnosti by mali záujem o viac pracovných ponúk 

aj z okolia Košíc, odporúčali lepšiu propagáciu podujatia a vyjadrili záujem o dlhšie trvanie 

podujatia.  

Univerzitné poradenské centrum má za cieľ organizovať toto podujatie pravidelne, 

minimálne raz ročne. V budúcom ročníku plánujeme pokračovať v tradícii pracovných raňajok 

so zamestnávateľmi, sústredíme sa na zlepšenie spôsobov propagácie podujatia 

a zakomponujeme niekoľko organizačných zmien (menej ústnych prezentácií, promozóna iba 

v jednej miestnosti s dlhším trvaním, prípadná úprava dátumu konania). 

Deň kariéry UPJŠ v Košiciach 2017 bol ako aktivita prihlásený do súťaže Národná cena 

kariérového poradenstva, ktorej výsledky budú známe v septembri 2017.  
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Obrázok 1 Deň kariéry UPJŠ v Košiciach 2017 

 

2 Podpora študentov so špecifickými potrebami 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súlade s ust. § 100 zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ZVŠ) vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie a zodpovedajúce 

podmienky štúdia pre uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami bez 

znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. V súlade s ust. §100 ods. 2 ZVŠ sa za študenta 

so špecifickými potrebami považuje 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; 

z dôvodu ktorých potrebuje primeranú úpravu a podporu pri vzdelávaní. 
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Minimálne štandardy podpory poskytovanej študentom a uchádzačom o štúdium so 

špecifickými potrebami na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach 

upravuje Rozhodnutia rektora č. 13/2016, ktoré bolo preložené aj do anglického jazyka. 

Univerzitné poradenské centrum poskytuje podporu študentom aj uchádzačom 

o štúdium so špecifickými potrebami prostredníctvom koordinátorov (univerzitného aj 

fakultných). Koordinátori pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami poskytujú 

uchádzačom o štúdium i študujúcim informácie o fakulte, štúdiu, informácie o prijímacích 

skúškach, vyhodnocujú špecifické potreby uchádzačov a študentov, pomáhajú riešiť úpravy 

formy prijímacej skúšky, ev. semestrálnych skúšok a iné edukačné problémy. Ako univerzitný 

koordinátor vystupuje riaditeľka UNIPOCu. Na fakultách sú to nasledujúce koordinátorky: 

 Lekárska fakulta: PhDr. Martina Chylová, PhD.,  

 Filozofická a Prírodovedecká fakulta: doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.,  

 Právnická fakulta: JUDr. Jana Žulová, PhD.,  

 Fakulta verejnej správy: doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.,  

 Ústav telesnej výchovy a športu: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. 

 

Študentom so špecifickými potrebami sú k dispozícii tieto podporné služby: 

 Poradenstvo: psychologické, sociálne, právne, kariérové. 

 Technická podpora (špeciálne prístroje a pomôcky, viď Obrázok 2): vo Filozofickej 

knižnici na Moyzesovej 9 sú študentom k dispozícii tieto pomôcky: 

- elektronická čítacia lupa s hlasovým výstupom, 

- skenovacie pero, 

- počítačová zostava s dotykovým monitorom, nainštalovaným programom 

NVDA (aplikácia pre hlasové čítanie textu z obrazovky pre nevidiacich 

študentov), s ergonomickou myšou, klávesnicou upravenou pre slabozrakých 

študentov a opierkami na ruky. 

 IT poradenstvo (zabezpečuje špecialistka z doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. 

z Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty): asistencia a podpora pri využívaní IT 

zdrojov. Poradenstvo pre nastavenie AiS pre slabozrakých študentov. Nastavenia PC 

pre slabozrakých študentov. 
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 Knižničné a výpožičné služby (garantuje špecialistka z Univerzitnej knižnice Ing. Eva 

Matušovičová): 

- Bezplatná registrácia. 

- Dlhšia výpožičná doba (6 mesiacov) s možnosťou jednorazového predĺženia (t.j. na 

ďalších 6 mesiacov). 

- Kopírovacie a skenovacie služby. Študenti majú možnosť tlače na každom 

pracovisku knižnice (tieto služby sú spoplatnené podľa platného cenníka). 

- V Lekárskej knižnici a vo Filozofickej knižnici je k dispozícii samoobslužný 

kvalitný knižničný skener (bezplatne). 

- E-študovňa: fond najžiadanejšej literatúry v elektronickej podobe (pdf). Počet 

titulov sa neustále rozširuje. 

- Zabezpečenie titulov, ktoré sa nenachádzajú vo fonde Univerzitnej knižnice (UK) z 

ktorejkoľvek inej slovenskej aj zahraničnej knižnice prostredníctvom 

medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej 

služby. 

- Bezplatné poskytovanie referenčných a rešeršných služieb pre študentov so 

špecifickými potrebami. 

- Informačné vzdelávanie: UK učí študentov pracovať s odbornými elektronickými 

zdrojmi ako aj s vlastným online katalógom knižnice a vyhľadávať si potrebné 

dokumenty. 

 Erasmus +: Študenti UPJŠ so špeciálnymi potrebami majú možnosť uchádzať sa o grant, 

ktorý slúži na pokrytie výdavkov súvisiacich so špeciálnymi potrebami počas realizácie 

mobility v zahraničí. Viac informácií poskytuje študentom Referát pre zahraničné 

vzťahy.  
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Obrázok 2 Prístroje a pomôcky pre študentov so špecifickými potrebami 

 

3 Priestory UNIPOCu 

Priestory Univerzitného poradenského centra boli v akademickom roku 2016/2017 

rozšírené o ďalšiu miestnosť, ktorá slúži výhradne na realizáciu individuálneho a skupinového 

poradenstva. Jedná sa o miestnosť č. 303 v budove Minerva v areáli na Moyzesovej 9 

(miestnosť bývalého Pastoračného centra, Obrázok 3).  

 

Obrázok 3 Poradenská miestnosť UNIPOC 
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Prechodová časť medzi miestnosťami je využívaná ako čakáreň, k dispozícii sú sedacie 

vaky aj priestor pre informačné letáky zamestnávateľov o voľných pracovných pozíciách. 

Aktuálne pracovné ponuky sú zverejňované aj na informačnej tabuli v priestoroch vchodu do 

budovy Minerva (viď Obrázok 4). 

 

Obrázok 4 Informačná tabuľa pre zverejňovanie aktualít a pracovných ponúk (vľavo) a čakáreň UNIPOC (vpravo) 

 

4 Propagácia UNIPOCu 

Propagácia Univerzitného poradenského centra bola v akademickom roku 2016/2017 

zabezpečená niekoľkými cestami: 

 Logo UNIPOC: pre prezentačné účely bolo vytvorené logo UNIPOC v slovenskej aj 

anglickej verzii. Hlavným motívom sú ruky vo farbách fakúlt UPJŠ symbolizujúce 

pomoc, ktorú UNIPOC študentom UPJŠ ponúka. Písmeno „O“ v názve UNIPOC 

znázorňuje komunikáciu. 

 Webstránka: aktualizovaná v slovenskej aj anglickej verzii. 

 Facebook stránka „UNIPOC - Univerzitné poradenské centrum UPJŠ“: momentálne ju 

sleduje 118 ľudí. Týmto kanálom informujeme študentov a absolventov o aktuálnych 

udalostiach a aktivitách UNIPOCu, novinkách na webe a stránka tiež dočasne plní 

funkciu zverejňovania aktuálnych pracovných ponúk.  
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 Informovanie na zápisoch študentov do prvých ročníkov: Zástupcovia UNIPOC sa 

v septembri 2016 zúčastnili informačných seminárov pre študentov prvých ročníkov 

bakalárskeho stupňa štúdia, resp. zápisov na Prírodovedeckej fakulte, Fakulte verejnej 

správy a Filozofickej fakulte, kde informovali o možnostiach pre študentov so 

špecifickými potrebami a ponuke poradenských služieb.  

 Plagáty a informačné letáky: rozmiestnené na všetkých fakultách a univerzitných 

pracoviskách UPJŠ v Košiciach. Zasielané každému študentovi UPJŠ v Košiciach aj 

emailom. 

 Účasť na Dňoch otvorených dverí: pre slovenských aj ukrajinských uchádzačov o 

štúdium. 

 

Študentov, ktorí využili poradenské služby sme sa opýtali na spôsob, akým sa dozvedeli 

o Univerzitnom poradenskom centre. Účelom tejto otázky bolo zistiť najefektívnejšie 

informačné kanály, ktoré naši študenti využívajú (viď Graf 5).  

 

Graf 5 Informačné zdroje, vďaka ktorým sa študenti dozvedeli o UNIPOCu 

 

Až 35% študentov sa dozvedelo o UNIPOCu z webovej stránky univerzity, 17% dostalo 

informácie od vyučujúceho, 16% prostredníctvom Facebooku, 12% priamo od poradcu a 12% 

od spolužiakov. Ani jeden zo študentov neuviedol email, ktorý bol rozposielaný všetkým 

študentom do ich univerzitných emailových schránok. Taktiež neuvádzali plagáty a letáky 

rozmiestnené v priestoroch fakúlt a univerzitných pracovísk. Výsledky naznačujú, že by mohlo 

byť efektívnejšie rozposlať propagačné emaily vyučujúcim, ktorí následne môžu informovať 
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študentov. V nasledujúcom akademickom roku plánujeme pokračovať v informovaní študentov 

na zápisoch, na webe aj na Facebooku. UNIPOC sa okrem iného zúčastní Dní otvorených dverí 

UPJŠ, podujatia Profesia Days v Košiciach a tiež konferencie Národná cena kariérového 

poradenstva v Bratislave.  

 

5 Priority rozvoja UNIPOCu 

Priority rozvoja Univerzitného poradenského centra sme rozdelili na základe hlavných 

oblastí jeho činnosti:  

 

Poradenstvo (psychologické, sociálne, právne, kariérové):  

1. Portál UNIPOC: portál, ktorý od akademického roka 2017/2018 bude slúžiť na 

prihlasovanie študentov na poradenstvo a iné aktivity UNIPOCu. V rámci portálu bude 

fungovať e-poradňa, študenti tiež budú mať možnosť vypĺňať spätnú väzbu na 

poskytnuté služby. V neposlednom rade portál prispeje k zlepšeniu organizácie 

pracovného času poradcov, uľahčí úvodnú komunikáciu medzi poradcom a klientom 

a umožní viesť evidenciu poradenských služieb.   

2. Dištančné poradenstvo – e-poradňa (súčasť Portálu UNIPOC): cieľom je efektívne 

informovať študentov o možnosti kladenia anonymných otázok, v ktorých potrebujú 

poradiť.  

3. Aktivity – na základe potrieb študentov realizovať skupinové poradenstvo (resp. 

podporné skupiny), workshopy či prednášky zamerané na podporu zvládania študijných 

povinností.  

 

Podpora študentov so špecifickými potrebami: 

1. Debarierizácia: dlhodobý a finančne náročný cieľ, jeho úspech bude spojený 

s úspešnosťou akčného plánu debarierizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. Ideálnym stavom by bolo zabezpečenie bezbariérovosti 

všetkých budov UPJŠ v Košiciach a tiež prispôsobenie informačných systémov 

a webstránok nevidiacim študentom a uchádzačom o štúdium na UPJŠ.  
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2. Vybavenie knižníc prístrojmi a pomôckami na uľahčenie štúdia študentom so 

špecifickými potrebami: Filozofická knižnica bola takýmito pomôckami vybavená 

v akademickom roku 2016/2017, ďalšie knižnice plánujeme (podľa potrieb študentov 

a dostupných finančných zdrojov) vybavovať pomôckami priebežne.  

3. Služby pre študentov so ŠP: ďalším z cieľov je rozšírenie podpory študentov so 

špecifickými potrebami na služby v závislosti od ich individuálnych potrieb. Môže ísť 

o tlmočenie do znakovej reči, prepis poznámok pre nevidiacich študentov či zriadenie 

pozície „asistent študenta“. Takýto študent (ideálne spolužiak) by za odplatu študentovi 

so špecifickými potrebami vypomáhal výlučne v študijných záležitostiach.  

 

Kariérové služby: 

1. „Career Club UPJŠ“ – združenie zamestnávateľov, ktorého začiatok fungovania je 

naplánovaný na zimný semester akademického roka 2017/2018. Cieľom vytvorenia 

tohto jedinečného klubu je dlhodobá spolupráca univerzity a zamestnávateľov na 

zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a zároveň na vytváraní príležitostí 

na uplatnenie ich potenciálu na ňom. Ideálnym výsledkom tejto spolupráce by mal byť 

kvalitný študent a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom 

mieste. Zamestnávatelia, ktorí sa stanú členmi tohto klubu, budú mať možnosť 

sprostredkovať pracovné ponuky študentom UPJŠ (prostredníctvom AiS), zúčastňovať 

sa podujatí organizovaných Univerzitným poradenským centrom (ako napr. Deň 

kariéry), realizovať workshopy, prednášky či pracovné pohovory priamo na pôde 

univerzity. 

2. Aktivity – plánujeme pokračovať v doterajších úspešných aktivitách a podujatiach 

(ŽivoToPíš, Deň kariéry) a priebežne ich dopĺňať o nové zaujímavosti.  

V nasledujúcom akademickom roku je naplánovaná séria workshopov zameraná na 

rozvoj podnikavosti u našich študentov, ktorá bude prebiehať v spolupráci s Centrom 

spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.  

S cieľom zlepšiť digitálne zručnosti našich študentov prichádza projekt „Digitálna garáž 

od Google“. Jedná sa o e-learningový program, jeho ambasádorom pre UPJŠ sa stal 

študent Filozofickej fakulty, ktorý plánuje s podporou UNIPOCu v nasledujúcom 

akademickom roku organizovať pre študentov zaujímavé prednášky.  
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V budúcnosti plánujeme rozširovať ponuku workshopov o workshopy zamerané na 

rozvoj soft skills. V oblasti životopisov plánujeme workshop špeciálne venovaný 

akademickým životopisom pre doktorandov a postdoktorandov. Pozornosť tiež 

zameriame na motivačné listy a cvičné pracovné pohovory, vrátane možnosti 

vyskúšania assessment centier.  

3. Individuálne kariérové poradenstvo – podpora realizácie individuálneho kariérového 

poradenstva nielen pre študentov, ale aj absolventov UPJŠ v Košiciach.  

  


