
V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. podľa §100 ods. 10 o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2012  
 

vydávam 
 

Internú smernicu č. 3/2013 
Pôsobenie koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami  

na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
 

 
Článok 1 

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami 
 

 
1. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave alebo univerzita“) 

podľa §100 ods. 10 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2012 pôsobia koordinátori pre študentov so 
špecifickými potrebami. 

 
2. Na EU v Bratislave pôsobí  koordinátor EU v Bratislave a koordinátori jednotlivých fakúlt 

pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len „koordinátor“). 
 
3. Koordinátora EU v Bratislave výkonom činnosti poveruje rektor. Koordinátor EU 

v Bratislave je podriadený rektorovi alebo rektorom poverenému prorektorovi. 
 
4. Koordinátorov fakúlt výkonom činnosti poveruje dekan. Koordinátor fakulty je 

podriadený dekanovi alebo dekanom poverenému prodekanovi. 
 
5. Koordinátor je vysokoškolský učiteľ alebo zamestnanec s primeraným vysokoškolským 

vzdelaním, ktorý pôsobí na EU v Bratislave. 
 
6. Rektor alebo dekan môže poveriť koordinátorov na dobu neurčitú. Vysokoškolský učiteľ, 

ktorý pôsobí ako koordinátor môže dostať od rektora alebo dekana úľavu v oblasti 
pedagogickej činnosti (znížený úväzok) v závislosti od počtu študentov so špecifickými 
potrebami. 

 
7. Činnosť koordinátora je zabezpečovaná z prostriedkov fondu na podporu štúdia študentov 

so špecifickými potrebami. 
 
 
 

Článok 2 
Pôsobnosť koordinátora EU v Bratislave 

 
 
1. Koordinátor EU v Bratislave koordinuje a zabezpečuje spoluprácu s fakultami 

prostredníctvom koordinátorov fakúlt a s vedúcimi celouniverzitných  pracovísk v oblasti 
zabezpečovania požiadaviek a vytváranie podmienok pre študentov so špecifickými 
potrebami. 

 



2. Koordinátor EU v Bratislave na základe návrhov koordinátorov fakúlt každoročne podáva 
návrh na použitie finančných prostriedkov na podporu štúdia študentov so špecifickými 
potrebami, najmä na zabezpečenie materiálno-technických pomôcok a vybavenia.  

 
3. Koordinátor EU v Bratislave každoročne predkladá univerzite správu o počte študentov so 

špecifickými potrebami a podmienkach využívania podporných služieb za fakulty a 
univerzitu.  Koordinátor EU v Bratislave pri príprave správy spolupracuje s koordinátormi 
fakúlt. 

 
 

Článok 3 
Pôsobnosť koordinátorov fakúlt 

 
1. Koordinátor fakulty sa aktívne podieľa na identifikovaní uchádzačov so špecifickými 

potrebami o štúdium na fakulte a pomáha študentom študujúcim na fakulte so 
špecifickými potrebami. 

 
2. Koordinátor fakulty vyhodnocuje špecifické potreby uchádzačov o štúdium so 

špecifickými potrebami a študentov študujúcich na fakulte so špecifickými potrebami, 
rozsah zodpovedajúcich podporných služieb a podieľa sa na ich zabezpečovaní. 

 
3. Koordinátor fakulty udržiava pravidelné kontakty so študentmi so špecifickými 

potrebami. 
 
3. Koordinátor fakulty vykonáva poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami 

a zabezpečuje a koordinuje podporné služby na fakulte.  
 
 
 

Článok 4 
Prechodné a záverečné ustanovenie 

 
1. Zmeny a úpravy Smernice o pôsobnosti koordinátorov pre študentov so špecifickými 

potrebami na EU v Bratislave sa môžu realizovať po schválení vo vedení EU v Bratislave. 
 
2. Smernica o pôsobnosti koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami na EU 

v Bratislave bola schválená vo vedení EU v Bratislave dňa 13.2.2013, čím nadobúda 
platnosť a účinnosť. 

 
 
 
 
 

                                                                                      Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
                                                                                                       rektor EU v Bratislave 
  
 
 
 


