
 

 

Dostupné asistenčné technológie (hardvér a softvér)  

pre študentov s ťažkým zdravotným postihnutím  

na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre 
 

 

Spôsob nadobudnutia: Rozvojový projekt a projekt KEGA (gestorom  projektov je pracovisko CIT) 

1. Celoškolský rozvojový projekt 031-001SPU-3/2008 financovaný MŠ SR 

2. Projekt KEGA č.386-017SPU-4/2010 financovaný MŠ SR 

 

Určenie používateľov: zrakovo, sluchovo, pohybovo postihnutí študenti,  

  študenti s kombinovaným postihnutím. 

 

I.  FAQ – často kladené otázky 

1. Kde získajú študenti so špecifickými potrebami podrobnejšie informácie o možnostiach štúdia 

a dostupných technológiách pre svoje štúdium? 

Všetky potrebné informácie sú na webovej stránke SPU v časti v Štúdium - Informácie pre 

študentov so špecifickými potrebami, dostupnosť na URL adrese: 

https://www.uniag.sk/sk/informacie-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/ alebo na webovej 

stránke príslušnej fakulty. 

2. Ktoré pracoviská sú vyhradené pre prácu a podporu študentov so špecifickými potrebami? 

Podpora študentov so špecifickými potrebami je zabezpečovaná viacerými univerzitnými/  

fakultnými pracoviskami: 

1. Koordinátori SPU/FEM pre prácu so študentami so špecifickými potrebami 

   Univerzitný koordinátor: PhDr. Miroslav Poláček, PhD., Centrum pedagogiky a 

psychologického poradenstva, Fakulta ekonomika a manažmentu SPU 

v Nitre,, tel.: 037/641 4895, e-mail: miroslav.polacek@uniag.sk 

   Koordinátor FEM:  PaedDr. Irena Felixová, Katedra jazykov, Fakulta ekonomika 

a manažmentu  SPU v Nitre,  pavilón AE, 5. poschodie,  tel.: 

037/641 4550, e-mail: irena.felixova@uniag.sk 

2. Univerzitné pracoviská 

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre 

Činnosti:  - psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, 

- koordinačná činnosť študentov/uchádzačov o štúdium   

so špecifickými potrebami. 

Kontakt:   Mgr. Jana Rybanská, PhD., Centrum pedagogiky a psychologického 

poradenstva, FEM SPU v Nitre, tel.: 037/641 4898,  

e-mail: jana.rybanska@uniag.sk 
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mailto:miroslav.polacek@uniag.sk
mailto:irena.felixova@uniag.sk
mailto:jana.rybanska@uniag.sk


Centrum informačných služieb a poradenstva SlPK pri SPU v Nitre  

Činnosti: - knižnično-informačné služby, prístup k študijnej literatúre, 

- poradenstvo zamerané na prácu s informáciami. 

- podrobne na URL adrese: http://www.slpk.uniag.sk/sk/cisp_slpk/ 

Kontakt:   Ing. Mária Bumbalová (slpk-cisp@uniag.sk), 037/6415033 

Ing. Ingrid Jirásková (slpk-cisp@uniag.sk), 037/6414495, čitáreň, 

areál SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2 

3. Fakultné pracovisko FEM pre poradenstvo, IKT podporu a štúdium 

Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre 

Činnosti:     - asistenčné technológie pre podporu výučby (hardvér a softvér),  

- poradenstvo pre Office365 a aplikácie,  

- poradenstvo pre e-learningový systém LMS Moodle,  

- poradenstvo v oblasti hardvéru a softvéru. 

Kontakt:   - pracovníci uvedení nižšie 

 

II.  IKT – dostupné asistenčné technológie  

1. Kde sú prostriedky dostupné? 

Všetky prostriedky sú dostupné na pracovisku Centrum informačných technológií, podrobnejší 

popis a umiestnenie prostriedkov je v časti III.   

2. Aké asistenčné technológie sú dostupné? 

Ide o rôznu škálu prostriedkov z oblasti hardvéru, softvéru. 

3. Aká je forma dostupnosti prostriedkov? 

Forma dostupnosti zariadené je rôzna v závislosti od určenia a umiestnenia HW/SW prostriedkov. 

Voľne dostupné sú len niektoré hardvérové prostriedky – dva informačné terminály (kiosky) 

s prístupom na Internet. Ostatní hardvér je na základe požiadaviek študenta/pedagóga zapožičaný 

len počas cvičení/prednášok. Vo vyhradenej kancelárií CIT je dostupný osobný počítač, notebooky 

a skener Sara. Zo softvéru je voľne dostupný softvér s licenciou freeware, špecializovaný softvér 

(JAWS a MAGic), Bližšie informácie o dostupnosti softvéru a spôsobe prihlasovania  

v počítačových cvičebniach CIT poskytne  zodpovedný pracovník CIT.   

4. Koho je potrebné vyhľadať a kto podá doplňujúce informácie? 

 Ing. Eva Oláhová, PhD.  (hardvér, požiadavky na softvér, O365) 

 Ing. Tomáš Poláčik   (hardvér, O365, Skype) 

 Ing. Ľubica Šemeláková (elektronické kurzy v LMS Moodle) 

 Jozef Ujlaky     (hardvér, inštalácie SW, O365) 

5. Koho je potrebné kontaktovať v prípade, že študent má individuálny študijný plán? 

 Všeobecné informácie študentovi poskytne zodpovedný fakultný koordinátor. 

 Informácie ku konkrétnemu predmetu poskytne študentovi jeho vyučujúci pedagóg. 

 Informácie o možnostiach používania HW/SW poskytnú vyššie uvedení pracovníci CIT. 
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III. Podrobná informácia o hardvérových a softvérových prostriedkoch pre študentov 

s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

Hardvérové vybavenie 

1. Osobný počítač Intel Core 2 Duo E 8400 3 GHz v počte 1 kus  

Počítač je určený pre samostatnú prácu študentov (mimo priameho vyučovacieho procesu). 

Dostupnosť PC: na požiadanie v priestore CIT, kancelária č.10.  

2. Notebook Lenovo W700 Centriol vProCore 2 Duo T9400 v počte 1 kus 

Pomocou notebookov je možné vytvoriť, resp. doplniť chýbajúce pracovisko pre študenta s ŤZP.  

Dostupnosť zariadenia: na požiadanie, prezenčnou formou, CIT, kancelária č.5.  

3. Skenovací a čítací prístroj SARA v počte 1 kus 

Stolový prístroj Sara pracuje ako počítačový skener, ktorý rozpoznaný text preloží do reči a text 

nahlas prečíta. Pomocou prístroja je možné spracovať (skenovať, prečítať, uložiť do súboru) tlačené 

dokumenty, elektronické knihy s uložením na CD/USB, digitálne zvukové knihy. Prístroj je 

dostupný na požiadanie v priestore CIT, kancelária č.10.   

Dostupnosť zariadenia: na požiadanie, CIT, kancelária č.10.  

4. Vrecková kamerová lupa Ruby v počte 1 kus 

Lupa pre priame čítanie a zväčšovanie textu (2-14 krát) s možnosťou zmeny farebného kontrastu 

zobrazovaného textu a možnosťou „zachytenia“ zobrazovaného textu a uloženia vo forme snímky.  

Dostupnosť zariadenia: na požiadanie, prezenčnou formou, CIT, kancelária č.5.  

5. Bezdrôtový rádiový komunikačný systém CM-1 v počte 1 kus 

Pre sluchovo postihnutých študentov je k dispozícii mobilné riešenie pre použitie v posluchárňach 

a cvičebniach. Systém pracuje na princípe rádiového vysielača a prijímača s akustickým 

zosilňovačom zvuku. Využitím funkcie zlom mikrofónu je možné redukovať  rušivý šum 

z okolitého prostredia. 

Dostupnosť zariadenia: na požiadanie, prezenčnou formou, CIT, kancelária č.5.  

6. Bezdrôtová PC klávesnica pre slabozrakých v počte 2 kusy 

Dostupnosť zariadenia: na požiadanie, prezenčnou formou, CIT, kancelária č.5.  

7. Dongle kľúče k programu JAWS a MAGic v počte 2 kusy 
Ide o bezpečnostné USB kľúče pre zabezpečenie autorizácie a legitímneho použitia softvérov JAWS 

a MAGIC v počítačových cvičebniach (pri spustení programu sú overované licenčné údaje na 

Dongle kľúči).  

Dostupnosť zariadenia: na požiadanie, prezenčnou formou, CIT, kancelária č.5.  

8. Samoobslužný informačný terminál (kiosk) v počte 2 kusy 

Informačný terminál s možnosťou vertikálneho posunu je určený bežným používateľom, ale 

predovšetkým osobám na invalidnom vozíku.  

Dostupnosť zariadenia: voľne dostupné, prízemie S-pavilónu pri pracovisku CIT. 

 

 



Softvérové vybavenie 

Základné programové vybavenie počítačových cvičební FEM je reprezentované operačným systémom 

Microsoft Windows 10 Education s priamo integrovanými nástrojmi pre zjednodušenie prístupu (voľba 

Ease Of Access Center). Prihlasovanie používateľov je jednotné, informácie  poskytne pracovník CIT. 

Zo špecializovaných softvérov sú pre používateľa prístupné programy:  

1. Program JAWS s program Wintalker Voice 

Program pracuje ako „čítač“ obrazovky a  sprostredkováva používateľovi informácie o dianí  

na obrazovke, monitoruje vstupy z klávesnice. Program beží na pozadí a neblokuje prácu 

používateľa. Ako výstupné zariadenie je používaný hlasový výstup programu Wintalker Voice. 

Funkciou je softvérová syntéza reči vo forme hlasovej interpretácie „odčítavaného“ textu z 

obrazovky monitora. V prípade, že PC nemá aktivovanú licenciu pre program, je nutné pre legálne 

spustenie programu použiť USB dongle kľúč.  

Dostupnosť softvéru: vyhradený PC v počítačových cvičebniach 

2. Program MAGic 

Program MAGic je určený na zväčšovanie informácií a navigáciu na obrazovke monitora, 

rozširujúcou funkciou je zobrazovanie ukazovateľa myši pre jej rýchlu lokalizáciu a sledovanie 

pohybu.  

Dostupnosť softvéru: vyhradený PC v počítačových cvičebniach  

3. Elektronické kurzy v LMS Moodle 

Voľne dostupné evzdelávacie kurzy: Lupa v OS Windows a JAWS –základné príkazy v prostredí 

LMS Moodle na URL: http://moodle.uniag.sk/fem/, kategória TZP.  

Dostupnosť kurzov: voľne dostupné z uvedenej URL adresy. 

4. Elektronický sprievodca FEM 

Sprievodca je dostupný vo forme elektronickej orientačnej mapy pavilónu S (vizuálna, s hovoreným 

slovom) na adrese: https://spu.fem.uniag.sk/esfem/. Vizuálna prehliadka časti exteriéru a interiéru  

budovy S-pavilónu je dostupná na adrese: https://fem.uniag.sk/sk/virtualna-prehliadka-fem/ 

5. Produkty spoločnosti Microsoft 

Nakoľko v počítačových cvičebniach FEM je na PC inštalovaný OS MS Windows a kancelársky 

balík MS Office a v rámci univerzity sa používa cloudové riešenie MS Office365 a jeho aplikácie, 

uvádzame aj integrované riešenia spoločnosti Microsoft pre študentov so špecifickými potrebami. 

 Operačný systém MS Windows -  ponuka Zjednodušenie prístupu  (Ease of Access). 

Nastavenia a možnosti si použivateľ overí cez voľbu - Štart a položka Nastavenie - 

Zjednodušenie prístupu. Popis funkcii je dostupný na stránke Microsoftu 

 Cloudové riešenie MS Office365 - dostupnosť na základe prideleného používateľského účtu.  

 Technická podpora spoločnosti Microsoft je zabezpečovaná oddelením - Microsoft Disability 

Answer Desk, kde používatelia môžu na nižšie uvedených URL linkoch získajú potrebné 

informácie k produktom spoločnosti: 

- MS Windows 

- MS Office a MS Office365 

- Microsoft Teams 

- Voľne dostupné semináre na Youtube- Webinars 
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6. Ostatný softvér z kategórii freeware 

V tejto kategórii ide najmä o programy pre prevod textu do reči, kde jeho predpokladaným použitím 

je tvorba a spracovanie zvukových súborov publikovaných a voľne dostupných z prostredia LMS 

Moodle/fakultných úložísk (Moodle, OneDrive). Ide teda o programy určené  najmä pre tvorcov 

kurzov a „spracovateľov“ vzdelávacích materiálov. Z odporúčaných dostupných nástrojov je to 

softvér espeak a online TTS nástroje. Okrem toho je k dispozícii webový prehliadač WebbIE a balík 

WebbIE Accessible Program Pack. 

Dostupnosť softvéru: voľne dostupné 

Kontakt: 

Ing. Eva Oláhová, PhD., CIT FEM SPU v Nitre, tel. 037/6414882, E-mail: Eva.Olahova@uniag.sk 

 

Pre interné potreby FEM spracovalo pracovisko CIT FEM SPU v Nitre.  

8. apríla 2020 


