
                                                                

Poznámka: Žiadosť spolu s odbornou dokumentáciou je potrebné adresovať fakultnému koordinátorovi pre 
študentov so špecifickými potrebami/koordinátorovi na celouniverzitnom študijnom programe.  

 

Príloha č. 1 k Smernici č. 198 
 

 
 

ŽIADOSŤ 
uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej 

skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby 
(§ 57 ods. 4  a § 100 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov) 

 

 
1. Z dôvodu osobných špecifických potrieb žiadam o primerané úpravy a podporné služby pri 
prijímacej skúške (uviesť požadovanú formu vykonania prijímacej skúšky a potrebné podporné 
služby):  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
 
2. Súhlasím s vyhodnotením osobných špecifických potrieb za účelom určenia formy prijímacej 
skúšky a spôsobu jej vykonania s prihliadnutím na osobné špecifické potreby.  
 
Na účely vyhodnotenia špecifických potrieb predkladám: 

□ lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace (lekársky nález, správa o priebehu  

a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie),  

alebo 

□ vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda, školského 

špeciálneho pedagóga alebo špeciálneho pedagóga. 
 
 
 
 

Meno:  
 

Priezvisko:  
 

Tituly:  
 

Dátum narodenia: 
 

Fakulta:  
 

Názov študijného programu:  
 

Akademický rok: 

Stupeň štúdia: 
 
□  I. stupeň     □ II. stupeň    □  III. stupeň 
 

Forma štúdia: 
 
□  denná        □  externá 

Miesto trvalého pobytu: 
 

: E-mail: 

Druh zdravotného postihnutia/ špecifických potrieb: 
 
a. zrakové postihnutie  
b. sluchové postihnutie 
c. telesné postihnutie 
d. chronické ochorenie 
e. zdravotné oslabenie 
f. psychické ochorenie 
g. autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy 
h. poruchy učenia 
i. iné: ........................... 



 
 
Súčasne potvrdzujem, že som sa riadne oboznámil/a s informáciou v súlade s čl. 13 Nariadenia 
európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov  „Podmienky spracúvania osobných údajov pre účely evidencie študentov so špecifickými 
potrebami Žilinskej univerzite v Žiline uvedených na nasledujúcej strane tejto žiadosti“. 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 

____________________ 
 
podpis uchádzača 
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Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov 
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 

ďalej len „GDPR“ 

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 
26  Žilina, ďalej len „UNIZA“ 

 
1. Študent/ka (dotknutá osoba) berie na vedomie, že UNIZA bude spracúvať jej osobné údaje 

získané za účelom žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu 
vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.  

2. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností a úloh UNIZA ako verejnej vysokej 
školy v rámci vybavenia žiadosti dotknutej osoby o úpravu formy a spôsobu vykonania 
prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. 

3. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné 
na plnenie zákonných povinností UNIZA, vyplývajúcich z §96b) zákona č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. UNIZA archivuje a uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu stanovenú platnými 
právnymi predpismi a vnútornými predpismi prevádzkovateľa v zmysle Registratúrneho plánu, 
ktorý je prílohou Registratúrneho poriadku, účtovné doklady pre účel vyplácania - 
10rokov(žiadosť  je podkladom k posúdeniu ich oprávneného čerpania). K osobným údajom 
budú mať prístup poverení zamestnanci UNIZA. 

5. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu na UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-
mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk, resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.  

6. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z GDPR a Zákona 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“): 
 a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, právo získať 
potvrdenie o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a právo na súvisiace informácie podľa 
čl.15 GDPR, 
 b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných 
údajov podľa čl. 16 GDPR, 
 c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce 
výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR, 
 d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady 
umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR, 
 e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné 
predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR, 
f) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého 
účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov 
alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy podľa ust. § 100 Zákona , 

7. UNIZA potvrdzuje, že osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného 
individuálneho rozhodovania a profilovania. 

 

https://www.uniza.sk/images/pdf/ochrana-osobnych-udajov/19122019_Priloha-c-1-Registraturny-plan-Zilinskej-univerzity-v-Ziline.pdf
mailto:zodpovedna.osoba@uniza.sk



