
PODPORNÉ ČINNOSTI PRE ŠTUDENTOV 

 

Priestory vysokej školy sú kompletne vybavené počítačovou sieťou, vlastnou telefónnou 

digitálnou ústredňou a GSM bránami zabezpečovacím zariadením. Väčšina učební je vybavená 

stacionárnym dátovým projektorom, premietacím plátnom a ozvučovacou technikou.  

 

K dispozícii pre učiteľov sú notebooky a taktiež prenosné dátové projektory pre vyučovací 

proces v učebniach, ktoré nedisponujú stacionárnym vybavením. Ako podporu vyučovacieho 

procesu má škola PC učebňu, kde je inštalovaných 49 počítačov s trvalým pripojením na 

internet. Programové vybavenie vysokej školy je na báze softwaru od spoločnosti Microsoft..  

 

Vysoká škola Danubius má zriadené Knižnično-informačné a edično-vydavateľské stredisko 

(KIEVS), ktoré poskytuje študentom automatizované knižnično-informačné služby ako: 

výpožičky prezenčné, absenčné, odborné rešerše z vlastných knižničných zdrojov, ale aj 

externých. Knižnica má licencie na vstupy do zahraničných databáz, realizuje aj 

medziknižničnú výpožičnú službu, reprografické služby a sprostredkuje predaj publikačnej 

činnosti vysokoškolských pedagógov. V knižnici sa nachádzajú tituly v slovenskom, českom, 

anglickom, nemeckom, francúzskom a v iných svetových jazykoch najmä z oblasti 

medzinárodných vzťahov, politológie, histórie, filozofie, ekonómie, geografie a iných oblastí 

spoločenských vied. Okrem toho má širokospektrálny fond odborných a spoločenských 

časopisov a novín. Knižničný profil je orientovaný na sociálne, ekonomické a právne vedy 

(spoločenské, behaviorálne). Zamestnanci KIEVS spolupracujú s celoslovenskou databázou 

ČREPČ 1 a ČREPČ 2.  

 

Budova na Richterovej ulici bola pôvodne postavená ako základná škola podľa projektov 

a európskej štúdie. Primárne je teda určená na vyučovací proces a má ergonomické rozdelenie 

jednotlivých traktov.  

 

Komplexnú agendu a potreby študijného oddelenia pokrýva informačný systém AIS 2, ktorý 

priniesol možnosť jednoduchšieho a hlavne prehľadnejšieho spravovania študijných povinností 

a záležitostí aj mimo fakultných priestorov. Celkovú prevádzku počítačového vybavenia, 

multimediálnej techniky potrebnej pre účely vyučovacieho procesu.  

 



Škola taktiež poskytuje pre svojich študentov v dennej, v prípade potreby aj externej forme 

možnosť ubytovania. Študenti, ale zamestnanci majú k dispozícii jedáleň, bufet a spotrebné 

potravinové automaty. Vysoká škola zabezpečuje aj podporu študentom so špecifickými 

potrebami najmä inkluzívnym vzdelávaním a individuálnym prístupom. Najmenej raz za rok 

vyhodnocujeme spokojnosť študentov so špecifickými potrebami v oblasti:  

- bezbariérovosti akademického prostredia, 

- kvality poskytovania podporných služieb v edukačnom procese, ktoré vysoká škola 

aktuálne ponúka, v závislosti od charakteru a rozsahu špecifických potrieb študenta, 

ktoré kompenzujú dôsledky zdravotného postihnutia alebo poruchy (Vyhláška č. 

458/2012 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami ).  

Ak je potrebné každý rok sa prehodnocuje a aktualizuje plán inkluzívneho vzdelávania 

študentov pre pedagogických zamestnancov z dôvodu zabezpečenia kvalitného edukačného 

procesu študentov so špecifickými potrebami (podľa aktuálneho stavu prijatých študentov so 

špecifickými potrebami a podľa druhu postihnutia, alebo poruchy). Taktiež sa  stanovuje plán 

vzdelávania, ktorý je orientovaný najmä na zásady sociálnej komunikácie pre odborných 

zamestnancov pri styku so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý je podporený 

publikáciou  

https://publikacie.vsdanubius.sk/knihy/69-praktikum-inkluzivnej-pedagogiky.html 

Študijný program Sociálna práca sa realizuje v priestoroch Vysokej školy Danubius. Fakulta 

sociálnych štúdií má k dispozícií 3 učebne s kapacitou 80 ľudí a 3 učebne s kapacitou 60 ľudí. 

Vzdelávanie sa uskutočňuje aj v miestnosti s kapacitou 50 ľudí, kde je k dispozícii  výpočtová 

technika, pre každého študenta.  

Priestory pre vysokoškolských pedagógov sa nachádzajú na prízemí budovy. 4 miestnosti sú 

s kapacitou  pre 3 pedagógov a dve miestnosti s kapacitou 6 pedagógov. Dekan fakulty má 

jednu miestnosť a sekretariát. Študenti majú k dispozícii hygienické zariadenia, priestory 

vyhradené pre fajčiarov, parkovisko, študentskú jedáleň, bufet, automaty na občerstvenie, ako 

aj voľné kuloárne sedenie v komunikačných priestoroch budovy. Na študijné účely je 

k dispozícii knižnica so študovňou, reprografické služby, kníhkupectvo, výdajňa kariet ISIC. 

Vysoká škola má k dispozícii zasadaciu miestnosť s kapacitou 42 ľudí. Na prízemí budovy je 

k dispozícii prednášková konferenčná miestnosť s kapacitou 120 ľudí. 

https://publikacie.vsdanubius.sk/knihy/69-praktikum-inkluzivnej-pedagogiky.html


Akademický informačný systém (AIS 2) je komplexný informačný systém určený na podporu 

riadenia základných procesov vysokej školy. Študent  na vysokej škole sa cez systém prihlasuje 

na skúšky z predmetov v novom semestri, zisťuje svoj rozvrh, sleduje aké dostal od pedagógov 

hodnotenie, posudky za záverečné práce a pod. Systém vykonáva mnoho ďalších úkonov, 

závisí iba od príslušnej vysokej školy, aké funkcie systému využíva. Každý študent, ale aj  

pedagóg má na základe vlastného hesla sprístupnené  svoje role. Systém AIS 2 sa stále vyvíja  

a pribúdajú nové aplikácie. Najvyužívanejšie moduly sú: 

• elektronická prihláška (od podania prihlášky v elektronickej podobe cez elektronické 

návratky až k zápisu), 

• komplexná evidencia štúdia, 

• evidencia študijných programov, 

• evidencia záverečných prác (s automatickým prenosom všetkých záverečných prác 

študentov do centrálneho registra záverečných prác), 

• administratívny podsystém na vytváranie a na vyhodnotenie študentských ankiet, 

Na úrovni riadenia slúži AIS ako nástroj na zabezpečenie plánovania štúdia a zdroj pre 

vykazovanie výučby a na meranie vzdelávacieho výkonu pracovísk a zamestnancov. 


