
DOSTUPNÉ ASISTENČNÉ TECHNOLÓGIE (HARDVÉR A SOFTVÉR)  
PRE ŠTUDENTOV S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM  

NA FAKULTE EKONOMIKY A MANŽMENTU 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 sú prostriedky dostupné? 

Všetky prostriedky sú dostupné na pracovisku Centrum informačných technológií, podrobnejší 
popis a umiestnenie prostriedkov je v časti II. Softvér je dostupný na určenom PC v počítačových 
cvičebniach v správe CIT.  
 

2. Aké asistenčné technológie sú dostupné? 
Ide o rôznu škálu prostriedkov z oblasti hardvéru, softvéru a virtualizačných technológií. 
 

3. Aká je forma dostupnosti prostriedkov? 
Forma dostupnosti zariadení 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 a osobný počítač s upraveným stolíkom pre študenta s vozíčkom - zariadenia 
sú na chodbe na prízemí. Ďalší 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 PC v počítačových 
cvičebniach CIT poskytne zodpovedný pracovník CIT.   
 

4. Koho je potrebné vyhľadať a kto podá doplňujúce informácie? 
− Ing. Eva Oláhová, PhD., CIT, kanc. č. 5  hardvér, požiadavky na softvér 
− Ing. Tomáš Poláčik CIT, kanc. č. 4 hardvér, požiadavky na softvér 
− Ing. Ľubica Šemeláková CIT, kanc. č. 5 elektronické kurzy v LMS Moodle 
− RNDr. Darina Tothová, PhD. CIT, kanc. č. 6  elektronické kurzy v LMS Moodle, 

organizačné informácie, informácie na webe fakulty, ďalšie námety 
 

5. Koho je potrebné kontaktovať v prípade, že študent má individuálny študijný plán (napr. 
štúdium z domu bez priamej účasti študenta vo výučbovom procese) 
− Informácie ku konkrétnemu predmetu poskytne študentovi jeho vyučujúci. 
− Informácie o možnostiach používania HW/SW pri tejto forme štúdia poskytnú uvedení 

pracovníci CIT. 
 
 



II.  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 2 kusy  

Počítače pre samostatnú prácu študentov (mimo priameho vyučovacieho procesu), jeden PC je 
súčasťou špeciálne upraveného pracovného stola pre imobilných študentov na vozíku na prízemí 
S-pavilónu. Ďalší PC je dostupný na požiadanie v priestore CIT, kancelária č. 10. 
 

2. Notebooky Lenovo W700 Centrino vProCore 2 Duo T9400 v počte 2 kusy 
Pomocou notebookov je možné vytvoriť, resp. doplniť chýbajúce pracovisko pre študenta s ŤZP.  
V každej počítačovej cvičebni je k dispozícií jeden osobný počítač/tenký klient s individuálnym 
používateľským účtom a profilom. 
Dostupnosť zariadení:  na požiadanie, prezenčnou formou, CIT, kancelária č. 5.  
 

3. Skenovací a čítací prístroj Sara s notebookom Sony Valo Core i5-2410 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. 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.  
 

5. 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.  
 

6. 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.  
 

7. Bezdrôtová PC klávesnica pre slabozrakých v počte 2 kusy 
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, resp. osobám s nižšou telesnou výškou.  
Dostupnosť zariadenia:  voľne dostupné, prízemie S-pavilónu pri pracovisku CIT. 

 



Softvérové vybavenie 
 
Základné programové vybavenie počítačových cvičební FEM je reprezentované operačným systémom 
Microsoft Windows 7 a operačným systémom Microsoft Windows Server 2003 SE (terminálové 
prostredie) s priamo integrovanými nástrojmi pre zjednodušenie prístupu (voľba Ese O Access Center). 
Informáciu o spôsobe prihlasovania používateľa (prihlasovacie meno a heslo) poskytne pracovník CIT 
pri úvodnej požiadavke na použitei zariadení. Zo špecializovaných softvérov sú pre používateľa 
prístupné programy: 
  

1. Program JAWS s program Wintalker Voice 
Program pracuje ako „čítač“ obrazovky a  sprostredkováva zvukový výstup o dianí na obrazovke.  
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, 
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. Ďalší 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/úložiska virtuálnej digitálnej knižnice. Ide teda o programy určené najmä pre tvorcov 
kurzov a „spracovateľov“ vzdelávacích materiálov. Z odporúčaných dostupných nástrojov 
uvádzame softvér DSpeech, espeak a online TTS nástroje. 
Dostupnosť softvéru: voľne dostupné 
 

5. Virtuálny PC s prístupom prostredníctvom Internetu (práca z domu) 
Súčasťou existujúcej sieťovej a komunikačnej infraštruktúry FEM je aj virtuálna informačná 
infraštruktúra na báze VMware. Virtuálna infraštruktúra zabezpečuje funkcie: virtualizácia serverov, 
dátové úložisko a digitálna knižnica, poskytovanie virtualných  desktopov a aplikácií.  
Virtuálny desktop je poskytovaný vo forme tzv. template (šablóny) alebo vo forme trvalého 
desktopu podľa požiadaviek a potrieb konkrétneho používateľa a jeho dátami (nainštalovaný softvér 
JAWS, MAGic, WebbIE, espeak). Prístup používateľa k virtuálnemu PC je možné realizovať 
v prostredí lokálnej siete FEM pomocou aplikácie View Manager Client, webového prehliadača 
alebo pripojením k vzdialenej ploche (Microsoft Remote Desktop Protocol. 
Dostupnosť virtuálneho PC: po ukončení testovacej prevádzky, zverejnením informácií na webe 
fakulty.  
Poznámka: pre personálne zmeny na pracovisku CIT (odchod pracovníka) je v súčasnosti využívanie virtuálneho PC len vo forme 
testovacej prevádzky. 

 
Web stránka fakulty: Na web stránke fakulty sa nachádza Elektronický sprievodca pracoviskami 

fakulty s hovorenými a textovými informáciami o fakulte. 
Poznámka: V súčasnosti je prístupné iba prízemie, pracuje sa na ďalších poschodiach a pracoviskách. 
 
Spracovala: Ing. Eva Oláhová, PhD., CIT FEM SPU v Nitre, E-mail: Eva.Olahova@uniag.sk 


