Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, tak ako aj
iné vysoké školy na Slovensku poskytuje rôzne podporné služby svojim študentom.
Na základe požiadaviek študentov so špecifickými potrebami, poskytuje fakulta podporné
služby aj v rámci IKT vybavenia v priestoroch študovní v budove Akademicko-informačného
centra

na

ul.

Novomeského

študentom JLF UK

7A

v Martine,

ktoré

slúžia

a sú

k dispozícii

od pondelka do nedele v čase od 7, 00 hod. do 22, 00 hod.

Koncom roka 2015 bola v študovni Akademickej knižnice na druhom nadzemnom
podlaží, kde sa nachádzajú priestory voľne prístupné pre študentov a používateľov knižnice,
z účelovo pridelenej dotácie MŠVVaŠ SR zriadená pracovná stanica pre študentov so
špecifickými potrebami. V týchto priestoroch sa nachádza všeobecná študovňa pre 80
návštevníkov,

ako aj digitálna študovňa pre 26 návštevníkov. Účelom vytvorenia tejto

pracovnej stanice bolo pomôcť hendikepovaným študentom získavať informácie pre štúdium
prostredníctvom technických pomôcok čo najrýchlejšie a bez väčších obmedzení.
V decembri 2016 bola pracovná stanica dovybavená o ďalšie zariadenia. Financie na nákup
pomôcok pre študentov so špecifickými potrebami boli použité z dotácie zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na rok 2016.
Pracovná stanica bola v roku 2016 vybavená multimediálnym zariadením RICOH AFICIO
MP 2501 SP a spotrebným materiálom k tomuto zariadeniu na sprevádzkovanie zariadenia.
Študenti majú možnosť využívať zariadenie na skenovanie a kopírovanie textov pre štúdium
priamo v prostredí študovne. Ďalej bolo pre študentov zakúpených 5 ks elektronických
čítačiek kníh Amazon Kindle Paperwhite 3 2015, ktoré sú zaevidované v Akademickej
knižnici JLF UK a študent so špecifickými požiadavkami má možnosť zapožičať si čítačku
kníh na celý akademický rok. Zariadenie využíva podľa potrieb na svoje štúdium. Podpornou
službou, ktorú sme mapovali na základe požiadaviek študentov, je spracovanie študijnej
literatúry do prístupnej formy pre študentov so zrakovým postihnutím. Prístupnú formu v
súčasnosti predstavuje najmä literatúra v elektronickej podobe, ktorú môže študent čítať
okrem počítača aj prostredníctvom daných čítačiek, a to s použitím zväčšovacích možností.
Spracovanie literatúry do el. podoby a získanie prístupnej formy má dve hlavné etapy:
naskenovanie študijnej literatúry a úprava naskenovaného/kopírovaného textu, ktorý na
výstupe pomáha študentom pri získavaní nových informácií pre štúdium.

Dodaný tovar a služby:
1.
Amazon Kindle Paperwhite 3 2015
2.
RICOH Aficio MP 20501 SpP
3.
Toner
4.
Spotrebný materiál

5 ks
751,00 Eur b DPH
1 ks 1375,00 Eur b DPH
5 ks
71,50 Eur b DPH
1 bal. 265,00 Eur b DPH

Záruka na zariadenia 24 mesiacov.
Dodávatelia boli vybratí na základe Rámcových dohôd UK, finančné operácie boli v súlade so
zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní:
Clean Tonery, s. r. o., Za hradbami 27, Pezinok 90201, IČO 3589166
TopSoft BSB, s. r. o., Nám. gen. M. R. Štefánika 336, Brezová pod Bradlom 90613

