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KONCEPCIA PRAXÍ NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
V BRATISLAVE.  
 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rámci jednotlivých 
študijných odborov má v ponuke povinných predmetov pedagogické praxe, ktoré sú pod 
záštitou Katedry pedagogiky a realizujú sa v spolupráci s Referátom pedagogických praxí. 
Ďalšou kategóriou sú  odborné praxe, ktoré sú realizované príslušnými katedrami tiež 
v spolupráci s Referátom pedagogických a odborných praxí.  
 

Rozmanitosť študijných programov a ich kombinácií na PdF UK si vyžaduje spoluprácu 
s väčším počtom materských, základných a stredných škôl, školských zariadení 
a špecializovaných výučbových zariadení, ktoré poskytujú vhodné podmienky na naplnenie 
cieľov a obsahov pri realizácii pedagogických a odborných praxí. PdF UK uzatvára 
s jednotlivými vybranými školami a zariadeniami „Zmluvu o spolupráci a praktickej výučbe“, 
ktorá upravuje vzťahy medzi jednotlivými stranami so školami a zariadeniami poskytujúcimi 
praxe pre našich študentov.  
 

Pedagogická a odborná prax je neoddeliteľnou súčasťou pedagogickej a odbornej 
prípravy študentov na PdF UK, je nevyhnutným premostením teoretického vzdelávania 
študentov s ich budúcim profesijným uplatnením.  Úroveň praktickej výučby je nielen jedným 
z indikátorov kvality vysokoškolského štúdia, ale i motiváciou. 
 

Úlohou a cieľom Koncepcie pedagogických a odborných praxí na PdF UK je prezentácia 
praktickej výučby vo vzťahu k študijným programom, ktoré sú ponúkané jednotlivými 
katedrami. Materiál obsahuje prehľad pedagogických a odborných praxí v rámci bakalárskeho 
a magisterského štúdia, charakteristiku koncepcie praxí a personálne zabezpečenie. 
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 ZÁKLADNÉ ROZDELENIE PRAXÍ 
 
Praxe realizované na PdF UK možno rozdeliť do dvoch základných skupín: 
 

 Pedagogická prax 
 Odborná prax 

 
 

1. Pedagogická prax  
 

a) Pedagogické praxe sa realizujú v bakalárskych a magisterských študijných 
programoch s učiteľským zameraním (jednopredmetové štúdium učiteľstvo 
akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, 
ako aj ich kombinácií). 
Pedagogické praxe sa líšia nielen organizáciou, ale aj zameraním a konečným prínosom 
pre študenta. 

 
 

b) Pedagogická prax je neoddeliteľnou súčasťou bakalárskeho štúdia predškolská 
a elementárna pedagogika a taktiež magisterského štúdia učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie. 

 
 

c) Pedagogická prax v študijnom programe Špeciálna pedagogika prebieha 
v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia a je zameraná podľa jednotlivých 
špecializácií. 

 
 

2. Odborná prax 
 
Táto prax je súčasťou povinných predmetov v študijných programoch:  

 Liečebná pedagogika – bakalársky stupeň. 

 Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – bakalársky stupeň. 

 Sociálna práca – bakalársky a magisterský stupeň. 

 Logopédia – spojený bakalársky a magisterský stupeň. 
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ORGANIZÁCIA A ZABEZPEČENIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH PRAXÍ 
 
 

1.   Referát pedagogických a odborných praxí 
 

PaedDr. Blanka Múčková Petríková 
  
Kontakt:  
Adresa:   Račianska 59 (m.č.123)   
Telefón:  02/492 87 123  e-mail:  muckova(at)fedu.uniba.sk 
  
 
Úlohy  a ciele: 

 systematizácia organizovania pedagogických a odborných praxí, ktoré sú povinnou 
súčasťou študijných programov; 

 finančné zabezpečenie pre cvičných učiteľov a pracovníkov, ktorí sa podieľajú na 
praktickej príprave študentov UK PdF ; 

 zmluvné zabezpečenie škôl a pracovísk, v ktorých sa prax realizuje; 

 v budúcnosti snaha o nadviazanie užšej spolupráce medzi zmluvnými 
školami/pracoviskami a katedrami; 

 administratívne zabezpečenie praxí  

 organizovanie stretnutí v súvislosti so zabezpečením praxe 

 

 2. Metodici katedry pre pedagogickú a odbornú prax 
 

 Každej pedagogickej a odbornej praxi predchádza úvodné stretnutie pod vedením 
metodika katedry, na ktorom sú študenti oboznámení s cieľom a obsahom danej praxe, ako aj 
so spôsobom jej organizácie a realizácie. Študenti dostanú k dispozícii  všetky potrebné 
formuláre, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu praxí ako aj návod, ako jednotlivé formuláre 
počas praxe vyplňovať.  
 

 Ústav pedagogických vied a štúdií 

 Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky -  oddelenie pedagogiky  
 
Mgr. et  Ing.  Jozef Strakoš, PhD. – hlavný metodik praxí 

doc. PhDr. Jiří Prokop, PhD. 

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD. 

Mgr. Tina Katuščáková, PhD. (r. Hudáková) 
 
Mgr. Štefánia Ferková, PhD. 
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Ing. Eva Tóblová, PhD. 
 

 

 Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky -  oddelenie sociálnej pedagogiky  

PaedDr. Dorota  Smetanová, PhD.  

 Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky 

PaedDr. Eva  Severini, PhD. 

 

 

 Ústav špeciálnopedagogických štúdií 

 Katedra špeciálnej pedagogiky  
 
Mgr. Katarína Hybenová, PhD. – hlavná metodička pedagogických praxí  
 

Ing. Jana Belayová – organizácia pedagogických praxí 

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených 

PaedDr. Valéria Stašiaková 

Mgr. Kristína Nagyová 

Pedagogicka mentálne postihnutých   

Mgr. Monika Löfflerová   

Mgr. Ivana Janurová 

Pedagogika zrakovo postihnutých  

doc. PaedDr. Jana  Lopúchová, PhD. 

Pedagogika sluchovo postihnutých  

Mgr. Katarína Hybenová, PhD. 

Mgr. Klaudia Guštafíková 

Poradenstvo  

PaedDr. Valéria  Stašiaková 

http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2466
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2512
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=5879
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2479
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=4295
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 Ústav filologických štúdií 

 Katedra anglického jazyka a literatúry 

PhDr. Sylvia  Brychová, CSc. 

 Katedra nemeckého jazyka a literatúry 

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. 

 Katedra románskych jazykov a literatúr  

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. 

 Katedra slovenského jazyka a literatúry  

Mgr. Eva Faithová, PhD. 

Mgr. Ľubica  Horváthová, PhD.  

 

 Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky 

 Katedra sociálnej práce 

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. 

 Katedra liečebnej pedagogiky 

Mgr. Petra  Mitašíková, PhD. 

 

 Ústav humanitných štúdií 

 Katedra etickej a občianskej výchovy  

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc. 

 Katedra histórie 

http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2469
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=3375
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=4257
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2545
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=4297
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2467
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PhDr. Anna  Bocková, PhD. 

 

 Ústav umelecko-edukačných  štúdií 

 Katedra výtvarnej výchovy 

doc. PaedDr. Daniela  Valachová, PhD. 

 Katedra hudobnej výchovy 

Mgr. art. Tomáš  Boroš, ArtD., PhD. 

 

 Ústav psychologických a logopedických štúdií 

 Katedra psychológie a patopsychológie  

Mgr. Lenka  Sokolová, PhD.  

 Katedra logopédie 

Mgr. Viera Miššíková, PhD. 

 

http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2470
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2475
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2471
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=4656
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PREHĽAD PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH PRAXÍ PODĽA ŠTUDIJNÝCH 
PROGRAMOV 
 

I. Pedagogická prax  
 

Pedagogická prax  tvorí  súčasť komplexnej prípravy študentov v študijných odboroch 
učiteľstva akademických predmetov, učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov, predškolskej a elementárnej pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, riadi  sa 
všeobecnými predpismi pre vykonávanie praxe a má  umožniť študentom nadobudnúť 
praktické skúsenosti z vyučovania a práce so žiakmi, ako aj aplikovať získané teoretické 
poznatky z didaktiky v školskej praxi.  

 
Prax v bakalárskych a magisterských študijných programoch: 

 

 jednopredmetových 
- učiteľstvo anglického jazyka  a literatúry 
- učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 
- výtvarná edukácia 
- učiteľstvo hudby 
- predškolská a elementárna pedagogika 
- učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 
- špeciálna pedagogika 

 kombinovaných 
- učiteľstvo psychológie v kombinácii 
- učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 
- učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 
- učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii 
- učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii 
- učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 
- učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii 
- učiteľstvo histórie v kombinácii 
- učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 
- učiteľstvo hudby v kombinácii 
- výtvarná edukácia v kombinácii 
- učiteľstvo biológie v kombinácii 

 

A.  Učiteľské študijné programy v študijných odboroch učiteľstvo akademických 
predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  
 

Pedagogická prax patrí do skupiny povinných predmetov pedagogicko-
psychologického  a spoločenskovedného základu učiteľstva (všeobecný učiteľský základ – 
VUZ). 

 
1. Špecifikácia pedagogických praxí v bakalárskom štúdiu  
 

V bakalárskom štúdiu je potrebné absolvovať dva druhy praxe bez zamerania sa na 
zvolený študijný program v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov: 
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platí od AR 2016/2017 (pre ŠP VJ15, VU15, HJ15, HU15 platí od AR 2015/2016) 

Kód predmetu Názov predmetu Počet hodín     počet kreditov 

 PdF.KPg/B-VUZde009/15  Pedagogická prax 1 (A)  1tX 20s 2 

 PdF.KPg/B-VUZde010/15  Pedagogická prax 1 (B)   1tX 20s  2 
 

 
dobiehajúce štúdium 

Kód predmetu Názov predmetu Počet hodín     počet kreditov 

 PdF.KPg/B-VUZka010/09  Hospitačná pedagogická prax A   20s 3 

 PdF.KPg/B-VUZka011/09  Hospitačná pedagogická prax B    20s  3 
 

(uvedené predmety ponúka Katedra pedagogiky; organizačne zabezpečuje Referát pedagogických a odborných praxí) 

 
- Pedagogická prax 1 (A) (ďalej ako PP1A)/Hospitačná pedagogická prax A (ďalej ako HPP A) 
- Pedagogická prax 1 (B) (ďalej ako PP1B)/Hospitačná pedagogická prax B (ďalej ako HPP B) 
 
Pedagogická prax sa v bakalárskej forme štúdia realizuje v dvoch líniách: 
1.pozorovanie výchovnej činnosti: Pedagogická prax 1 (A)/Hospitačná pedagogická prax A; 
2.pozorovanie didaktickej činnosti: Pedagogická prax 1 (B) / Hospitačná pedagogická prax B. 
 
PP1A / HPPA sa zapisuje u vyučujúcich, ktorí prednášajú Teoretické základy výchovy a potom 
do AiSu. 
PP1B / HPPB sa zapisuje u vyučujúcich, ktorí prednášajú predmet Didaktika a potom do AiSu, 
vždy však po písomnom zapísaní a nahlásení u príslušného vyučujúceho podľa rozvrhu. 
 
Pedagogická prax 1 (A) / Hospitačná pedagogická prax A sa zameriava na analýzu výchovnej 
činnosti na vyučovaní, na monitorovanie, zhodnotenie a analýzu výchovných činností 
a postupov počas priebežnej pedagogickej praxe na zmluvných cvičných základných školách - 
II. stupeň, na vymedzenie výchovných cieľov, zásad, metód, foriem a prostriedkov, na 
komplexné výchovné pôsobenie učiteľa, vychovávateľa, ktorý ovplyvňuje charakter výučby, 
pričom výsledky pozorovania sú spracovávané v 20 pozorovacích hárkoch a vo vlastnej 
reflexii študentov. 
 
Pedagogická prax 1 (B) / Hospitačná pedagogická prax B umožňuje študentom sledovať 
didaktické javy v reálnych podmienkach základnej školy so zameraním na organizačnú 
a metodickú variabilitu vyučovacieho procesu - na rôznych predmetoch a u rôznych učiteľov. 
Zároveň umožňuje  sledovať spôsob realizácie vyučovacieho procesu, využitie metód, foriem, 
prostriedkov, komunikáciu, aktivitu, tvorivosť a celkovej klímy v triedach. Jej cieľom je umožniť 
študentom získať prvé praktické skúsenosti s výchovno-vzdelávacím procesom z pohľadu 
pedagóga. 
 
Pedagogická prax 1 (A,B)/Hospitačná pedagogická prax (A,B) je realizovaná formou náčuvov  
a následných rozborov vyučovacích hodín s cvičnými učiteľmi. Počas pedagogickej praxe je 
študent povinný podrobne si priebeh náčuvov (každej hodiny) zaznamenávať do denníka 
pedagogickej praxe. Súčasťou denníka pedagogickej praxe je záverečné hodnotenie – reflexia 
o realizovanej praxi, v ktorej študent zhodnotí pozitíva i negatíva získané počas náčuvov, 
vyjadrí svoje pocity – pred – počas a po realizácii náčuvov, porovná prácu jednotlivých učiteľov 
či pracovné klímy jednotlivých škôl, vyjadrí svoj názor na prínos pedagogickej praxe, 
novonadobudnuté poznatky, návrhy na osobné zlepšenia, postoje k budúcemu povolaniu 
atď.   



 11 

K udeleniu  kreditu je potrebné predložiť denník pedagogickej praxe – so záznamom z každej 
hodiny (20 hodín), protokol (vypísaný a potvrdený cvičným učiteľom a sumárne podpísaný 
riaditeľom školy) a reflexiu pedagogickej praxe.  
 
 
 

2. Špecifikácia pedagogických praxí v magisterskom štúdiu  
 
platí od AR 2016/2017 (pre ŠP VJ15, VU15, HJ15, HU15 platí od AR 2015/2016) 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín   počet kreditov 

 PdF.KPg/M-VUZde005/15   Pedagogická prax 2 (A)   2tX  2 

 PdF.KPg/M-VUZde006/15   Pedagogická prax 2 (B)  2tX   2 

 PdF.KPg/M-VUZde007/15   Pedagogická prax 3 (A)    3tX 3 

 PdF.KPg/M-VUZka008/15   Pedagogická prax 3 (B)   3tX  3 

 
dobiehajúce štúdium 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín   počet kreditov 

 PdF.KPg/M-VUZka003/09   Priebežná pedagogická prax A   20s  2 

 PdF.KPg/M-VUZka004/09   Priebežná pedagogická prax B  20s   2 

 PdF.KPg/M-VUZka005/09   Súvislá pedagogická prax A    20s 3 

 PdF.KPg/M-VUZka006/09   Súvislá pedagogická prax B   20s  3 

 
 
 V magisterskom štúdiu pedagogická prax je nadväzujúca na didaktiku hlavného predmetu/tov 
študijného programu.  V kombinovanom študijnom programe počas dvoj-ročného štúdia  je potrebné 
absolvovať prax štyri krát (dva krát za prvý predmet kombinácie študijného programu – priebežná 
a súvislá prax A - a dva krát za druhý predmet kombinácie študijného programu - priebežná a súvislá 
prax B). Prax sa realizuje na základných a stredných školách. 
 

a) Pedagogická prax 2 (A)/Priebežná pedagogická prax A; Pedaogická prax 2 (B)/Priebežná 
pedagogická prax B, v ktorých  obsahom je hospitačná a výstupová činnosť na vyučovaní 
zmluvných cvičných škôl (ZŠ, SŠ) – na predmetoch vlastného študijného programu. 

 
Cieľom predmetu je rozvíjanie znalostí, spôsobností, postojov ako aj praktických skúseností 
spojených s vstupným výkonom učiteľskej profesie. Viesť študentov k sebareflexii a 
sebahodnoteniu. 
Stručná osnova predmetu: 
Hospitačná a výstupová činnosť študentov - budúcich učiteľov:  
o vymedzenie cieľov hospitácie, jej zameranie, metódy hospitácie - pozorovanie, príprava 

záznamov z hospitácie. 
o vlastné pozorovanie výchovno-vzdelávacieho procesu so zreteľom na vopred určenú 

problematiku. 
- analýza študentských záznamov z hospitácií a protokolov z pozorovaných vyučovacích 

hodín.  
- pohospitačný rozhovor s učiteľom praxe. Interpretácia pozorovaných pedagogických javov 

učiteľmi praxe. 
- oboznámenie sa s dokumentáciou školy 

 
b) Súvislá pedagogická prax A/Pedagogická prax 3 (A);  Súvislá pedagogická prax B /Pedagogická 

prax 3 (B), ktorých obsahom je  vlastná pedagogická činnosť na vyučovaní základných 
a stredných škôl – na predmetoch  vlastného študijného programu. 
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Cieľom predmetu je rozvíjanie znalostí, spôsobností, postojov ako aj praktických skúseností 
spojených s vstupným výkonom učiteľskej profesie. Viesť študentov k sebareflexii a 
sebahodnoteniu. 
Stručná osnova predmetu: 
Výstupová činnosť študentov - budúcich učiteľov. 
- analýza študentských záznamov z hospitácií a protokolov z pozorovaných vyučovacích 

hodín, 
- vlastná pedagogická činnosť študentov (vytváranie projektu výučby, jeho realizácia a 

hodnotenie), 
- systematická reflexia skúseností získaných na základe pozorovania iných a reflexia vlastnej 

pedagogickej činnosti. 
 
 
 

B. Predškolská a elementárna pedagogika 
 Študijný odbor: predškolská a elementárna pedagogika  
 
 Pedagogická prax v študijných programoch: 

 Predškolská a elementárna pedagogika – bakalárske štúdium 
 

1  Špecifikácia pedagogických praxí v bakalárskom štúdiu:  
  Predškolská a elementárna pedagogika 
 
V bakalárskom študijnom programe ide o nasledovné priebežné pedagogické praxe a súvislú prax: 

 Súvislá pedagogická prax- semestrálny projekt 
Je pokračovaním predchádzajúcej priebežnej praxe a je priamo zameraná na komplexnú aplikáciu 
všetkých poznatkov a odborných kompetencií získaných počas absolvovania všeobecných, 
pedagogických, psychologických a didaktických kurzov. 

 
platí od  AR 15/16 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KPEP/B-PEPde012/15 Semestrálny projekt (80 hodín praxe)  80sX   7 

 
 
2. Špecifikácia pedagogických praxí v magisterskom štúdiu 
 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

 
v AR 16/17 platí len pre  druhý roční 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KPEP/M-UPVka006/09 Didaktika telesnej výchovy   1h/t   4 

 PdF.KPEP/M-UPVka007/09 Didaktika prírodovedného  vzdelávania 1h/t   4 

 PdF.KPEP/M-UPV-08/13  Didaktika sociálnych reálií v primárnom  
 vzdelávaní   1h/t  4 

 PdF.KPEP/M-UPV-10/13   Didaktika slovenského jazyka a literatúry 1h/t  3 

 PdF.KPEP/M-UPVka014/09 Didaktika elementárnej matematiky  1h/t  3 

 PdF.KPEP/M-UPVka015/09 Didaktika výtvarnej výchovy   1h/t   3 

 PdF.KPEP/M-UPVka016/09 Didaktika hudobnej výchovy   1h/t   3 

 PdF.KPEP/M-UPV-020/13 Semestrálny projekt Mgr.   40s   5 

 
(platí od AR 16/17) 
Kód predmetu názov predmetu   počet kreditov 

 PdF.KPEP/M-UPVde006 /16 Semestrálny projekt Mgr. (80 hodín súvislá prax)   6 
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V magisterskom študijnom programe ide o nasledovné priebežné pedagogické praxe a súvislú prax: 
 

 Priebežná pedagogická prax. 
Je zameraná na overovanie konkrétnych didaktických postupov v procese výučby. Výsledkom 
každej priebežnej praxe je realizovať hospitácie a následne čiastkovú realizáciu výučby v podobe 
jednej prípravy, respektíve kurikulárneho projektu. 

 Súvislá pedagogická prax, semestrálny projekt. 
Je pokračovaním predchádzajúcej priebežnej praxe a je priamo zameraný na komplexnú aplikáciu 
všetkých poznatkov a odborných kompetencií získaných počas absolvovania všeobecných, 
pedagogických, psychologických a didaktických kurzov. 
Cieľom je získať ucelený náhľad na edukačný proces výučby v ZŠ, získať odborné a organizačné 
kompetencie súvisiace s rolou pedagóga a získať schopnosti súvisiace s realizovaním priamej 
edukačnej činnosti v ZŠ.  

 

 

C. Špeciálna pedagogika 
 študijný odbor: špeciálna pedagogika 
 
Pedagogická prax v študijných programoch: 

 SP-POMP - Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika mentálne postihnutých 
 SP-POSP   - Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika sluchovo postihnutých 
 SP-POZP   - Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika zrakovo postihnutých 
 SP-POTP   - Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika telesne postihnutých 
 SP-MPSP - Pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogika sluchovo postihnutých 
 SP-MPTP - Pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogika telesne postihnutých 
 SP-SPZP    - Pedagogika sluchovo postihnutých, Pedagogika zrakovo postihnutých 

 
1. Špecifikácia špeciálnopedagogických praxí v bakalárskom štúdiu 
 

Praktické predmety sú realizované formou cvičení, v ktorých si majú študenti osvojiť 
aplikáciu teoretických poznatkov a získať zručnosti a spôsobilosti viažuce sa k edukačným 
aktivitám  a k špecifikám výchovnej rehabilitácie v populácii postihnutých detí, mládeže 
a dospelých. Súčasťou študijného programu  je špeciálnopedagogická prax  
v špeciálnopedagogických inštitúciách, kde sú títo jednotlivci edukovaní ako 
v špecializovaných zariadeniach, tak aj v inkluzívnom prostredí.  

 
V bakalárskom študijnom programe ide o nasledovnú špeciálnopedagogickú prax: 
 
1a.  Špeciálnopedagogická prax pre študentov druhých a tretích ročníkov bakalárskeho štúdia 
1b.  Špeciálnopedagogická prax pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2016/2017 

 
Priebežná  prax – špecializácia SP. 
Tento kurz absolvujú študenti na zmluvných cvičných školách pre deti a mládež so sluchovým 
postihnutím. 

Cieľom kurzu je praktická činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese: práca s výchovnou 
skupinou, individuálna práca so sluchovo postihnutými deťmi, príprava na vyučovanie 
a vedenie záujmových krúžkov. Pedagogická dokumentácia vo výchove mimo vyučovania. 

 
Súvislá prax – špecializácia SP. 
V rámci tohto kurzu absolvujú študenti súvislú prax priamo na zmluvných cvičných školách 
pre deti a mládež so sluchovým postihnutím. 

Cieľom kurzu je praktická činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese: vedenie výchovných 
činností – práca s výchovnou skupinou, individuálna práca so sluchovo postihnutými 
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deťmi, príprava na vyučovanie a vedenie záujmových krúžkov, rozbor jednotlivých úloh 
a činností. 
 
Prax v zariadeniach pre ZP. 
Prax je realizovaná v špeciálno-pedagogických a rehabilitačných zariadeniach, tiež  v centrách 
špeciálno-pedagogického poradenstva 
Cieľom praxe je aktívne pozorovanie komplexnej starostlivosti o zrakovo postihnutých, vedenie 
hospitačného záznamu, metodická príprava na priamu prácu a samotná práca so zrakovo 
postihnutými pod supervíziou odborníkov. Priame uplatnenie teoretických poznatkov a praktických 
zručností v teréne. 
 
Priebežná  prax – špecializácia TP. 
Študenti absolvujú prax v školách na výchovných predmetoch, kde sa oboznámia s obsahom, 
cieľom, metódami a formami práce s deťmi TPCHZO v edukačnom procese výchovných predmetov. 
Súčasťou  tejto praxe sú mikrovýstypy študentov. 
 
Prax vo výchovných zariadeniach TPCHZO II.  
Študenti absolvujú prax vo výchovných zariadeniach s cieľom získať prvotné praktické skúsenosti 
a overiť ich v priamom edukačnom procese formou výstupov a rozborov. 

Uplatňujú v nej teoreticko-odborné vedomosti. Vykonávajú analýzu prípadovej práce, 
rehabilitačného kurzu, poradenského procesu s rozličným obsahom. 

 
Špeciálne zariadenia pre MP v praxi I a II. 
Študenti prax vykonávajú vo výchovných zmluvných cvičných zariadeniach pre mentálne 
postihnutých ako domovy sociálnych služieb, školské kluby, internátne školy a špeciálne 
materské školy. 
Cieľom kurzu I. je hospitácia ako aj realizácia tvorivých činností vo výtvarnej, hudobnej, 
pohybovej, rozumovej a pracovnej výchove s mentálne postihnutými deťmi a dospelými 
v jednitlivých typoch zariadení. 
Cieľpm kurzu II. je aplikácia teoreticko-odborných a metodických poznatkov z metodiky 
mentálne postihnutých do praxe formou náčuvov a výstupov pod vedením špeciálnych 
pedagógov. 

 
Stáž v centre ŠPP – špecializácia poradenstvo. 
Cieľom praxe je aktívne poznávanie a pozorovanie špeciálnopedagogických prostriedkov 
a procesov v konkrétnych činnostiach poradenského zariadenia s dôrazom na získavanie 
priamych skúseností pri práci s klientmi ako aj konfrontáciu s teoretickými poznatkami. 
 

 (neplatí  pre prvé ročníky- študentov čo nastúpili na štúdium v AR 16/17) 

 PdF.KŠP/B-SPOre007/13  Stáž v centre ŠPP  2t   2 

 PdF.KŠP/B-PSPre007/13 Priebežná prax  4t   4 

 PdF.KŠP/B-PSPre008/13 Súvislá prax  40s   4 

 PdF.KŠP/B-PZPre010/13 Prax v zariadeniach pre ZP  30s   4 

 PdF.KŠP/B-PTPre011/13 Priebežná prax  4t   4 

 PdF.KŠP/B-PTPre012/13 Prax vo výchov. zariadeniach pre TPCHZO II. 40s   4 

 PdF.KŠP/B-PMPre011/13  Špeciálne zariadenia pre MP v praxi I. 30s   3 

 PdF.KŠP/B-PMPre012/13  Špeciálne zariadenia pre MP v praxi II. 30s   3 
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1a.  Špeciálnopedagogická prax pre študentov druhých a tretích ročníkov bakalárskeho štúdia 
 

„Výber druhu špeciálnopedagogickej praxe je určený podľa študijného programu a výberu 
špecializácie.“ 
 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM PORADENSTVO SO šPECIALIZÁCIAMI   
SP-POMP  -  Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika mentálne postihnutých 
SP-POSP    -  Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika sluchovo postihnutých 
SP-POZP    -  Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika zrakovo postihnutých 
SP-POTP    -  Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika telesne postihnutých 
Blok – poradenstvo (platí pre študentov čo nastúpili na štúdium v AR 14/15) 

Blok – poradenstvo (pre kombináciu s MP)  (platí  pre študentov čo nastúpili na štúdium v AR 14/15) 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KŠP/B-PMPre011/13  Špeciálne zariadenia pre MP v praxi I. 30s   3 

 PdF.KŠP/B-PMPre012/13  Špeciálne zariadenia pre MP v praxi II. 30s   3 
Blok –poradenstvo 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

  (pre kombináciu s SP)      (platí pre študentov čo nastúpili na štúdium v AR 14/15) 

 PdF.KŠP/B-SPOre007/13 Stáž v centre ŠPP  2t   2 

Kód predmetu  názov predmetu počet hodín  počet kreditov 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KŠP/B-PSPre007/13  Priebežná prax  4h/t   4 

 PdF.KŠP/B-PSPre008/13  Súvislá prax  40s   4 

 Blok –poradenstvo (pre kombináciu s ZP)      (platí pre študentov čo nastúpili na štúdium v AR 14/15) 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KŠP/B-PSPre008/13  Prax v zariadeniach pre ZP  30s   4 
 

 Blok – poradenstvo (pre kombináciu s TP)     (platí pre študentov čo nastúpili na štúdium v AR 14/15) 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KŠP/B-PTPre011/13 Priebežná prax  4t   4 

 PdF.KŠP/B-PTPre012/13 Prax vo výchov. zariadeniach pre TPCHZO II. 40s   4 

 
 
SP-MPSP  -  Pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogika sluchovo postihnutých 
 
Kód predmetu názov predmetu počet hodím počet kreditov 
Blok – mentálne postihnutí                                    (platí pre Kód predmetu názov predmetu počet 
hodín počet kreditov 

 PdF.KŠP/B-PMPre011/13 Špeciálne zariadenia pre MP v praxi I.   30s  3 

 PdF.KŠP/B-PMPre012/13 Špeciálne zariadenia pre MP v praxi II  30s   3 

 študentov čo nastúpili na štúdium v AR 14/15PdF.KŠP/B-PSPre008/13 Súvislá prax  40s
   4 

 
 
) 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KŠP/B-PMPre011/13 Špeciálne zariadenia pre MP v praxi I.   30s  3 

 PdF.KŠP/B-PMPre012/13 Špeciálne zariadenia pre MP v praxi II  30s   3 

 
 

Blok – telesne postihnutí                                      (platí pre študentov čo nastúpili na štúdium v AR 14/15) 

 PdF.KŠP/B-PSPre007/13 Priebežná prax    4h/t  4 
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SP-MPTP  -  Pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogika telesne postihnutých 
 

Blok – mentálne postihnutí                                    (platí pre študentov čo nastúpili na štúdium v AR 14/15)  
Kód predmetu názov predmetu  počet hodín        počet kreditov 

Blok – telesne postihnutí                                         (platí pre študentov čo nastúpili na štúdium v AR 14/15) 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KŠP/B-PTPre011/13 Priebežná prax    40s  4 

 PdF.KŠP/B-PTPre012/13 Prax vo výchovných zariaden. pre TPCHZO II. 40s   4 

 
 
SP-SPZP  -  Pedagogika sluchovo postihnutých, Pedagogika zrakovo postihnutých 
 

Blok – sluchovo postihnutí                                (platí pre študentov čo nastúpili na štúdium v AR 14/15) 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

 PdF.KŠP/B-PSPre007/13 Priebežná prax    4h/t  4 

 PdF.KŠP/B-PSPre008/13 Súvislá prax  40s   4 

Blok – zrakovo postihnutí                                        (platí pre študentov čo nastúpili na štúdium v AR 14/15) 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

 PdF.KŠP/B-PZPre010/13 Prax v zariadeniach pre ZP   30s  4 

 
 
1b.  Špeciálnopedagogická prax pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2016/2017 
 
 Špeciálnopedagogická prax v PMP 
 Špeciálnopedagogická prax v PTPCHZO 
 Špeciálnopedagogická prax v PSP 
 Špeciálnopedagogická prax v PZP 

 Špeciálnopedagogická prax – poruchy učenia 
 Špeciálnopedagogická prax – poruchy správania 

 
 
V bakalárskom štúdiu sú tieto špecializácie praxe povinné predmety, študenti absolvujú všetky praxe 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

 PdF.KŠP/B-SPPde055/16 Špeciálnopedagogická prax v PMP 26s   2 

 PdF.KŠP/B-SPPde056/16 Špeciálnopedagogická prax v PTPCHZO 26s   2 

 PdF.KŠP/B-SPPde057/16 Špeciálnopedagogická prax v PSP 26s   2 

 PdF.KŠP/B-SPPde058/16 Špeciálnopedagogická prax v PZP 26s   2 

 
Tieto druhy praxe sú povinne voliteľné predmety: 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

 PdF.KŠP/B-SPPde073/16 Špeciálnopedagogická prax - poruchy učenia 26s   2 

 PdF.KŠP/B-SPPde074/16 Špeciálnopedagogická prax-poruchy správania 26s   2 

 

 
2 Špecifikácia špeciálnopedagogických praxí v magisterskom štúdiu 
 
        2a. Špeciálnopedagogická prax pre študentov druhých ročníkov bakalárskeho štúdia 
        2b. Špeciálnopedagogická prax pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2016/2017 
 
 Súčasťou magisterského študijného programu  je špeciálnopedagogická prax  
v špeciálnopedagogických inštitúciách, kde sú títo jednotlivci edukovaní ako v špecializovaných 
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zariadeniach, tak aj v inkluzívnom prostredí, príp. v zariadeniach poskytujúcich komplexnú 
rehabilitáciu jednotlivcov so znevýhodnením.  
 Pri výstupových praxiach sú študenti hodnotení za celkové zvládnutie vyučovacieho 
(resp. poradenského) procesu. Hodnotenie sa zameria najmä na vhodnosť zvolených metód, 
foriem, prostriedkov a organizácie práce ako aj na ich praktické zvládnutie.  
 
Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ pre MP 
Cieľom predmetu je uviesť študentov do špeciálnopedagogickej praxe v špeciálnych 
základných školách pre MP.  Študenti si precvičia schopnosti edukácie a získajú a spracujú 
informácie. 
 
Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ I.  
Cieľom predmetu je uviesť študentov do učiteľskej praxe v špeciálnych základných školách 
priamou účasťou na náčuvoch v edukačnom procese a samotnými výstupmi v rámci 
jednotlivých  vyučovacích predmetov. 
 
Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ II.  
Cieľom predmetu je uviesť študentov do učiteľskej praxe v špeciálnych základných školách 
priamou účasťou na náčuvoch vo vyučovacom procese a samotnými výstupmi v rámci 
jednotlivých predmetov.  
 
Priebežná prax. 
Cieľom kurzu je  absolvovať výstupy na jednotlivých vyučovacích hosinách v jednotlivých 
ročníkoch základnej školy pre sluchovo postihnutých. Študenti majú získať praktické 
informácie o štruktúre hodiny, tématických plánoch a príprave učiteľa na hodinu. 
 
Súvislá prax. 
Cieľom kurzu je realizovať, (v náväznosti na priebežnú prax) výstupy na jednotlivých 
vyučovacích hosinách v jednotlivých ročníkoch základnej školy pre sluchovo postihnutých pod 
supervíziou cvičnáho učiteľa. Zúčastäujú sa a prakticky sa zapájajú  do vzdelávacieho procesu 
 
Prax v školách pre TP 
Cieľom tohto predmetu (vychádzajúc z teórie edukácie TPCHZO) je absolvovať konkrétnu 
edukačnú činnosť v školách pre žiakov s telesným postihnutím, ktorú tvoria náčuvy a praktické 
výstupy v školách somatopedického typu. 
 
Prax v školách a zariadeniach pre ZP 
Cieľom praxe je aktívne pozorovanie edukácie žiaka v primárnom vzdelávaní a starostlivosti 
o týchto jednotlivcov, vedenie hospitačného záznamu, príprava na priamu prácu a samotná 
práca so zrakovo postihnutými jednotlivcami. Praktický výstup, reflexia z praxe. 
 
 

Prax v školách a zariadeniach pre SP, ZP, TPCHZO, DPU, DPS, ND, DNKS 
Tieto druhy špeciálnopedagogickej praxe sú súčasťou hlavnej špecializácie poradenstva 
a zvolenej špecializácie postihnutia. 
Vychádzajúc z teórie edukácie zoznámiť sa s praktickými metódami poradenstva a edukačnými 
formami daného postihnutia. 
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2a. Špeciálnopedagogická prax pre študentov druhých ročníkov bakalárskeho štúdia 

 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM PORADENSTVO SO šPECIALIZÁCIAMI   
SP-POMP    - Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika mentálne postihnutých 
SP-POSP      - Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika sluchovo postihnutých 
SP-POZP      - Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika zrakovo postihnutých 
SP-POTP      - Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika telesne postihnutých 
 
K týmto dvom hlavným špecializáciám je potrebné si vybrať ešte dve podšpecializácie –  v AR 
2016/2017 platí už len pre druhé ročníky magisterského štúdia. 
 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM  mSP-POMP 
Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika mentálne postihnutých. 
 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PMPre006/12  Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ I 45s   2 

 PdF.KŠP/M-PMPre011/12  Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ II. 45s   2 

Blok – výberová špecializácia poradenstva v kombináci  s MP  
povinný výber 2 alternatív: TPCHZO, ZP, SP, DNKS, DPU, ND, DPS 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-SPOre015/12 Prax v školách a zariad. pre TPCHZO 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre019/12 Prax v školách a zariad. pre ZP  30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre023/12 Prax v školách a zariad. pre SP  30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre027/12 Prax v školách a zariad. pre DNKS 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre031/12 Prax v školách a zariad. pre DPU 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre035/12 Prax v školách a zariad. pre ND  30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre039/12 Prax v školách a zariad. pre DPS  30s   1 

 
 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM  mSP-POSP 
Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika sluchovo postihnutých 
 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PSPre012/12  Priebežná prax  4h/t   1 

 PdF.KŠP/M-PSPre013/12  Súvislá prax  40s   2 

Blok – výberová špecializácia poradenstva v kombinácii  s SP  
povinný výber 2 alternatív: MP, TPCHZO, ZP, DNKS, DPU, ND, DPS 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-SPOre011/12 Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ.pre MP  30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre015/12 Prax v školách a zariad. pre TPCHZO 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre019/12 Prax v školách a zariad. pre ZP  30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre027/12 Prax v školách a zariad. pre DNKS 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre031/12 Prax v školách a zariad. pre DPU 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre035/12 Prax v školách a zariad. pre ND  30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre039/12 Prax v školách a zariad. pre DPS  30s   1 

 
 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM mSP-POTP 
Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika telesne postihnutých 
 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PTPre010/12 Prax v školách pre TP   20s  2 

 PdF.KŠP/M-PTPre011/12 Prax v školách pri ZZ   20s  2 
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Blok – výberová špecializácia poradenstva v kombinácii  s TP  
povinný výber 2 alternatív: MP, ZP,  SP, DNKS, DPU, ND, DPS 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-SPOre011/12 Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ.pre MP  30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre019/12 Prax v školách a zariad. pre ZP  30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre023/12 Prax v školách a zariad. pre SP  30s   1 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-SPOre027/12 Prax v školách a zariad. pre DNKS 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre031/12 Prax v školách a zariad. pre DPU 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre035/12 Prax v školách a zariad. pre ND  30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre039/12 Prax v školách a zariad. pre DPS  30s   1 

 
 
 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM  mSP-POZP 
Špeciálnopedagogické poradenstvo, Pedagogika zrakovo postihnutých 
 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PZPre012/12 Prax v školách a zariadeniach pre ZP  30s  2 

Blok – výberová špecializácia poradenstva v kombinácii  so ZP  
povinný výber 2 alternatív: MP, TPCHZO,  SP, DNKS, DPU, ND, DPS 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-SPOre011/12 Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ pre MP 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre015/12 Prax v školách a zariad. pre TPCHZO 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre023/12 Prax v školách a zariad. pre SP  30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre027/12 Prax v školách a zariadeniach.pre DNKS 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre031/12 Prax v školách a zariadeniach.pre DPU 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre035/12 Prax v školách a zariadeniach.pre ND 30s   1 

 PdF.KŠP/M-SPOre039/12 Prax v školách a zariadeniach.pre DPS 30s   1 

 

 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM mSP-MPSP 
Pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogika sluchovo postihnutých 
 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PMPre006/12  Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ I. 45s   2 

 PdF.KŠP/M-PMPre011/12  Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ II. 45s   2 

 PdF.KŠP/M-PSPre012/12  Priebežná prax  4h/t   1 

 PdF.KŠP/M-PSPre013/12  Súvislá prax  40s   2 

 
 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM mSP-MPTP 
Pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogika telesne postihnutých 
 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PMPre006/12  Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ I. 45s   2 

 PdF.KŠP/M-PMPre011/12  Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ II. 45s   2 

 PdF.KŠP/M-PTPre010/12 Prax v školách pre TP   20s  2 

 PdF.KŠP/M-PTPre011/12 Prax v školách pri ZZ   20s  2 

 
 



 20 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM mSP-MPZP 
Pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogika zrakovo postihnutých 
 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PMPre006/12  Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ I. 45s   2 

 PdF.KŠP/M-PMPre011/12  Špeciálnopedagogická prax v ŠZŠ II. 45s   2 

 PdF.KŠP/M-PZPre012/12 Prax v školách a zariadenie pre ZP  30s  2 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM mSP-TPZP 
Pedagogika telesne postihnutých, Pedagogika zrakovo postihnutých 
 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PZPre012/12 Prax v školách a zariadenie pre ZP  30s  2 

 PdF.KŠP/M-PTPre010/12 Prax v školách pre TP   20s  2 

 PdF.KŠP/M-PTPre011/12 Prax v školách pri ZZ   20s  2 

 
 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM mSP-SPZP 
Pedagogika sluchovo postihnutých, Pedagogika zrakovo postihnutých 
 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PZPre012/12 Prax v školách a zariadenie pre ZP  30s  2 

 PdF.KŠP/M-PSPre012/12  Priebežná prax  4h/t   1 

 PdF.KŠP/M-PSPre013/12  Súvislá prax  40s   2 

 
 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM mSP-SPTP 
Pedagogika sluchovo postihnutých, Pedagogika telesne postihnutých 
 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PTPre010/12 Prax v školách pre TP   20s  2 

 PdF.KŠP/M-PTPre011/12 Prax v školách pri ZZ   20s  2 

 PdF.KŠP/M-PSPre012/12  Priebežná prax  4h/t   1 

 PdF.KŠP/M-PSPre013/12  Súvislá prax  40s   2 

 

 
 2b. Špeciálnopedagogická prax pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2016/2017 

 
Študent si povinne volí dve z nasledujúcich špecializácií špeciálnej pedagogiky: 
 
o Špecializácia Špeciálnopedagogické poradenstvo: 

 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-SPOde007/16 Špeciálnopedagogická prax A  26s   3 

 
 
o Špecializácia Pedagogika mentálne postihnutých 

 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PMPde004/16 Špeciálnopedagogická prax B  26s   3 
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o Špecializácia Pedagogika telesne postihnutých 

 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PTPde004/16 Špeciálnopedagogická prax C  26s   3 

 
 
o Špecializácia Pedagogika sluchovo postihnutých 

 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PSPde006/16 Špeciálnopedagogická prax D  26s   3 

 
 
 
o Špecializácia Pedagogika zrakovo postihnutých 

 
Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

 PdF.KŠP/M-PZPde004/16 Špeciálnopedagogická prax E  26s   3 

 
 
o Špecializácia Pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia, správania a s narušenou 

  komunikačnou schopnosťou 
 

Kód predmetu  názov predmetu počet hodím počet kreditov 

 PdF.KŠP/K-USKde005/16 Špeciálnopedagogická prax F  26s   3 
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II. ODBORNÁ PRAX  
 

 Prax v študijných programoch: 
 

 Jednoodborových: 
- liečebná pedagogika 
- sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 
- sociálna práca 
- logopédia 

 
 

A. Liečebná pedagogika 
 študijný odbor: liečebná pedagogika 
 

1.  Špecifikácia odborných praxí v bakalárskom štúdiu 
  
platí od AR 2016/2017 

Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet krediov 

 PdF.KLP/B-LCPde029/16  Liečebnopedagogická prax 1   2h/t   2 

 PdF.KLP/B-LCPde030/16  Liečebnopedagogická prax 2   4h/t   2 

 PdF.KLP/B-LCPde031/16  Liečebnopedagogická prax 3   4h/t   2 
(konkrétne zameranie jednotlivých praxí je presne vymedzené v informačnom liste predmetu) 

 
dobiehajúce štúdium 

Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet krediov 

 PdF.KLP/B-LCPKA045/09  Prax v relevantných zariadeniach   40s  3 

 PdF.KLP/B-LCPKA076/09 Praktikum   2h/t  2 

 PdF.KLP/B-LCPKA087/09 Priebežná prax   2h/t  2 
(konkrétne zameranie jednotlivých praxí je presne vymedzené v informačnom liste predmetu) 

 
Ciele a úlohy praxe: oboznámenie sa so súčasnou praxou v oblasti špeciálnopedagogickej 
starostlivosti o deti a mládež ako je vyučovanie, poradenstvo, terapia a iné služby. 
Detailné pozorovanie klienta, vedenie zápisov z pozorovaní, ich analýza a reflektovanie, 
pozorovanie odbornej práce cvičného učiteľa, pod supervíziou cvičného učiteľa samostatná 
odborná práca s klientom, vedenie praxového denníka   
Ďalším cieľom praxe je ponúknuť študentom supervízne vedenie pri práci s klientom 
v zariadení alebo v rodine. Študent počas semestra pracuje s klientom, priebeh svojej práce 
konzultuje s vyučujúcim, spolu hľadajú optimálne formy liečebopedagogickej intervencie.  
 

 

B. Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 

 študijný odbor: pedagogika 
 

1.  Špecifikácia odborných praxí v bakalárskom štúdiu 
 
platí od AR 2016/2017 

Kód predmetu názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KSPg/B-SPGde013/16  Odborná prax I. - náčuvová   40s  2 

 PdF.KSPg/B-SPGde020/16  Odborná prax II. - priebežná   40s  2 

 PdF.KSPg/B-SPGde026/16  Odborná prax III. - súvislá   40s  2 

 PdF.KSPg/B-SPGde031/16  Odborná prax IV. - pobytová   40s  2 
(konkrétne zameranie jednotlivých praxí je presne vymedzené v informačnom liste predmetu) 



 23 

 
(dobiehajúce štúdium) 

Kód predmetu názov predmetu počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KSPg/B-SPGka019/09  Odborná prax I.   40s  4 

 PdF.KSPg/B-SPGka020/09  Odborná prax II.   40s  4 

 PdF.KSPg/B-SPGka021/09  Odborná prax III.   40s  4 

 PdF.KSPg/B-SPGka022/09  Odborná prax IV   40s  4 
(konkrétne zameranie jednotlivých praxí je presne vymedzené v informačnom liste predmetu) 

 
Ciele a úlohy praxe: získať praktické zručnosti vo vybranom type zariadenia. Aktívne sa zapájať do 
 výchovného, či terapeutického procesu v spolupráci s cvičným vychovávateľom, špeciálnym 
pedagógom, terapeutom, sociálnym pracovníkom, referentom.  
Aplikovať teoretické poznatky v praxi. Zoznámiť sa s výchovnými, špeciálnopedagogickými, či 
terapeutickými postupmi pri riešení rôznych problémov a situácií. 
Precvičiť si schopnosti získavať a spracovať informácie podľa účelu a v primeranej forme. 
 
 
 

C. Sociálna práca  
 študijný odbor: sociálna práca 
 
 

1. Špecifikácia odborných praxí v bakalárskom štúdiu 
 
platí od AR 2016/2017 

Kód predmetu názov predmetu       počet hodín  počet kreditov 

 PdF.KSPg/B-SOCde009/16 Exkurzia a seminár k exkurzii           12sE + 1S  2 

 PdF.KSPg/B-SOCde018/16 Odborná prax a praxový supervízny seminár I  1S + 72sX  2 

 PdF.KSPg/B-SOCde027/16 Odborná prax a praxový supervízny seminár II  2S + 144sX  3 

 PdF.KSPg/B-SOCde036/16 Odborná prax a praxový supervízny seminár III  2S + 144sX  3 
(konkrétne zameranie jednotlivých praxí je presne vymedzené v informačnom liste predmetu) 

 
dobiehajúce štúdium 

Kód predmetu  názov predmetu  počet hodín počet kreditov 

 PdF.KSP/B-SOCde208/12  Odborná prax I.   72s  2 

 PdF.KSP/B-SOCde407/12  Odborná prax II.   144s  2 

 PdF.KSP/B-SOCde506/12  Odborná prax III.   144s  2 
(konkrétne zameranie jednotlivých praxí je presne vymedzené v informačnom liste predmetu) 

 
Ciele a úlohy praxe: získať prehľad o základných typoch zariadení poskytujúcich sociálnu pomoc, 
oboznámiť sa s ich štruktúrou, metódami a formami práce; naučiť sa jednotlivé administratívne 
postupy používané v štátnych a neštátnych zariadeniach v oblasti sociálnej práce a sociálnej politiky; 
spoznať štýly riadenia v organizáciách pôsobiacich v oblasti sociálnej práce a sociálnej politiky. Cieľom 
odbornej praxe je identifikácia a analýza používaných metód sociálnej práce pri práci s klientom, 
jednotlivcom, rodinou alebo skupinou/komunitou v sociálnej organizácii alebo v teréne pod 
supervíziou. 
 
 

2. Špecifikácia odborných praxí v magisterskom štúdiu 
 
platí od AR 2016/2017 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 
 

PdF.KSP/M-SOCde016/16 Odborná prax       120sX   4 
(konkrétne zameranie jednotlivých praxí je presne vymedzené v informačnom liste predmetu) 
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dobiehajúce štúdium 

Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 
 

PdF.KSP/M-SOCka112/09 Odborná prax   144s   2 
(konkrétne zameranie jednotlivých praxí je presne vymedzené v informačnom liste predmetu) 

 
Praxové pracovisko odbornej praxe ako miesto výkonu si študent vyberá v súlade s témou diplomovej 
práce, ktorú si zvolil! 
Predpokladom zapísania Odbornej praxe je absolvovanie predmetu „Teórie sociálnej práce“.  
 

Cieľ:  
1. možnosť: Sociálna práca s jednotlivcom, rodinou, skupinou/komunitou.  
Cieľom odbornej praxe je identifikácia a analýza používaných metód sociálnej práce pri práci 
s klientom, jednotlivcom, rodinou alebo skupinou/komunitou v sociálnej organizácii alebo v teréne pod 
supervíziou.  

2. možnosť: Manažment v sociálnej práci 
Cieľom odbornej praxe je naučiť sa manažérskym zručnostiam a riadeniu v sociálnej práci. Absolvent 
praxe by mal získať prehľad o formách a obsahu riadiacej práce sociálnej organizácie, o uplatňovaní 
jednotlivých princípov, prístupov a funkciách riadenia 
 
 
D. Logopédia  
študijný odbor: logopédia 
 
 

1. Špecifikácia odborných praxí v spojenom bakalárskom a magisterskom štúdiu 
 

(platí od AR 2016/2017) 

Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KL/M-LOGde030/16  Úvodná logopedická prax   15sX  3 

 PdF.KL/M-LOGde012/16  Logopedická prax: dyslália    30sX  4 

 PdF.KL/M-LOGde017/16  Logopedická prax: poruchy plynulosti reči  30sX  4 

 PdF.KL/M-LOGde014/16  Logopedická prax: narušený vývin reči  30sX  4 

 PdF.KL/M-LOGde013/16  Logopedická prax: dyslexia   30sX  4 

 PdF.KL/M-LOGde016/16  Logopedická prax: poruchy hlasu a palatolália 45sX  6 

 PdF.KL/M-LOGde015/16  Logopedická prax: neurogénne poruchy komunikácie 45sX 6 

 PdF.KL/M-LOGde003/16  Diplomová prax   45sX  6 

 PdF.KL/M-LOGde018/16  Logopedická prax: symptomatické poruchy reči u detí 30sX 4 
(konkrétne zameranie jednotlivých praxí je presne vymedzené v informačnom liste predmetu) 
 

 Logopedické praktikum: 
 

Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KL/M-LOGka013/09  Dyslália   2h/t  3 

 PdF.KL/M-LOGka016/09  Poruchy hlasu    2h/t  3 

 PdF.KL/M-LOGka019/09  Poruchy plynulosti reči   2h/t  3 

 PdF.KL/M-LOGka022/09  Palatolália   2h/t  3 

 PdF.KL/M-LOGka025/09  Narušený vývin reči   2h/t  3 

 PdF.KL/M-LOGka028/09  Afázia   2h/t  3 

 PdF.KL/M-LOGka031/09  Symptomatické poruchy reči u dospelých  2h/t  3 

 PdF.KL/M-LOGka034/09  Symptomatické poruchy reči u detí   2h/t  3 

 PdF.KL/M-LOGka038/09  Dyslexia   2h/t  3 

 PdF.KL/M-LOGka040/09  Augmentatívna a alternatívna komunikácia  2h/t  3 
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(konkrétne zameranie jednotlivých praxí je presne vymedzené v informačnom liste predmetu) 

 Súvislá logopedická prax 
 
Kód predmetu názov predmetu počet hodín počet kreditov 

 PdF.KL/M-LOGka013/09  Dyslália   30s  4 

 PdF.KL/M-LOGka016/09  Poruchy hlasu    30s  4 

 PdF.KL/M-LOGka019/09  Poruchy plynulosti reči   30s  4 

 PdF.KL/M-LOGka022/09  Palatolália   30s   4 

 PdF.KL/M-LOGka025/09  Narušený vývin reči   30s  4 

 PdF.KL/M-LOGka028/09  Afázia   30s  4 

 PdF.KL/M-LOGka031/09  Symptomatické poruchy reči u dospelých  30s  4 

 PdF.KL/M-LOGka034/09  Symptomatické poruchy reči u detí   15s  2 

 PdF.KL/M-LOGka038/09  Dyslexia   30s  4 

 PdF.KL/M-LOGka040/09  Augmentatívna a alternatívna komunikácia  15s  2 
(konkrétne zameranie jednotlivých praxí je presne vymedzené v informačnom liste predmetu) 
 

Cieľom kurzu„Logopedické praktikum“ je pozorovať techniky nácviku  
a stratégie osvojovania mikrozručností v oblasti zvukovej, lexikálno-sémantickej, 
morfosyntaktickej a ortografickej roviny jazykového systému;  
Cieľom kurzu „Súvislá prax“ je uplatnenie vedomostného potenciálu pri didaktickej 
analýze  hodnotení pozorovaných výučbových jednotiek s predpokladom využitia  pri 
plánovaní a realizácii výučbových jednotiek počas súvislej praxe. 
 

 

Praktická príprava predstavuje 40 % z celkovej prípravy študentov logopédie. Realizuje sa 
prostredníctvom priebežnej praxe ako logopedické praktikum a súvislá logopedická prax na 
konci semestra v čase blokovej výučby vo 4. – 9. semestri. Obidve formy priamo nadväzujú na 
teoretické kurzy, ktoré sú súčasťou špeciálnych logopedických disciplín. Prax prebieha vo 
vybratých zdravotníckych zariadeniach, špecializovaných výučbových zariadeniach 
a špeciálnych školách, kde ju poskytujú erudovaní odborníci v problematike jednotlivých 
druhov narušenej komunikačnej schopnosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


