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Katedra špeciálnej pedagogiky UK PedF Bratislava 

 

 

TÉZY   NA   ROZDIELOVÉ PRIJÍMACIE    SKÚŠKY 

 

Študijný program  : Špeciálna pedagogika 

Špecializácia: Pedagogika sluchovo postihnutých   

Predmet rozdielovej prijímacej  skúšky :  Pedagogika sluchovo postihnutých  

 

 

 Pedagogika sluchovo postihnutých a jej zaradenie v rámci vied o človeku  

 Z histórie vzdelávania sluchovo postihnutých ( metódy vzdelávania v minulosti -  

syntetické, analytické, analyticko – syntetické….). 

 Patológia  sluchových funkcií, etiológia  sluchového postihnutia, typy druhy a stupne 

sluchového postihnutia, popis populácie sluchovo postihnutých. 

 Trendy v pedagogike sluchovo postihnutých a v audiometrii a audioprotetike.  

 Endogenné a exogenné faktory ovplyvňujúce vzdelávanie detí so sluchovým 

postihnutím  

 Jednotlivé oblasti (terapeutické hľadiská)  v pedagogike sluchovo postihnutých ( 

sluchová výchova, rytmicko – hudobná výchova, rozvíjanie reči, vizuálna percepcia 

hovorenej reči). 

 Komunikačný systém  sluchovo postihnutých (základné informácie) a kompenzačné 

pomôcky. 

 Organizácia výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutých v našich podmienkach. 

Špeciálne školy pre sluchovo postihnutých, moţnosti integrovaného vzdelávania.  

 Metódy vzdelávania sluchovo postihnutých  (základná schéma a základné 

informácie….)  

 Raná starostlivosť o sluchovo postihnuté dieťa a rodinu so  SP dieťaťom, programy 

ranej starostlivosti  u detí so SP.  

 Rehabilitačné programy pre deti s kochleárnym implantátom, programy : starostlivosť 

o rodinu s sluchovo postihnutým dieťaťom 

 Osobnosť SP  

 Špecifiká   organizácie výchovy  sluchovo post. mimo vyučovania a obsah výchovy 

SP  mimo vyučovania v súčasnosti.  

 Špecifiká prípravy na vyučovanie u sluchovo postihnutých  

 Vyuţívanie voľného času a záujmová činnosť v  internátnych  zariadeniach, druhy 

výchovného pôsobenia vzhľadom na internátne podmienky.  

 Rehabilitácia – sociálna, výchovná, spoločenská, pracovná, liečebná   

 Štandardné pravidlá  a rehabilitačné programy pre SP ( sociálna rehabilitácia)   

 Individuálne vzdelávacie programy 

 Rozvíjajúce programy u sluchovo postihnutých  

 Komunikačné zručnosti – ich zaradenie, charakteristika, rozdiely s inými predmetmi.  

 

 

Literatúra :  
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 ANTUŠEKOVÁ, A.- MATUŠKA, O.: Rozvíjanie reči sluchovo postihnutých detí 

ranného a predškolského veku. Bratislava, SPN, 1992. 

 LEONARDT , A. : Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava : Sapientia, 

2001. 

 PÁVKOVÁ, J. A KOL.: Pedagogika volného času. Portál. Praha, 2002 

 POUL, J. : Dítě s vadou sluchu. Jeho včasná výchova v rodině. Praha. Gong, 1992. 

 POŢÁR, L.: Psychológia osobnosti postihnutých. Bratislava, UK, 1996. 

 Štandardné pravidlá pre vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným 

postihnutím. Vládny výbor pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenska, 

1994. 

 TARCSIOVÁ, D. - HOVORKOVÁ, S.: Máme dieťa so sluchovým postihnutím, ... a 

čo ďalej? Effeta, Bratislava, 2002 

 TARCSIOVÁ, D.: Komunikačný systém sluchovo postihnutých a možnosti 

prekonávania ich komunikačnej bariéry.  Bratislava : Sapientia 2005. 

 ŢATKOVÁ, B. : Surdopédia II., UK, Btatislava, 1987. 

 

Pokyny pre praktickú skúšku : 

 

Študenti, ktorí  sa  prihlásili  na špecializáciu Pedagogika sluchovo postihnutých,  absolvujú  

aj praktickú časť, ktorej cieľom je posúdiť   

 obsahovú a formálnu stránku hovoreného jazyka  

 predpoklady pre zvládnutie   manuálnych foriem komunikácie. 

 

Vyššie  spomenuté poţiadavky sú veľmi dôleţité predpoklady pre  pôsobenie v danej 

špecializácii a budú prebiehať pred prijímacou komisiou, v ktorej  budú odborníci na  dané 

oblasti.   

 

 

TÉZY   NA   ROZDIELOVÉ PRIJÍMACIE    SKÚŠKY 

 

Študijný program  : Špeciálna pedagogika 

Špecializácia: Pedagogika sluchovo postihnutých   

Predmet rozdielovej prijímacej  skúšky :  Špeciálna pedagogika 

 
1. Špeciálna pedagogika a jej predmet  

2. Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied 
3. Systém špeciálnej pedagogiky 

4. Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike – Vymedzenie základných pojmov 

a pojmových kategórií v špeciálnej pedagogike 

5. Norma, normalita v špeciálnej pedagogike 
6. Vývin, vývinové anomálie 

7. Integrácia a segregácia postihnutých – vzťahy, postoje, prístupy 

8. Socializácia osôb s postihnutím 
9. Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky 

10. Výskumné metódy v špeciálnej pedagogike 

11. Diagnostika a prognostika postihnutých – špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika 
12. Špeciálno-pedagogické poradenstvo 
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13. Diferenciácia osôb s postihnutím a narušením 

14. Depistáţ, evidencia a moţnosti edukácie detí a mládeţe so ŠVVP (špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby 
15. Sústava špeciálnych škôl a zariadení 

16. Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach 

17. Špecifiká edukačného procesu v integrovanej a relatívne segregovanej forme edukácie 
18. Špeciálno-pedagogické zásady 

19. Predškolská výchova detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

20. Špeciálno-pedagogická prevencia a osveta 

21. Porovnávacia špeciálna pedagogika 
22. Rodinná výchova detí s postihnutím a narušením 

23. Osobnosť špeciálneho pedagóga 

24. Pedagogika mentálne postihnutých 
25. Pedagogika telesne postihnutých a zdravotne oslabených 

26. Pedagogika psychosociálne narušených 

27. Pedagogika sluchovo postihnutých 
28. Pedagogika zrakovo postihnutých 

29. Pedagogika osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou  (NKS) 

30. Pedagogika detí s vývinovými poruchami učenia a správania 

31. Pedagogika viacnásobne postihnutých 
32. Pedagogika nadaných a talentovaných 

 

Literatúra: 
 

1. Vašek, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava, Sapientia 2007   

 

Odporúčaná literatúra:  
 

1. Vašek, Š. a kol.: Špeciálna predagogika (pre 4. roč. SOŠ). Bratislava, SPN 2003 

2. Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika (pre 3. roč. SOŠ). Bratislava, SPN 2001 
3. Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika (pre 2. roč. SOŠl). Bratislava, SPN 2000 

4. Vančová, A.: Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava, Sapientia 2005 

 

TÉZY   NA   ROZDIELOVÉ PRIJÍMACIE    SKÚŠKY 

 

Študijný program  : Špeciálna pedagogika 

Špecializácia: Pedagogika mentálne postihnutých   

Predmet rozdielovej prijímacej  skúšky :  Pedagogika mentálne postihnutých 

 

1. Pedagogika mentálne postihnutých ako disciplína  špeciálnej pedagogiky 

      a súvzťaţné vedy. 

2. Teoretické základy pedagogiky mentálne postihnutých. Odborná terminológia. Vedecký    

    jazyk. 

3. Systém pedagogiky mentálne postihnutých. 

4. Metodológia pedagogiky mentálne postihnutých. 

5. História pedagogiky mentálne postihnutých a starostlivosti o mentálne postihnutých. 

6. Mentálne postihnutie, mentálna retardácia – vymedzenie pojmov, definovanie,    

charakteristika. 

7.  Klasifikácia MP podľa druhov, klinických foriem, typov a stupňov postihnutia. 

8. Oligofrénia, demencia a sociálne podmienené mentálne postihnutie- druhy MP. 

9.  Typy mentálneho postihnutia a formy MP. 
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10. Stupne mentálnej retardácie: ľahká mentálna retardácia, stredná mentálna retardácia, 

      ťaţká a hlboká mentálna retardácia. 

11. Filozofia špeciálnej výchovy mentálne postihnutých, 

      školská a sociálna integrácia a inklúzia  mentálne postihnutých. 

12. Edukatívna rehabilitácia MP. Ciele, úlohy, obsah, metódy, formy, prostriedky.  

13. Sústava škôl a zariadení pre mentálne postihnutých v Slovenskej republike 

14.  Diagnostika v pedagogike mentálne postihnutých. 

15. Činitele utvárania osobnosti mentálne postihnutého človeka – dedičnosť, prostredie 

      a edukácia. 

16. Predprimárne vzdelávanie detí s mentálnym a viacnásobným  postihnutím. 

17. Primárne vzdelávanie detí a ţiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím. 

18. Edukácia mentálne postihnutých detí a mládeţe v ŠZŠ . 

19. Edukácia mentálne postihnutých detí a mládeţe mimo vyučovania. 

20. Výchovná a komplexná rehabilitácia  mentálne a viacnásobne postihnutých v domovoch  

      sociálnych sluţieb. 

21. Edukácia  mentálne postihnutých s viacnásobným postihnutím. 

22. Hraničné problémy v pedagogike MP. 

23. ADHD syndróm a pedagogika mentálne postihnutých 

24. Autistické deti v špeciálnych školách a zariadeniach  

a moţnosti pozitívneho ovplyvňovania. 

25. Socializácia mentálne postihnutých. 

26. Pedeutológia v pedagogike MP. 

27. Komparatívna pedagogika MP. 

28. Štátne a školské vzdelávacie programy. Podporné poradenské sluţby. 

 

LITERATÚRA: 

Vančová,A.: Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava, Sapientia 2005 

Vančová,A.: Pedagogika mentálne postihnutých. Bratislava, PdFUK 2008 

Vančová,A.: Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava, KKT pre PdfUK 2010 

Zákony, vyhlášky, štátne vzdelávacie programy 

 

TÉZY   NA   ROZDIELOVÉ PRIJÍMACIE    SKÚŠKY 

 

Študijný program  : Špeciálna pedagogika 

Špecializácia: Pedagogika mentálne postihnutých   

Predmet rozdielovej prijímacej  skúšky :  Špeciálna pedagogika 

 
1. Špeciálna pedagogika a jej predmet  

2. Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied 
3. Systém špeciálnej pedagogiky 

4. Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike – Vymedzenie základných pojmov 

a pojmových kategórií v špeciálnej pedagogike 

5. Norma, normalita v špeciálnej pedagogike 
6. Vývin, vývinové anomálie 

7. Integrácia a segregácia postihnutých – vzťahy, postoje, prístupy 

8. Socializácia osôb s postihnutím 
9. Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky 

10. Výskumné metódy v špeciálnej pedagogike 

11. Diagnostika a prognostika postihnutých – špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika 
12. Špeciálno-pedagogické poradenstvo 
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13. Diferenciácia osôb s postihnutím a narušením 

14. Depistáţ, evidencia a moţnosti edukácie detí a mládeţe so ŠVVP (špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby 
15. Sústava špeciálnych škôl a zariadení 

16. Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach 

17. Špecifiká edukačného procesu v integrovanej a relatívne segregovanej forme edukácie 
18. Špeciálno-pedagogické zásady 

19. Predškolská výchova detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

20. Špeciálno-pedagogická prevencia a osveta 

21. Porovnávacia špeciálna pedagogika 
22. Rodinná výchova detí s postihnutím a narušením 

23. Osobnosť špeciálneho pedagóga 

24. Pedagogika mentálne postihnutých 
25. Pedagogika telesne postihnutých a zdravotne oslabených 

26. Pedagogika psychosociálne narušených 

27. Pedagogika sluchovo postihnutých 
28. Pedagogika zrakovo postihnutých 

29. Pedagogika osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou  (NKS) 

30. Pedagogika detí s vývinovými poruchami učenia a správania 

31. Pedagogika viacnásobne postihnutých 
32. Pedagogika nadaných a talentovaných 

 

Literatúra: 
 

1.Vašek, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava, Sapientia 2007   

 

Odporúčaná literatúra:  
 

1. Vašek, Š. a kol.: Špeciálna predagogika (pre 4. roč. SOŠ). Bratislava, SPN 2003 

2. Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika (pre 3. roč. SOŠ). Bratislava, SPN 2001 
3. Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika (pre 2. roč. SOŠ). Bratislava, SPN 2000 

 

TÉZY   NA   ROZDIELOVÉ PRIJÍMACIE    SKÚŠKY 

 

Študijný program  : Špeciálna pedagogika 

Špecializácia: Špeciálnopedagogické poradenstvo 

Predmet rozdielovej prijímacej  skúšky :  Špeciálnopedagogické poradenstvo 

 

1. Predmet a charakteristika výchovnej rehabilitácie. 

2. Výchovná rehabilitácia ako súčasť komplexnej rehabilitácie. 

3. Prostriedky výchovnej rehabilitácie a ich stručná charakteristika (špeciálna edukácia, 

špeciálna stimulácia, korekcia, reedukácia, kompenzácia, diagnostika a poradenstvo). 

4. Zásady výchovnej rehabilitácie (kategorizácia – Kábele, Moor, Vašek). 

5. Inštitúcie výchovnej rehabilitácie. 

6. Mentálne postihnutie – vymedzenie pojmu, kategorizácia. 

7. Zrakové postihnutie  – vymedzenie pojmu, kategorizácia. 

8. Telesne postihnutí, chorí a zdravotne oslabení – vymedzenie pojmu, kategorizácia. 

9. Mentálne postihnutie – etiológia, symptomatológia a výskyt. 

10. Zrakové postihnutie – etiológia, symptomatológia a výskyt. 

11. Telesne postihnutí, chorí a zdravotne oslabení – etiológia, symptomatológia a výskyt. 
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12. Sluchové postihnutie – vymedzenie pojmu, klasifikácia, etiológia, symptomatológia, 

výskyt a  dôsledky porúch sluchu.  

13. Diagnostika v procese výchovnej rehabilitácie u sluchovo postihnutých 

14. Komunikačný systém  sluchovo postihnutých.  

15. Rozvíjanie jednotlivých oblastí  u sluchovo postihnutých  (motorika, sebaobsluha, 

komunikácia – hovorený jazyk, odzeranie, neverbálna komunikácia). 

16. Zloţky výchovnej rehabilitácie a ich charakteristika u sluchovo  postihnutých  

17. Zloţky výchovnej rehabilitácie – charakteristika. 

18. Estetická a pracovná výchova u mentálne postihnutých. 

19. Estetická a pracovná výchova u zrakovo postihnutých 

20. Estetická a pracovná výchova u sluchovo postihnutých. 

21. Estetická a pracovná výchova u telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených 

22. Rozumová a mravná výchova u mentálne postihnutých. 

23. Rozumová a mravná výchova u zrakovo postihnutých. 

24. Rozumová a mravná výchova u u sluchovo postihnutých. 

25. Rozumová a mravná výchova u telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. 

26. Rozvíjanie motoriky a sebaobsluhy u mentálne postihnutých. 

27. Rozvíjanie priestorovej orientácie  a sebaobsluhy u zrakovo postihnutých. 

28. Rozvíjanie motoriky a sebaobsluhy u sluchovo postihnutých. 

29. Rozvíjanie motoriky a sebaobsluhy u telesne postihnutých, chorých a zdravotne 

oslabených. 

30. Diagnostika v procese výchovnej rehabilitácie u mentálne postihnutých. 

31. Diagnostika v procese výchovnej rehabilitácie u zrakovo postihnutých. 

32. Diagnostika v procese výchovnej rehabilitácie u sluchovo postihnutých 

33. Diagnostika v procese výchovnej rehabilitácie u telesne postihnutých, chorých 

a zdravotne oslabených. 

34. Špeciálnopedagogické poradenstvo pre ZP v procese výchovnej rehabilitácie  

35. Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky a diagnózy 

36. Komplexná diagnostika a diagnóza 

37. Priebeh diagnostického procesu 

38. Formulovanie záverov špeciálnopedagogickej diagnostiky 

39. Metódy a prostriedky špeciálnopedagogickej diagnostiky 

40. Pozorovanie ako diagnostická metóda v špeciálnej pedagogike 

41. Exploračné metódy v špeciálnopedagogickej diagnostike (dotazník, rozhovor, riadený 

rozhovor) 

42. Testové metódy v špeciálnopedagogickej diagnostike (didaktické testy, testy motoriky, 

testy laterality, logopedické testy, vývinové škály, testy špeciálnych schopností) 

43. Špeciálnopedagogická diagnostika laterality 

44. Diagnostika motoriky v špeciálnej pedagogike 

45. Špeciálnopedagogická diagnostika zrakovej a sluchovej percepcie 

46. Orientačné vyšetrenie zraku a sluchu v špeciálnej pedagogike 

47. Špeciálnopedagogická diagnostika podľa zamerania – zisťovanie úrovne vedomostí 

a sociability 

48. Špeciálnopedagogická diagnostika podľa zamerania – zisťovanie úrovne motoriky a 

laterality 

49. Špeciálnopedagogická diagnostika podľa zamerania – zisťovanie úrovne reči 

a sebaobsluhy 

50. Diagnostické moţnosti hry u dieťaťa s postihnutím 
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Literatúra: 

 

1. Kol. autorov: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a 

vysokých škôl. Bratislava, PedFUK 2007. 

2. Čajka, K.: Tyflopédia I. Bratislava : UK, 1986. 

3. Kábele, F.: Somatopedie. Praha : KU, 1993. 

4. Kollárová, E.: Základy somatopédie. Bratislava : UK, 1993, 2006. 

5. Kollárová, E. Somatopédia pre vychovávateľov. Bratislava : UK, 1989, 2004. 

6. Leonhardt, A.: Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava : Sapientia, 

2001. 

7. Vančová, A.: Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2005. 

8. Vašek, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava : Sapientia, 2006,2007 

9. Németh,O.: Slabozrakosť ako pedagogický problém. Bratislava: Sapientia, 1999.  

10. Poţár, L.: Psychológia detí a mládeţe s poruchami zraku. Trnava: PdF TU, 2000.  

11. Wiener,P.: Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postiţených. Praha: 

Avicenum, 1986.  

12. VAŠEK, Štefan. (2004) Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava: Sapientia, 2004. 

ISBN 80-969112-0-1 

13. TICHÁ, Erika. (2008) Základy špeciálnopedagogickej diagnostiky. Bratislava: 

MABAG, 2008. ISBN 978-80-89113-60-6 

14. LEONHARDT, A.: Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava : Sapientia, 

2001. 

15. ANTUŠEKOVÁ, A.- MATUŠKA, O.: Rozvíjanie reči sluchovo postihnutých detí 

ranného a predškolského veku. Bratislava, SPN, 1992. 

 

  

 

 

 

 

 

TÉZY   NA   ROZDIELOVÉ PRIJÍMACIE    SKÚŠKY 

 

Študijný program  : Špeciálna pedagogika 

Špecializácia: Špeciálnopedagogické poradenstvo 

Predmet rozdielovej prijímacej  skúšky :  Špeciálna pedagogika 

 
1. Špeciálna pedagogika a jej predmet  
2. Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied 

3. Systém špeciálnej pedagogiky 

4. Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike – Vymedzenie základných pojmov 
a pojmových kategórií v špeciálnej pedagogike 

5. Norma, normalita v špeciálnej pedagogike 

6. Vývin, vývinové anomálie 
7. Integrácia a segregácia postihnutých – vzťahy, postoje, prístupy 

8. Socializácia osôb s postihnutím 

9. Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky 

10. Výskumné metódy v špeciálnej pedagogike 
11. Diagnostika a prognostika postihnutých – špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika 
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12. Špeciálno-pedagogické poradenstvo 

13. Diferenciácia osôb s postihnutím a narušením 

14. Depistáţ, evidencia a moţnosti edukácie detí a mládeţe so ŠVVP (špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby 

15. Sústava špeciálnych škôl a zariadení 

16. Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach 
17. Špecifiká edukačného procesu v integrovanej a relatívne segregovanej forme edukácie 

18. Špeciálno-pedagogické zásady 

19. Predškolská výchova detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

20. Špeciálno-pedagogická prevencia a osveta 
21. Porovnávacia špeciálna pedagogika 

22. Rodinná výchova detí s postihnutím a narušením 

23. Osobnosť špeciálneho pedagóga 
24. Pedagogika mentálne postihnutých 

25. Pedagogika telesne postihnutých a zdravotne oslabených 

26. Pedagogika psychosociálne narušených 
27. Pedagogika sluchovo postihnutých 

28. Pedagogika zrakovo postihnutých 

29. Pedagogika osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou  (NKS) 

30. Pedagogika detí s vývinovými poruchami učenia a správania 
31. Pedagogika viacnásobne postihnutých 

32. Pedagogika nadaných a talentovaných 

 

Literatúra: 

 

1.Vašek, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava, Sapientia 2007   

 

Odporúčaná literatúra:  
 

1. Vašek, Š. a kol.: Špeciálna predagogika (pre 4. roč. SOŠ). Bratislava, SPN 2003 
2. Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika (pre 3. roč. SOŠ). Bratislava, SPN 2001 

3. Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika (pre 2. roč. SOŠl). Bratislava, SPN 2000 

 
 

 

Informácia: základnú  literatúru je možné zakúpiť u autorov, bližšie 

informácie nájdete na webstránke katedry špeciálnej pedagogiky PedF UK 

Bratislava 

 

Link http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=4005 
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