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VZDELANIE, KVALIFIKÁCIA 

1990 - Mgr. - učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – psychopédia, logopédia, 

surdopédia 

1990 - PaedDr. – učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť  

1994 - CSc. – pedagogika, špecializácia špeciálna pedagogika 

2002 – docent – špeciálna pedagogika 

2006 – profesor – špeciálna pedagogika 

 

PRIEBEH ZAMESTNANIA A FUNKCIE 

1990 – 1993 : interná vedecká ašpirantka, katedra pedagogiky mentálne postihnutých PedF UK  

1994 – 1999 : učiteľka na čiastočný úväzok, špeciálna základná škola 

1993 -  2002 : odborná asistentka, katedra pedagogiky mentálne postihnutých PedF UK Bratislava 

2002 – 2006 : funkčné miesto docenta, katedra špeciálnej pedagogiky PedF UK Bratislava 

2006 – doposiaľ : funkčné miesto profesora, katedra špeciálnej pedagogiky PedF UK Bratislava 

1998 – 2005 : tajomníčka katedry,  katedra pedagogiky mentálne postihnutých PedF UK 

2005 – 2011 : vedúca katedry špeciálnej pedagogiky PedF UK Bratislava 

2003 – 2011 : prodekanka pre celoživotné vzdelávania PedF UK Bratislava 

2011 – doposiaľ : dekanka PedF UK Bratislava 

 

PEDAGOGICKÁ A ŠKOLITEĽSKÁ ČINNOSŤ 

- garantka Bc., Mgr. PhD.  študijných programov v študijnom odbore špeciálna pedagogika 

- garantka habilitačných a vymenúvacích konaní v študijnom odbore špeciálna pedagogika 

- predsedníčka komisií pre štátne skúšky, komisií pre obhajoby dizertačných prác, habilitačných 

a inauguračných komisií 

- predsedníčka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore špeciálna pedagogika 

Od akad. roku 1990/91 kontinuálna pedagogická činnosť (cvičenia, semináre, prednášky), 

v posledných rokoch a aktuálne prednášky z disciplín: 

- Základy a dejiny pedagogiky mentálne postihnutých, 1. stupeň, prednáška 

- Pedagogika viacnásobne postihnutých, 1. stupeň, prednáška 

- Teória edukácie mentálne postihnutých, 2. stupeň, prednáška 

- Neuropsychopedagogická korekcia vývinu postihnutých, 2. stupeň, prednáška 

- Pedagogika viacnásobne postihnutých II, 2. stupeň, prednáška 

- Teória komunikácie postihnutých ( vybrané časti), 3. stupeň, prednáška 

- Trendy vo výchovnej rehabilitácii postihnutých ( vybrané časti), 3. stupeň, prednáška 

- Inovačné trendy v špeciálnopedagogickej diagnostike ( vybrané časti), 3. stupeň, prednáška 

- Vybrané state z komparatívnej špeciálnej pedagogiky ( vybrané časti), 3. stupeň, prednáška 

Školiteľská činnosť: 

- Vedúca a školiteľka približne 250 záverečných prác vo všetkých stupňoch štúdia (8 

ukončených doktorandov). 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

Kontinuálne od r. 1995 vedúca riešiteľka / riešiteľka projektov KEGA ( 4 /4 ), VEGA  (2 /2 ), ESF (1),  

Vedúca riešiteľka projektu vedecko-technického rozvoja MŠVMŠ SR. Spoluautorka vedeckého 

rozpracovania a vývoja intervenčného Programu Ruka – Mozog ( ochranná známka UA). 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

Autorka desiatok vedeckých a odborných prác, učebných textov a ďalších publikácií, z toho 2 

zahraničné monografie,  4 kapitoly v zahraničných monografiách, 4 domáce monografie, 5 

vysokoškolských učebníc,  517 registrovaných citácií doma aj v zahraničí ( 138 v zahraničí). 

 

PREDNÁŠKOVÉ A ŠTUDIJNÉ POBYTY: 

Pozvania na uskutočnenie prednášok v zahraničí, žiadosti posudzovanie grantových projektov zo 

zahraničia. Vyžiadané (pozvané) prednášky v zahraničí – Poľsko, Nemecko, USA, Maďarsko, Česko, 



Rusko, Ukrajina, Kazachstan. Stáže a opakované študijné pobyty v zahraničí - USA, Poľsko, 

Nemecko, Rusko, Ukrajina, Kazachstan.  

 

ODBORNÁ ČINNOSŤ A ČLENSTVO VO VEDECKÝCH, ODBORNÝCH 

A PROFESIJNÝCH SPOLOČNOSTIACH 

- Členka Vedeckej rady PdF UP Olomouc 2008- 2013 

- Členka Vedeckej rady  Inštitútu špeciálnej pedagogiky Akadémie pedagogických vied Ukrajiny  

- Členka redakčnej rady časopisu: Exceptional child: teaching and upbringing, Ukrajina, Kyjev, 

Institute of Special Pedagogy; Academy of pedagogical sciences 

- Európska asociácia pre špeciálnu pedagogiku (EASE)   

- Členka Vedeckej rady UK Bratislava 2008 - doposiaľ 

- Predsedníčka Vedeckej rady PdF UK Bratislava 

- Odborová komisia pre doktorandské štúdium v programe špeciálna pedagogika – predsedníčka 

- členstvo v inauguračných a  habilitačných komisiách v zahraničí 

- Redakčná rada vedeckého zborníka Paedagogica Specialis (vydáva UK Bratislava) – predsedníčka 

- Členka komisie č. 3 v rámci Kultúrnej edukačnej grantovej agentúry KEGA pri MŠ SR od r. 2009 

- Členka odbornej komisie pre Horizont 2020 – spoločenské vedy 

- Členka komisií pre kvalifikačné skúšky na ŠPU Bratislava 

- Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR    

- Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR  

- Členstvo vo vedeckých výboroch domácich a zahraničných konferencií, 

- Dlhoročná aktívna spolupráca na edukačno-rehabilitačných pobytoch pre deti s postihnutiami. 

 

JAZYKY 

anglický (úroveň B2), ruský (úroveň C1), francúzsky ( úroveň A2) 

 

ĎALŠIE  SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI 

- skúsenosti z riadiacej činnosti na viacerých úrovniach 

- skúsenosti s vytváraním a vedením tímov ( výskumných, pracovných)  

- skúsenosti z medzinárodnej spolupráce v akademickom prostredí 

- skúsenosti s kontaktnou intervenčnou prácou s osobami s tažkými postihnutiami a poškodením   

  mozgu a s ich rodičmi 

- skúsenosti z vývoja intervenčných postupov pre postihnuté osoby v medzinárodnom tíme 

- adaptabilita, otvorenosť, komunikatívnosť 

- certifikáty Projektový manažment, EEG – neuroterapia a neurofeedback,  ECDL 

- znalosť nástrojov Microsoft Office TM 

 

 

V Bratislave, 15.09.2015                                              prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r. 


