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Prečo študovať logopédiu?

„Práca klinického logopéda v nemocnici ma veľmi napĺňa. Vidieť 
pacienta po mozgovej porážke znovu komunikovať je neopísateľný 
pocit.“

Veronika, klinická logopedička

„Logopédia nie je pre mňa len povolanie, ale aj poslanie.“ 
Miroslava, školská logopedička

„Štúdium logopédie odporúčam tým, ktorí chcú pomáhať ľuďom. 
Ide o výnimočný odbor. Ak by som sa mohla znova rozhodnúť, 
študovala by som logopédiu.“ 

Mária, logopedička, čerstvá absolventka



ŠTÚDIUM LOGOPÉDIE

Katedra logopédie ako jediná na Slovensku poskytuje vzdelávanie v
akreditovanom samostatnom študijnom programe logopédia.
Štúdium sa realizuje v dennej forme so štandardnou dĺžkou štúdia
5 rokov - spojené bakalárske a magisterské štúdium. Štúdium končí
obhajobou diplomovej práce a štátnou záverečnou skúškou.
Cieľom štúdia je príprava vysokoškolsky vzdelaných logopédov na
prácu logopéda v troch rezortoch prostredníctvom kurzov, ktoré sú
orientované teoreticky aj prakticky.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 

• v rezorte zdravotníctva: na neurologických, rehabilitačných,
geriatrických oddeleniach, ako aj na oddeleniach pre dlhodobo
chorých a na špecializovaných klinikách a v lg ambulanciách

• v rezorte školstva: v CŠPP a CPPPaP, v materských a základných
školách

• v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny: v domovoch sociálnych
služieb pre deti a dospelých, v centrách pre seniorov

ŠTUDIJNÝ PROGRAM LOGOPÉDIA

Model štúdia logopédie na PdF UK je vysoko hodnotený Stálou
komisiou logopédov v EÚ (v organizácii CPLOL) a je porovnateľný s
uznávanými svetovými študijnými programami logopédie.

Štúdium prebieha kurzovým spôsobom. Kurzy sa delia na povinné
a povinne voliteľné/voliteľné.

Povinné kurzy zahŕňajú:
• všeobecný základ: úvod do psychológie, úvod do lingvistiky...
• základné logopedické disciplíny: vývin reči, úvod do logopédie...
• špeciálne logopedické disciplíny: narušený vývin reči, dyslexia,

poruchy hlasu, afázie, dyzartrie, poruchy plynulosti reči...
• logopedická prax – ku každej špeciálnej logopedickej disciplíne

prislúcha aj prax, ktorá prebieha na špecializovaných
pracoviskách.

Povinne voliteľné a voliteľné kurzy sú zamerané na rozšírenie
vedomostí z logopedických disciplín a na získanie nových informácií
okrem iného z lingvistiky, pedagogiky, psychológie, anatómie...

PRIJÍMACIE POHOVORY

Uchádzači sa počas prijímacích pohovorov usilujú získať max. 
počet bodov, a to 400. Prijímacie konanie pozostáva z:

1. talentovej skúšky zameranej na komunikačnú spôsobilosť. 
Komisia odborníkov (logopédov) sa zameriava na oblasti ako 
úroveň artikulácie, motorika artikulačných orgánov, plynulosť 
reči, kvalita hlasu,  pohotovosť vo vyjadrovaní, spôsob 
myslenia a i.  max. 100 bodov

2. písomnej skúšky zameranej na 4 oblasti: 
• biológia človeka (v rozsahu gymnaziálneho učiva)
• jazykový cit: diktát, jazykový rozbor, čítanie s porozumením
• anglický jazyk 
• všeobecná informovanosť max. 200 bodov

3. do úvahy sa berie aj priemer z maturitného vysvedčenia
max. 100 bodov


