
„INKLUZÍVNA ŠKOLA A RODINA“ 

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie 

 

V ostatnom desaťročí sa téma inkluzívneho vzdelávania dostáva do popredia odborného 

záujmu, ale stále nie v tej miere, ako by to bolo potrebné. Jeho kontext z pohľadu rodiny a pre 

rodinu je zvlášť citlivou témou. Rodine sa dostáva v inkluzívnej škole iné postavenie. 

Spolupráca školy s rodinou patrí k zásadným úlohám, ale zdá sa, že tak ako rodina, ani učitelia 

nie sú na nové formy spolupráce pripravení. 

K tejto téme sa dňa 9.11.2017 v priestoroch Centra Salvator (Jakubovo nám., Bratislava) 

uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému: Inkluzívna škola a rodina. Pripravila 

ju Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave v spolupráci s PRO LP Asociáciou 

liečebných pedagógov a zahraničnými spolupracujúcimi pracoviskami ako súčasť riešenia 

projektu KEGA MŠVVaŠ SR č. 030KU-4/2017 s názvom: „Komunikácia a spolupráca s 

rodinami v inkluzívnej škole“. 

 

 

 

Úvodom, v podaní prof. PhDr. Marty Horňákovej, PhD. (Katedra liečebnej pedagogiky, PdF 

UK v Bratislave) odzneli inkluzívne posolstvá, ktoré si musí škola osvojiť a komunikovať ich 

medzi sebou i smerom k rodičom a žiakom. Následne prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. 

(riaditeľka Ústavu školskej a pracovnej psychológie Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej 

školy v Bratislave) predstavila projekty inkluzívnych škôl, ktoré vedie a hovorila o úlohách, 

ktoré riešia, o potrebe tímovej spolupráce. Potom vystúpili hostia zo zahraničia, Mgr. Lenka 

Burešová (riaditeľka Základnej školy Čeperka, okres Pardubice) predstavila príklad dobrej 

praxe inkluzívne fungujúcej ZŠ z Českej republiky. Príťažlivé výsledky dosahujú 

napriek obmedzeným zdrojom, avšak s pevným inkluzívnym nastavením a efektívnou 



spoluprácou medzi školou, rodičmi a zriaďovateľom. Doc. Eszter Márkus, PhD. (prodekanka 

pre vzdelávaciu činnosť na ‘Eötvös Loránd’ University of Sciences ‘Bárczi Gusztáv’ Faculty 

of Special Needs Education, in Budapest) prezentovala obsahy študijných programov 

a kompetencie absolventov liečebnej/špeciálnej pedagogiky v Maďarsku v kontexte nových 

výziev inkluzívneho vzdelávania. 

Zo zástupcov slovenskej akademickej obce mali účastníci možnosť vypočuť si príspevok od 

prof. PhDr. Ingrid Emmerovej, PhD. (Katedra pedagogiky, PdF UMB v Banskej Bystrici), 

ktorá predstavila svoj pohľad na spoluprácu školy s rodinami z pozície sociálnych pedagógov. 

Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., liečebný pedagóg (Katedra pedagogiky, PdF KU 

v Ružomberku) priniesol pohľad na inkluzívnu pedagogiku ako pedagogiku budovania 

spoločenstva detí, rodičov a učiteľov (odborných zamestnancov). Doc. PaedDr. Vladimír 

Klein, PhD. s PhDr. Vierou Šilonovou, PhD. (Inštitút Juraja Páleša v Levoči, PdF KU v 

Ružomberku) na základe skúseností z projektu PRINED hovorili o potrebe vytvárania 

inkluzívnych tímov na základných školách a výsledkoch depistážnych vyšetrení v materských 

školách zapojených do národného projektu. Doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, 

PhD. (Katedra pedagogických štúdii, PdF TU v Trnave) na základe realizovaných výskumov a 

skúseností z praxe klinickej psychologičky pojednávala o vzťahu k sebe a vzťahu k iným ako 

psychologickej determinante integrácie/inklúzie. Medzi ďalšími hosťami možno spomenúť 

Mgr. Barboru Vodičkovú, PhD., liečebnú pedagogičku a riaditeľku súkromnej bilingválnej 

materskej školy v Bratislave, ktorej príspevok bol smerovaný na tému rodiča ako 

komunikačného a vzťahového partnera v školskom prostredí, ďalej Mgr. Veroniku Urbaníkovú, 

PhD., liečebnú pedagogičku pôsobiacu na ZŠ v Žiline, ktorá sa podelila o skúsenosti spojené 

s koordináciou inkluzívneho tímu na ich škole a v neposlednom rade Ing. Zuzanu Michalíkovú 

a Luciu Rosákovú (InkluCity, o. z.), ktoré prezentovali svoj pohľad na aktuálnu situáciu 

z pozície rodičov, ktorých sa téma rokovania bytostne najviac dotýka. 

Konferencia sa niesla v komunikačnom a interdisciplinárnom naladení. Do diskusie sa vecným 

a konštruktívnym spôsobom zapájali predstavitelia rôznych štátnych a verejných inštitúcii 

(MŠVVaŠ SR, NÚCEM, Koalícia pre deti Slovensko, Platforma rodín detí so zdravotným 

znevýhodnením atď.) a sme radi, že pre toto podujatie si vyhradili čas aj riaditelia škôl, učitelia 

a ďalšie kolegyne a kolegovia z praxe. Konferencia podporila úsilie odborníkov zasadzujúcich 

sa za inklúziu a dala nádej rodičom, že sa veci okolo vzdelávania ich detí pohnú k lepšiemu.  
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