
Doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc., mim. prof.  

 Vysokoškolské vzdelanie a kvalifikácia: 

Pedagogická fakulta v Nitre odbor učiteľstvo  pre školy I. cyklu - aprobácia slovenský 

jazyk - výtvarná výchova (rok ukončenia 1974).  

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Trnave, trojročné rozširujúce štúdium 

v  odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 

špecializácia - psychopédia (rok ukončenia1983).  

Rigorózna skúška: v odbore špeciálna pedagogika, titul “PaedDr.“ Na Pedagogickej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1989).  

Kandidátska dizertácia: v odbore špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave (1998).  

Habilitácia: Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta (2005).  

Pracovné zaradenie:  funkčné miesto docenta na Univerzite Komenského 

v Bratislave Pedagogickej fakulte, Katedra špeciálnej pedagogiky (2005 – 2009).  

Pracovné zaradenie:  funkčné miesto profesora na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Pedagogickej fakulte, Ústave špeciálnopedagogických štúdií - Katedra 

špeciálnej pedagogiky od roku 2009-2016).  

Pedagogická prax: 

 Učiteľka v základnej škole na II. stupni, predmety: slovenský jazyk a výtvarná 

výchova (4 roky).  

 Učiteľka v špeciálnej základnej škole s vyučovacím variantom A prevažne 

predmety: slovenský jazyk a výtvarná výchova (bývalá osobitná škola 10 

rokov).  

 Od roku 1988 až po súčasnosť pracuje na Univerzite Komenského 

v Bratislave v oblasti špeciálnej pedagogiky. V špeciálno-pedagogickej 

príprave učiteľov vedie prednášky, cvičenia a semináre:  z výtvarného 

vyjadrovania, základov výtvarnej výchovy, špeciálnej výtvarnej výchovy, 

špeciálnej metodiky a špeciálnej didaktiky výtvarnej výchovy a  arteterapie v 

špeciálnej pedagogike). 

 Venuje sa tiež problematike využitia informačných a komunikačných 

technológií vo výtvarnej edukácii a arteterapii jednotlivcov so zdravotným 

postihnutím, špecifickým vývinovým poruchám učenia (korekciám dyspinxie, 

dyspraxie)   

 Jej záujmovou odbornou oblasťou je v ostatnom čase tiež pedagogika hlucho 

slepých, špeciálna andragogika so zameraním na mentálne postihnutých a 

pedagogika nadaných. 

 Jej odborná i vedecká publikačná činnosť je orientovaná prevažne na výtvarný 

prejav, výtvarné aktivity a výtvarné nadanie u jednotlivcov so zdravotným 

postihnutím a na ich výtvarnú edukáciu. 



 Je garantkou a spolugarantkou štúdia odboru špeciálnej pedagogiky  UK PdF 

v Bratislave, predsedníčkou a členkou skúšobných komisií, rigorózneho 

konania, doktorandského štúdia a habilitácií. 

Popri učiteľskej činnosti pôsobila ako externá metodička Krajského pedagogického 

ústavu (1978 – 2005) na Tomášikovej ulici v Bratislave, neskôr Metodicko-

pedagogické centrum, kde viedla prednáškovú činnosť a realizovala vlastné 

prednáškové aktivity aj zo základov špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne 

postihnutých. V rokoch 1991-2015 pracovala v porote aktivity „EURÓPA 

V ŠKOLE.“ 

Publikačne činná je od roku 1989 (aktuálne má zaevidovaných 93 publikačných 

výstupov domácich i zahraničných) v tejto činnosti vychádza z potrieb teórie a praxe 

špeciálnej pedagogiky. Podieľala sa na koncepcii curricula pre osobitné školy. Jej 

osobným záujmom je skúmanie výtvarného prejavu jednotlivcov s rôznym druhom 

a stupňom postihnutia alebo narušenia a hľadanie metód, foriem, prostriedkov 

a techník na efektívne využitie umeleckých aktivít v špeciálnej edukácii a arteterapii. 

K tomuto účelu využíva aj vlastné výskumne overené metódy práce s využitím 

nových technológií. V spolupráci so zahraničím sa orientuje na Česko, Rusko 

a Poľsko. 

Je matkou dvoch úspešných dospelých detí a babkou jedného vnuka. Spolu 

s manželom a rodinou dcéry žijú v Rusovciach. Je milovníčkou umenia (najmä, 

výtvarné, divadlo a balet). Voľný čas trávi vychádzkami do prírody, cykloturistikou, 

rada pláva a lyžuje.  

 

 


