
Ž I V O T O P I S 
 

Meno: Ondrej 

Priezvisko: Németh 

Titul: PhDr., PhD. 

 

Zamestnanie: 27. 8. 1973 - 

31. 8. 1978 

ZDŠI pre slabozrakých, Bratislava, Svrčia 6 – vychovávateľ 

 1. 9. 1978 –

31. 8. 1981 

PdFUK – Katedra špeciálnej pedagogiky – odborný asistent                                                        

  1. 9. 1981 – 

30. 4. 1984   

Ministerstvo školstva – vedúci odborný referent 

 1. 5. 1984 – 

31. 1. 1988 

ZŠI pre slabozrakých, Bratislava – zástupca riaditeľa 

 1. 2. 1988 – 

31. 8. 1991 

ZŠI pre slabozrakých, Bratislava – riaditeľ školy 

 1. 9. 1991 – 

28. 2. 2008 

ZŠI pre slabozrakých, Bratislava – učiteľ v ŠPP 

(od r. 1999 pracujem na čiastočný úväzok v ŠPÚ Bratislava – 

problematika špeciálnopedagogického poradenstva a zrakovo 

postihnutých), do roku 2000 som prednášal špeciálnopedago-

gické poradenstvo na katedre ZP PdFUK v Bratislave, pravidelne 

prednášam problematiku špeciálnopedagogického poradenstva  

a edukácie detí, žiakov a študentov so zrakovým postihnutím na 

MPC mesta Bratislavy 

 1. 3. 2009 Pedagogická fakulta UK – Katedra špeciálnej pedagogiky – 

vysokoškolský učiteľ 

 
Školenia:  EASE, EF – PHARE LIEN – dvojročný kurz 

špeciálnopedagogického poradenstva ukončený v r. 1996 

certifikátom 

Tréning trénerov v zručnostiach pre vzdelávanie dospelých – 

ESF september 2007 – august 2008  

 
Členstvo:  Ústredná odborná komisia pre komplexné riešenie problematiky 

špeciálnopedagogického poradenstva  

Vedecká rada pri Výskumnom ústave detskej psychológie a 

patopsychológie 

   

Ocenenia:  Medaila J. A. Komenského udelená prezidentom republiky                  

v r. 1992 za zásluhy o rozvoj komplexnej starostlivosti rezortu 

školstva o zdravotne postihnuté deti a mládež.  

Bronzová medaila Pedagogickej fakulty UK v Bratislave - 2007 

   



Doplňujúce 

informácie: 

  

V roku 1980 som ukončil rigorózne pokračovanie a získal titul 

doktor filozofie PhDr. a v roku 2008  som obhájil dizertačnú 

prácu na tému „Špeciálnopedagogické poradenstvo na Sloven-

sku“.  

Som autorom koncepcie výchovy a vzdelávania zrakovo 

postihnutých z r. 1993 schválenej MŠ SR a vo väčšinovej časti 

spoluautorom koncepcií špeciálnopedagogického poradenstva 

z rokov 1998, 2000 a 2007, aktívne som spolupracoval 

a spolupracujem s MŠ SR na tvorbe legislatívnych úprav  pre 

oblasť špeciálnej pedagogiky so zameraním na integráciu 

a špeciálnopedagogické poradenstvo  

 


