
Možnosti a limity integrovaného/inkluzívneho
vzdelávania žiakov so zmyslovým postihnutím 

(049UK-4/2019)

2019-2021

RIEŠITEĽSKÉ PRACOVISKO: KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PDF UK, 
BRATISLAVA



Riešiteľský kolektív:
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.,

Zástupca vedúceho projektu: doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.,

Členovia tímu: doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.,

PhDr. Ondrej Németh, PhD., 

PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA.,

mgr. Miroslava Tomášeková, PhD., 

mgr. Mária Fuchsová, PhD., 



Ciele projektu: 
➢vytvorenie webového sídla, 

➢zber, analýza a aplikácia vzdelávacích stratégií využívaných v zahraničí pre podmienky zrakového 
a sluchového postihnutia,

➢zber, syntéza a analýza informácii a skúseností pedagógov so vzdelávaním žiakov so zmyslovým 
postihnutím v podmienkach bežných základných škôl,

➢zber analýza, syntéza a komparácia prípadov neúspešnej integrácie/inklúzie žiakov so zmyslovým 
postihnutím v podmienkach Slovenskej republiky,

➢vytvorenie odborných materiálov so zameraním na vzdelávanie žiakov so sluchovým/alebo zrakovým 
postihnutím,

➢E-learning – kurz so zameraním na inkluzívne vzdelávanie žiakov so stratou sluchu a stratou zraku.



Faktory ovplyvňujúce riešenie projektu:
a) pandémia koronavírusu (počas 2 rokov riešenia projektu), 

b) zverejnené výsledky iných projektov, ktoré riešili podobné podobnú problematiku zameranú 
na inkluzívne vzdelávanie,

c) spracovanie a schválenie Plánu Obnovy a odolnosti, v oblasti školstva, v ktorom sú už 
zakomponované niektoré nami skúmané oblasti,

d) prijaté legislatívne zmeny – zákon č. 245/2008 školský zákon,

e) účasť niektorých členov riešiteľského tímu na vypracovaní Vládou SR dňa 8.12.2021 schválenej 
Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní.



Splnenie cieľov projektu: 

1.vytvorenie webového sídla  

Vyhodnotenie: cieľ je splnený:

2. zber, analýza a aplikácia vzdelávacích stratégií pre podmienky zrakového a sluchového 
postihnutia,

Vyhodnotenie: cieľ je splnený.

3. zber, syntéza a analýza informácii a skúseností pedagógov so vzdelávaním žiakov so zmyslovým 
postihnutím v podmienkach bežných základných škôl,

Vyhodnotenie: cieľ je čiastočne splnený.



4. prípady neúspešnej integrácie/inklúzie žiakov so zmyslovým postihnutím v podmienkach 
Slovenskej republiky,

Vyhodnotenie: cieľ je čiastočne splnený.

5. vytvorenie odborných materiálov pre pedagógov bežných škôl a pre školských špeciálnych 
pedagógov, so zameraním na vzdelávanie žiakov so sluchovým/alebo zrakovým postihnutím,

Vyhodnotenie: cieľ je splnený.

6. E-learning – kurz so zameraním na inkluzívne vzdelávanie žiakov so stratou sluchu a stratou 
zraku.

Vyhodnotenie: cieľ je splnený.



Publikačné výstupy projektu 
(celkové výsledky):

Publikačné výstupy:

AAB – 1  (114 s.)

ABA – 1 (61 s.)

BAB – 2 (116 s. + 134 s.)

ACB – 1

AEC – 2

AED – 14

AFH – 1 



Webové sídlo (sluchzrak.fedu.uniba.sk)



E-learningové kurzy:



Využitie výsledkov projektu a jeho 
udržateľnosť:
- pregraduálna, ale hlavne postgraduálna príprava odborníkov z daných špecializácií,

- príprava nárokovateľných opatrení pre prostredie bežných ale aj špeciálnych škôl,

-rozšírenie informovanosti rozličných aktérov v oblasti školstva o problematike zmyslového 
postihnutia,

- základ na ďalšie výskumy,

- možnosť zapojenia študentov špecializácií do realizácie činnosti na podporu vzdelávania žiakov 
s poruchou sluchu a zraku na špeciálnych školách a aj na bežných školách.



Ďakujem za pozornosť.


