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Abstract: 

This article provides a description of content of the study field – Special Education in 
the study programme Education of individuals with behavioural disorders. The study 
programme aims to prepare students for their professional work as special education 
teachers in both mainstream school and the institution of special education. 
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Úvod 

Moţnosť a potreba inkluzívneho vzdelávania detí a ţiakov so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potrebami vytvára nové prístupy v pregraduálnej príprave 
špeciálnych pedagógov. Opisom obsahového zamerania študijného odboru – špeciálna 
pedagogika v študijnom programe pedagogika psychosociálne narušených (ďalej ako 
„etopédia“) chceme na tieto poţiadavky špeciálnopedagogickej praxe poukázať. 

Profesionalita špeciálneho pedagóga – etopéda v tendenciách 
teórie a praxe 

V praxi etopéda sú kompetencie súčasťou multifaktorálneho procesu realizovaného v 
systéme komplexného prístupu odborníkov rôznych odborov. Kritériom pre zostavenie 
kompetencií špeciálneho pedagóga – etopéda môţe byť pracovné zaradenie do pozície 
školského odborného zamestnanca, špeciálneho pedagóga – vychovávateľa alebo 
učiteľa v školách hlavného prúdu vzdelávania alebo v školách pri špeciálnych 
výchovných zariadeniach. Súčasné smerovanie edukácie vo vzdelávaní sa viaţe na 
vzdelávanie všetkých ţiakov, t. j. aj ţiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 
potrebami v školách hlavného prúdu vzdelávania. Európskej agentúry pre rozvoj 
špeciálneho vzdelávania a inklúzie vymedzuje päť kľúčových oblastí inkluzívneho 
vzdelávania. Ide o včasnú podporu dieťaťa, kvalitný prínos inkluzívneho vzdelávania 
pre všetkých jej aktérov, príprava vysoko kvalifikovaných odborníkov, zabezpečenie 
podporných mechanizmov a ich financovanie, zber dát o inkluzívnom vzdelávaní tak 
aby prinášali systémové zmeny (Soriano, 2014). Pregraduálne štúdium etopédov si 
postupne vyţiadalo rovinu poznatkov o prevýchove, vzdelávaní detí a mládeţe 
v špeciálnych výchovných zariadeniach rozširovať o poznatky zo školskej 
a poradenskej prevencie a komplexnej intervencie ţiakov so psychosociálnym 
narušením v školách hlavného prúdu vzdelávania. Škola hlavného prúdu vzdelávania je 
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priestorom pre včasnú intervenciu ţiakov, ktoré vykazujú problémy v správaní. V 
stratégiách intervenčných postupov na podporu vhodného správania u týchto ţiakov sa 
vychádza zo spolupracujúcich odborov. Úzko spolupracujúcimi odbormi sú - 
pedagogika, psychológia, inkluzívna pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. 
Poznatky z medziodborovej spolupráce sa implementujú do etopedických disciplín na 
individuálnej a systémovej úrovni (Vojtová, 2013). Rýchla a zodpovedajúca odborná 
intervencia chráni ţiaka pred závaţnejšími sociálnymi a emocionálnymi dôsledkami, 
ktoré sa môţu priamo viazať na školské sociálne prostredie. Poznanie podmienok a 
prístupov v školskom prostredí zefektívňuje proces špeciálnopedagogickej výchovy a 
predikuje riziká. Je zásobárňou didaktogénnych prevýchovných postupov 
aplikovateľných v konkrétnych pedagogických a špeciálnopedagogických situáciách 
(Ţolnová, 2013). Dôleţité je vytvárať kooperujúce a bezpečné prostredie a posilňovať 
pozitívne správanie ţiakov. Jej súčasťou je podporná sieť, ktorú môţu vytvárať 
pedagogickí i odborní zamestnanci, rovesníci a iní pracovníci školy. Môţe byť 
postavená na rovine pomoci a na profesionálnej úrovni. Profesionálna úroveň je 
zastúpená etopedickým poradenstvom, ktoré je zamerané na poradenstvo v oblasti 
problémového správania ţiakov. Je poskytované aj zákonným zástupcom a 
pedagogickým pracovníkom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov (Kaleja, 
2013). Spolupráca školy s rodinou je prostriedkom pre vyrovnávanie a harmonizáciu 
sociálnych prístupov a pomoci ţiakovi s problémami v správaní. Multifaktoriálne 
podmienená podpora a komplexná intervencia v inkluzívnej edukácii si ţiada empirické 
bádanie a vytváranie edukačnej teórie. Podpora týchto zámerov je empiricky 
dosiahnutá zrealizovanými projektami na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej 
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Sú to:  

- APVV-0851-12 Osobnostné a sociálne faktory školskej úspešnosti ţiakov so 
špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach inklúzie (2013 –
2016), pod vedením Mgr. Tatiany Dubayovej, PhD.,  

- Grantový projekt KEGA 024PU-4/2013 – Interdisciplinárne koncipovanie a 
aplikovanie edukačných programov pre deti s problémovým správaním (2013 -
2015), pod vedením prof. PhDr. Márii Podhájeckej, CSc. 

- Grantový projekt - KEGA 035PU-4/2014 - Zvyšovanie kvality pregraduálnej 
prípravy špeciálnych pedagógov v kontexte inovatívnych trendov teórie a praxe 
(2014-2016), pod vedením doc. PaedDr. Bibiány Hlebovej, PhD.  

Výstupom z projektov sú monografie, vysokoškolské učebnice a odborné i vedecké 
štúdia publikované v domácich i zahraničných periodikách. Texty sú odporúčanou 
literatúrou pregraduálneho štúdia u študentov špeciálnej pedagogiky, predškolskej 
a elementárnej pedagogiky.  

Legislatívne poţiadavky o profesijných štandardoch pre špeciálnopedagogickú 
kategóriu sú vymedzené pre kategóriu pedagogického i odborného zamestnanca 
(Pokyn ministra č. 39/2017, príloha č. 1, 17.) 
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Tab. 1: Profesijné štandardy pre kategóriu špeciálneho pedagóga a odborného 
zamestnanca. (Voľné spracovanie podľa Pokynu ministra č. 39/2017, príloha č. 1, 9, 

17.) 

Oblasti Kompetenčný profil špeciálneho 
pedagóga v primárnom, 
sekundárnom vzdelávaní  

Kompetenčný profil špeciálneho 
pedagóga v pozícii odborného 

zamestnanca 

Ţiak/dieťa, 
ţiak 

identifikovať vývinové a individuálne 
charakteristiky, psychologické, 

sociálne faktory učenia sa a 
sociokultúrny kontext vývinu 

identifikovať individuálne 
charakteristiky dieťaťa/ţiaka, 
sociokultúrny kontext vývoja a 

špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby dieťaťa/ţiaka 

Výchovno-
vzdelávací 

proces/ 
proces 

odbornej 
činnosti 

ovládať obsah a didaktiku 
vyučovacích predmetov, plánovať, 

projektovať a realizovať vyučovanie, 
hodnotiť priebeh a výsledky 

vyučovania a učenia sa ţiaka 

ovládať obsah študijného odboru 
špeciálna pedagogika, plánovať, 

projektovať a realizovať 
špeciálnopedagogickú intervenciu, 

hodnotiť priebeh a výsledky 
špeciálnopedagogickej intervencie 

Profesijný 
rozvoj 

plánovať a realizovať svoj profesijný 
rast a sebarozvoj, stotoţniť sa s 

profesijnou rolou (vychovávateľa, 
učiteľa) a školou 

plánovať a realizovať svoj 
profesijný rast a sebarozvoj, 

stotoţniť sa s profesijnou rolou 
a školou/školským zariadením 

 

Kompetenčný profil špeciálneho pedagóga – etopéda je rozloţený do troch oblastí, ako 
je poznanie osobnosti ţiaka resp. dieťaťa, ovládanie etáp výchovno-vzdelávacej oblasti, 
špeciálnopedagogickej intervencie a rozvoj špeciálnopedagogickej profesie. Sústava 
poznatkov z uvedených oblastí je v pregraduálnej príprave utriedená do vied 
špeciálnopedagogických, normatívnych a deskriptívnych. 

Vývoj profilácie Pedagogiky psychosociálne narušených na 
Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove a súčasný profil pregraduálnej prípravy 

„Začiatky profilácie Katedry špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Prešovskej 
univerzity spadajú do obdobia rokov 1994/1995. Vysokoškolské štúdium odboru 
špeciálna pedagogika v tom čase zabezpečovala iba Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, preto problémom jeho štúdia na východe Slovenska sa 
začala intenzívnejšie zaoberať Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach, a to 
Katedra pedagogiky pre 1. stupeň ZŠ najprv pod vedením PhDr. Jána Vargu, CSc., 
kedy sa zaviedlo prehlbujúce štúdium logopédie v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, 
neskôr nový študijný program školská logopédia v kombinácii s učiteľstvom pre 1. 
stupeň ZŠ. Katedra pedagogiky pre 1. stupeň ZŠ začala meniť svoj charakter až 
koncom roka 1996 s výraznou podporou dekana Pedagogickej fakulty v Prešove prof. 
PhDr. Milana Tureka, CSc., kedy katedra pod vedením prof. PhDr. Milana Portika, 
PhD., zmenila svoj názov na Katedru elementárnej a špeciálnej pedagogiky a výučbu 
špeciálnopedagogických disciplín začalo zabezpečovať Oddelenie špeciálnej 
pedagogiky pod vedením doc. PaedDr. Ladislava Horňáka, PhD.“ (Hlebová, 2014, s. 
62-63). Od roku 1997 sa začal na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove 
študovať odbor špeciálna pedagogika so zameraním na školskú logopédiu, 
psychopédiu a etopédiu (Turek, 2000, s. 18). V akademických rokoch 2000/2001 aţ  
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2004/2005 sa etopédia študovala v kombinácii so slovenským jazykom a s technickou 
výchovou (Študijný program, 2000/2001–2004/2005). V súčasnosti sa študuje 
v kombinácii s elementárnou pedagogikou. Odborným garantom študijného programu 
Pedagogika psychosociálne narušených je prof. PhDr. Milan Portik, PhD. 
Medziodborové štúdium zabezpečovali vysokoškolskí pedagógovia z Fakulty 
humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Od akademického 
roka 2006/2007 sa štúdium etopédie začalo absolvovať v trojstupňovom štúdiu 
a postupne sa spojili programy etopédie a psychopédie do študijného programu 
špeciálna pedagogika. Jej odborným garantom je prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. 
Štruktúra programu etopédie umoţnila postupné rozširovanie, inovovanie povinne 
voliteľných predmetov podľa profilácie absolventa bakalárskej a magisterskej formy 
štúdia. K nosným etopedickým predmetom patrili etopédia – základy, teória prevýchovy 
a vyučovania psychosociálne narušených, špeciálne výchovné programy, 
špeciálnopedagogické poradenské sluţby, etopedická diagnostika, špecifické poruchy 
správania, špeciálnopedagogická prax. Zámerom povinne voliteľných predmetov bolo 
prehĺbenie odborných tém v teoretickom diškurze a v modelových edukačných 
situáciách. K takto orientovaným patrili predmety výchova hyperaktívnych detí a 
mládeţe, týraných a zneuţívaných detí a mládeţe, techniky zvládania konfliktov, kurz 
sebaobrany, kauzisticky seminár (Študijný program, 20006/2007, 2016/2017). 

V súčasnosti pregraduálna príprava študentov etopédie na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove je korpusom teoretických a praktických poznatkov. 
Špeciálnopedagogické, medicínske a patopsychologické disciplíny tvoria 56% 
povinných jednotiek. K bazálnym povinným špeciálno-pedagogickým etopedickým 
predmetom patrí pedagogika psychosociálne narušených – základy, teória výchovy a 
prevýchovy, edukácia ţiakov s poruchami správania. Poznatky sú prehĺbené v povinne 
voliteľných predmetoch, ako je manaţovanie inkluzívnej triedy, výchova detí s 
problémovým správaním v materskej škole, výchova detí s problémovým správaním a 
mentálnym postihnutím, výchova detí s hyperkinetickou poruchou, so syndrómom 
týraného, zneuţívaného a zanedbaného dieťaťa, dieťa v riziku správania, individuálny 
vzdelávací program pre ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Študenti sa zoznamujú a pracujú aj s osobnou dokumentáciou ţiaka a 
špeciálnopedagogickou dokumentáciou pedagogického a odborného zamestnanca 
(Študijný program, 2017/2018).  

V etopedickom štúdiu aj s podporou týchto prehlbujúcich predmetov prípravu 
smerujeme k profesionalizácii špeciálnopedagogickej profesie. V modely širšej 
profesionality sa podľa Kasáčovej (2004, s. 48) má „rola učiteľa plánovať, riadiť, 
regulovať proces sprostredkovania učiva, hľadať optimálne metódy a stratégie na jeho 
efektívne zvládnutie žiakmi, podnecovať k aktívnemu prístupu k učeniu sa samotnými 
žiakmi a tak ich viesť k preberaniu zodpovednosti za vlastný sebarozvoj“. 
Uvedomujeme si, ţe táto rola procesom praktickej realizácie. Študenti na seminároch 
záţitkovou formou vedomosti usporadúvajú do myšlienkových konceptov, ktoré tvoria 
ucelené modely intelektovej činnosti. Vyjadrujú svoje chápanie, názory a postoje 
k preberaným témam.  

Učiteľ či vychovávateľ musí vo svojej edukačnej praxi zaujať filozofický, hodnotový 
postoj ako reakciu na otázky ţiakov týkajúcich sa bytia, spoločenských i prírodných 
problémov (Kosová, 2013). Súčasťou štúdia je priebeţná a súvislá 
špeciálnopedagogická prax, realizovaná od letného semestra prvého ročníka 
bakalárskeho štúdia v cvičných špeciálnych výchovných zariadeniach 
a v magisterskom štúdiu v školách pri špeciálnych výchovných zariadeniach a školách 
hlavného prúdu vzdelávania v podiely 16% za semester (Čekanová, 2016). Prax je 
zostavená tak, aby si študent vytvoril ucelený prehľad o špeciálnopedagogickej 
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edukačnej realite v podmienkach špeciálnych výchovných zariadení a škôl hlavného 
prúdu vzdelávania. Sebareflexiu praxe a teoretické poznatky študent integruje v 
záverečnej štátnicovej skúške pred komisiou (Ţolnová, 2018).  

Štúdium špeciálnej pedagogiky v špecializácii na pedagogiku mentálne postihnutých, 
pedagogiku sluchovo postihnutých a špeciálnopedagogické poradenstvo sa realizuje na 
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (História katedry, 2018). Na 
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ruţomberku – Inštitút Juraja Paleša 
v Levoči sa študuje špeciálna pedagogika v kombinácii s pedagogikou mentálne 
postihnutých (Špeciálna pedagogika, 2018). 

Záver 

Pregraduálna špeciálnopedagogická príprava študentov je dynamickým procesom, 
ktorým chce katedra špeciálnej pedagogiky citlivo reagovať na poţiadavky vývoja 
špeciálnopedagogickej profesie v praxi. Teoretické etopedické poznatky a poznatky 
z pomocných a deskriptívnych vied tvoria základňu porozumenia všetkým dimenziám 
špeciálnopedagogickej profesie. Výskumné projekty sú súčasťou teoretického poznania 
a vedeckej prípravy študentov. 
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