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Vzdelávanie je kvalitnou a dostupnou verejnou službou, 
ktorá všetkým ľuďom bez ohľadu na ich zdravotný stav, 

sociálnu či rodinnú situáciu umožní získať potrebné 
vedomosti a zručnosti a pripraví ich na život v rozmanitej 

spoločnosti.

Vzdelávací systém pomáha vyrovnávať šance, kompenzovať 
znevýhodnenia a poskytuje mnohoraké príležitosti na 

uplatnenie talentov a nadaní.

Vízia vzdelávania na Slovensku

https://todarozum.sk/vizia/52-vizia-vzdelavania-na-slovensku-v-roku-2040/


• Deti, žiaci a študenti majú rozmanité vzdelávacie potreby, systém ich však 
priznáva len niektorým.

• Podiel detí a žiakov so špeciálnymi potrebami narastá, pričom 
prevládajúcim trendom je ich oddelené vzdelávanie v systéme špeciálneho 
školstva. 

• Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí a žiakov s rozmanitými potrebami 
znižuje množstvo prekážok.

• Individualizovaná podpora podľa potrieb a záujmov nie je plošne dostupná 
pre deti a žiakov so špeciálnymi potrebami, ale ani pre bežných žiakov. 

• Vysoké školy čelia v otázke zlepšenia podpory študentov so špecifickými 
potrebami viacerým výzvam.

Hlavné témy prezentácie

Individualizovaná podpora učiacich sa



Podiel detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami narastá

Zdroj: To dá rozum, na základe údajov CVTI SR (2018)

So zdravotným 

znevýhodnením

S intelektovým 

nadaním

Zo sociálne 

znevýhodneného 

prostredia

So ŠVVP spolu

MŠ 1% 0% 0% 2%

ZŠ 11% 1% 6% 18%

SŠ 7% 1% 0% 8%

Spolu podiel 8% 1% 3% 12%

Spolu počet 69 383 5 184 29 653 104 220

Podiel detí a žiakov so ŠVVP na celkovej populácii v školskom roku 

2018/2019



• Nie všetky deti s diagnostikovanou ŠVVP majú nárok na podporu 
• 33 % škôl z dotazníkového prieskumu navštevujú deti a žiaci, ktorí 

majú ŠVVP, ale nie sú individuálne integrované ani vzdelávané v 
špeciálnych triedach. 

„S diagnózou máme 112 žiakov a integrovaných máme skoro 70. 
Celkovo máme 516 žiakov, takže je to vysoký počet.“ (zástupkyňa 
riaditeľa ZŠ)

• Nie všetky deti, ktoré potrebovali podporu, patria do kategórie detí 
so ŠVVP
• 56 % účastníkov prieskumu z bežných škôl sa domnieva, že na ich 

škole sa nachádzajú takéto deti. 
• Deti s odlišným materinským jazykom, deti zo zariadení ústavnej 

starostlivosti, deti, zažívajúce krízové situácie v rodine a ďalšie.

Nárok na podporu nemajú všetky deti a žiaci, ktorí by ju 
potrebovali



• Kvôli previazaniu na systém financovania môže podporovať nadmernú 

diagnostiku.

„Vlastne ono ide o peniaze, hej? Čiže nálepka, suma, nálepka, suma. Robí sa 

to na každej škole, ja si proste kombinujem ten postih, ktorý mi dá najviac 
peňazí.“ (špeciálna pedagogička na základnej škole)

• Obmedzuje možnosti preventívneho pôsobenia

• Odvracia pozornosť od bariér a zodpovednosti na strane vzdelávacieho 
systému

• Nezohľadňuje individuálne odlišnosti medzi deťmi s istým typom 

znevýhodnenia či nadania

„Nie je až taká podstatná klinická diagnóza, lebo ja ho nejdem liečiť. Ja ako 

učiteľ potrebujem vedieť, aké špeciálne edukačné potreby má. Jedno 
dieťa s tou istou klinickou diagnózou ich môže mať, iné nemusí.“ (pracovník 
CŠPP)

Koncept ŠVVP má ďalšie limity



Podiel detí v špeciálnom prúde vzdelávania je na Slovensku 
najvyšší v Európe

Zdroj: Európska agentúra pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie (2018)
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Hoci rastie podiel individuálne integrovaných detí so ŠVVP, 
počet detí v špeciálnom školstve sa dlhodobo nemení

Zdroj: To dá rozum, na základe údajov CVTI SR (2009 – 2019)
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• Väčšina detí začína dochádzku do špeciálnej základnej školy už v 
prvom ročníku a možnosť návratu do bežnej školy je minimálna

• Viac ako polovicu žiakov v špeciálnych školách tvoria deti z 
vylúčených rómskych lokalít a deti z rodín, postihnutých chudobou

• Spolupráca medzi bežnými a špeciálnymi školami je veľmi obmedzená

„Veľakrát nevieme, čo máme robiť a na špeciálnych školách tie metódy určite 

majú a používajú a majú tie skúsenosti, ktoré ja nemám, napríklad. Ani triedny 
učiteľ ich nemá. Keby mal možnosť asistent alebo triedny učiteľ v nejakých 
intervaloch ísť na špeciálnu školu, vidieť a niečo si z toho zobrať.“
(pedagogická asistentka na základnej škole)

Problémom je oddelenosť a nepriestupnosť bežného a špeciálneho školstva

Cesta do špeciálnej školy je jednosmerná



Väčšina detí so ŠVVP by sa podľa učiteľov z bežných škôl 
mala vzdelávať v školách hlavného vzdelávacieho prúdu

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 4 031 pedagogických a odborných 
zamestnancov z bežných MŠ, ZŠ a SŠ
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Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí a žiakov so ŠVVP 
znižuje množstvo problémov, ktorým čelia

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 4 032 pedagogických a odborných 
zamestnancov z bežných škôl 1 426 zo špeciálnych škôl
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Počet pedagogických asistentov v bežných aj v špeciálnych 
školách je nedostatočný

Zdroj: To dá rozum, na základe údajov CVTI SR (2018)

Celkový počet PA 
Priemerný počet 

PA na školu

Priemerný počet 

PA na triedu

MŠ 183 0,06 0,02

ZŠ 3264 1,56 0,13

SŠ 48 0,07 0,01

Špeciálna MŠ 42 0,6 0,2

ZŠ pre žiakov so ZZ 677 2,9 0,3

SŠ pre žiakov so ZZ 54 0,4 0,1

 Počet pedagogických asistentov (PA) v školskom roku 2018/2019



Požiadavky na počet asistentov zvyšuje neefektívne 
nastavaná náplň práce časti z nich

Časť pedagogických asistentov v bežných školách je skôr asistentom žiaka 
ako učiteľa

„Oni sú takí hodení do vody. Budeš sa venovať tomuto dieťaťu a pri ňom budeš 
sedieť. A potom sa z nich pri deťoch s ADHD [porucha aktivity a pozornosti] 
stávajú štuchači, tak to nazývame. Štuchá do toho dieťaťa, že píš, dávaj pozor a 
rob to, čo povedala pani učiteľka, sleduj!“ 
(pracovník Centra špeciálno-pedagogického poradenstva) 

„Keď ste sa pýtali, čo je pre mňa pri práci najnáročnejšie, tak to, že stále sme boli 
len dve, že sme museli z triedy odchádzať a ja aj ona sme chceli byť aj v 
kolektíve. [...] Videla som, že ju to prestáva baviť. Lebo stále iba mňa vidieť a v 
triede sú rôzne veci, rôzne aktivity a tu bolo stále také monotónne, stále to isté.“ 
(pedagogická asistentka na ZŠ)



Učiteľom v bežných školách chýba podpora odborných 
zamestnancov

Zdroj: To dá rozum, na základe údajov CVTI SR (2018)

Chýbajú nielen ľudia, ale aj kvalitné štandardy odborných služieb a modely 
spolupráce v tíme školy

MŠ ZŠ SŠ

Počet školských psychológov 9 314 132

Priemerný počet školských psychológov na školu 0.0 0.2 0.2

Priemerný počet žiakov na 1 školského psychológa 18,060 1,453 1,523

Počet školských špeciálnych pedagógov 10 752 53

Priemerný počet školských špeciálnych pedagógov na školu 0.0 0.4 0.1

Priemerný počet žiakov so ŠVVP  na 1 školského špeciálneho 

pedagóga 149 90 199

Počet iných odborných zamestnancov - 166 -

Počet odborných zamestnancov v bežných školách v 

školskom roku 2018/2019



Učitelia bežných škôl nie sú na prácu s deťmi s rozmanitými 
potrebami dostatočne pripravení

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum (2018). Počet respondentov: 2 731 učiteľov a učiteliek z 
bežných MŠ, ZŠ a SŠ.
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Absolvovali ste ďalšie vzdelávanie (akreditované alebo neakreditované) 
v oblasti podpory vzdelávania detí s rôznorodými potrebami? 

Áno, v dostatočnom rozsahu

Áno, ale potreboval by som sa
v tejto oblasti ďalej vzdelávať

Nie, ale potreboval by som sa
v tejto oblasti ďalej vzdelávať

Nie a ani necítim potrebu
rozširovať si vzdelanie v tejto
oblasti



• Štvrtina učiteľov a učiteliek na bežných školách nedostáva pri vzdelávaní 
žiakov so špeciálnymi potrebami žiadnu externú odbornú a metodickú 
podporu.

• Externé metodické vedenie a vzdelávanie chýba väčšine pedagogických 
asistentov z bežných aj špeciálnych škôl. 

• Skúsenosti s formou a kvalitou podpory zo strany poradní sú naprieč 
Slovenskom veľmi rôznorodé. 

• Poradne sú personálne poddimenzované, chýba jednotný štandard kvality 
ich služieb a dostatočné metodické vedenie samotných poradní.

• Služby, poskytované iba CPPPaP (kariérové poradenstvo, preventívne 
aktivity) sú nedostupné pre špeciálne školy.

Externá podpora pre školy pri vzdelávaní detí s rozmanitými 
potrebami nie je dostatočná



• Podpora pre slabo prospievajúcich žiakov na mnohých základných a 
stredných školách je nedostatočná, najčastejšie volenou stratégiou 
podpory je informovanie rodičov. 

• Nástroje podpory nadaných a talentovaných žiakov sú limitované, 
40 % účastníkov prieskumu z regionálneho školstva sa domnieva, 
že ich školu nenavštevujú žiadni žiaci s nadaním či talentom.

• Žiaci a študenti sa v prípade rôznych typov problémov často na 
školách nemajú na koho obrátiť. 

• Individuálne záujmy žiakov a študentov sa do obsahu ich 
vzdelávania môžu premietnuť len obmedzene. 

Individualizovaná podpora podľa potrieb a záujmov nie je 
dostupná ani pre „bežných žiakov”



• Povinnosť vytvárať všeobecne prístupné akademické prostredie je daná 
zákonom o vysokých školách

• Podpora sa týka len študentov so zdravotným postihnutím, s ochorením a 
poruchami učenia

• Ich počet sa za posledných 5 rokov viac než zdvojnásobil a dnes ich je na 
VŠ okolo tisíc

Tvorba univerzálne prístupného akademického prostredia nie 
je vecou voľby, ale povinnosti 



„Oni vlastne nie sú slobodní vo výbere školy. Musia ísť tam, kde proste je zabezpečená 
podpora, čo im limitovalo výber naozaj na zopár škôl na Slovensku [...] Študenti si 
nevyberali podľa toho, čo ich zaujíma, čo by chceli študovať, ale na ktorej škole sa 

to dá.“ 
(spoluautorka novely č. 57/2012 zákona o VŠ)

„Bol som aj na ekonomickej sa pozrieť, ale tam by to bolo komplikovanejšie, aj čo sa 
týka dopravy do školy.“

(študent s telesným postihnutím)

Uchádzači o štúdium so zdravotným znevýhodnením
si nevyberajú VŠ podľa oblasti svojho záujmu



• Podľa prieskumu spĺňalo kritériá nezávislého pohybu na fakultách:

• učebne – 19 % 
• vstup do objektu – 26 %
• výťah – 12 %
• bezbariérové toalety – 9 %  (Čerešňová a kol., 2018)

„Problémy mala aj tá spolužiačka, čo je na vozíku. To bolo hrozné, lebo v celej 
budove nie sú žiadne rampy.“ 

(študent so ŠP)

„Mnohé školy povedia, že majú bezbariérovú toaletu. Keď tam prídete 
a odborník to posúdi, tak povie, že to nie je bezbariérová toaleta.“

(koordinátorka pre študentov so ŠP)

Vysoké školy stoja pred výzvou odstrániť fyzické bariéry



• Nedodržiavanie platných štandardov pri navrhovaní a tvorbe webového sídla 
alebo aplikácie.

• Zo 47 webových sídiel u 94 % sa preukázala veľmi nízka úroveň 
prístupnosti. (UNIALL, 2016)

• U všetkých z piatich testovaných akademických informačných systémov, 
ktoré sa používajú na viacerých VŠ, sa preukázali odchýlky od normy, ktoré 
znižovali prístupnosť informácií pre určité skupiny študentov so ŠP (STU, 2016).

Vysoké školy stoja pred výzvou zlepšiť informačno-
komunikačnú prístupnosť



• Poradenské a podporné centrá sú zriadené na polovici verejných vysokých 
škôl. (Fülӧpová, Čerešňová, 2018)

• Koordinátormi pre študentov so ŠP sú ľudia s rôznym odborným profilom, 
prácu väčšinou vykonávajú popri svojej hlavnej pracovnej náplni a mnohí za 
ňu nie sú odmeňovaní.

„Keby som chcel byť naozaj dobrý, tak by som musel študovať psychológiu alebo niečo podobné, aby som 
naozaj s tým študentom vedel a to sa nedá, to proste nejde.“ 

(fakultný koordinátor pre študentov so ŠP)

• Nie všetci VŠ učitelia majú dostatok informácií o špecifikách práce so 
študentmi so špecifickými potrebami, len polovica tých, ktorí sa zapojili do 
dotazníkového prieskumu To dá rozum, uviedla, že na škole je k dispozícii 
koordinátor, na ktorého sa môže obrátiť.  

Vysoké školy pred výzvou skvalitniť podporné a poradenské 
služby 



• Verejné vysoké školy dostávajú približne polovicu požadovaných dotácii na 
študentov so ŠP. 

• Od roku 2016 je medzi verejné VŠ prerozdelená dotácia na zabezpečenie 
podpory študentov so ŠP vo výške 700-tisíc eur. Nie je však zrejmé, či a ako 
sa vyhodnocuje dostatočnosť zdrojov pre jednotlivé skupiny študentov so 
ŠP. Chýba metodika financovania, ktorá by jasnejšie definovala účel 
využívania prostriedkov.

• Nie je doriešené financovanie špeciálnych pedagogických pracovísk na 
podporu študentov so ŠP ani odmeňovanie odborných pracovníkov týchto 
centier či koordinátorov pre študentov so ŠP. 

• Chýbajú metodické usmernenia. Vyhláška o minimálnych nárokoch študenta 
so ŠP je príliš všeobecná a dáva príliš veľký priestor na ich voľnú 
interpretáciu. 

Systémová podpora VŠ pri tvorbe univerzálne prístupného 
prostredia má trhliny



„My neriešime sociálne záležitosti. Toto nie je systém, ktorý je pre vysoké 
školy.“

(koordinátor pre podporu študentov so ŠP)

• Možnosti podpory: sociálne štipendiá, štipendijný program REF

• V ak. roku 2017/18 bolo na VŠ zapísaných len 8 % mladých ľudí vo veku 19 
– 23 rokov, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, čo je 4-násobne 
nižší podiel oproti ich podielu v celkovej populácii (UHP a IVP, 2019)

• V populácii Rómov sa nenachádza viac ako o 1 % absolventov vysokých škôl

Podpora študentov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia 
je zúžená len na finančnú pomoc



Vzdelávací systém svojím nastavením obmedzuje interakcie 
niektorých skupín detí a mladých ľudí so zvyškom spoločnosti, 
čím rastie aj pravdepodobnosť ich budúceho vylúčenia z trhu 

práce či zo spoločnosti. 

Na Slovensku sú tisícky detí a mladých ľudí vylučované z 
prístupu ku kvalitnému vzdelaniu. 

Vzdelávací systém na Slovensku v súčasnosti nedokáže efektívne 
reagovať na rozmanitosť potrieb a záujmov detí, žiakov 
a študentov. Mrháme tak nielen ich potenciálom, ale aj 

potenciálom krajiny ako takej. 






