
 
 

Z činnosti Komory školských logopédov

 

Milé kolegyne, kolegovia, 

dovoľte nám zablahoželať vám všetkým v

úspechov. 

Začíname nový rok 2017 a to je čas na bilancovanie uplynulého roka a

rok nasledujúci.  

Komora školských logopédov je zatiaľ veľmi mladá, ale má presne stanovený cieľ svojej činnosti, 

zastupovať a chrániť profesionálne záujmy a

ich odbornej úrovne. Z tohto titulu sme v

1. Spustili sme webovú stránku Komory školských logo

(www.komoraskolkychlogopedov.sk

2. Vytvorili sme logo komory

3. Oslovili sme organizácie:

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a

- Výskumný ústav detskej psychológie a

- Metodicko-pedagogické centrum.

Listom sme informovali uvedené inštitúcie

odbornú spoluprácu v oblasti skvalitňovania činnosti odborných zamestnancov, školských logopédov.

4. V októbri 2016 sme v

Medzinárodnú konferenciu SAL

obsahového programu konferencie na témy 

symptomatických porúch reči

Prezentovali príspevky so zameran

bilingválnych detí s NVR, terapiu foneticko

a doktorka Laciková sprostredkovali

a profesorku Nicolopoulou. 

5. V decembri 2016 prebehlo 

centra v Bratislave na tému ďalšieho vzdelávania

školských logopédov. Aktuálne má v

program prípravného atestačného vzdelávania pred prvou atestáciou pre odborných 

zamestnancov, ktorý bude vhodný aj pre školských logopédov. 

6. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a

Vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a

pozíciu školského logopéda, odborného zamestnanca mohli vykonávať aj absolventi so 

staršími typmi štúdia. 

činnosti Komory školských logopédov 

dovoľte nám zablahoželať vám všetkým v novom roku veľa zdravia, rodinnej pohody a

to je čas na bilancovanie uplynulého roka a plánovanie nových cieľov pre 

Komora školských logopédov je zatiaľ veľmi mladá, ale má presne stanovený cieľ svojej činnosti, 

chrániť profesionálne záujmy a práva školských logopédov a prispievať ku skvalitňovaniu 

tohto titulu sme v uplynulom roku 2016 podnikli niekoľko aktivít.

Spustili sme webovú stránku Komory školských logopédov 

w.komoraskolkychlogopedov.sk) 

Vytvorili sme logo komory 

organizácie: 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

pedagogické centrum. 

Listom sme informovali uvedené inštitúcie o vzniku stavovskej organizácie, jej cieľoch a

oblasti skvalitňovania činnosti odborných zamestnancov, školských logopédov.

októbri 2016 sme v spolupráci so Slovenskou asociáciou logopédov 

ferenciu SAL. Členovia Komory školských logopédov prispeli do 

obsahového programu konferencie na témy vývinu reči, problematiky 

symptomatických porúch reči, čitateľských zručností, naratívnych schopností detí. 

Prezentovali príspevky so zameraním na  diagnostiku  zrozumiteľnosti reči

NVR, terapiu foneticko-fonologickej roviny. Doktorka Kap

sprostredkovali kontakt na zahraničných pozvaných hostí Dr. Wesiersku 

profesorku Nicolopoulou.  

decembri 2016 prebehlo pracovné stretnutie so zástupcami Metodicko

na tému ďalšieho vzdelávania a prípravy vzdelávacích aktivít pre 

Aktuálne má v priebehu  akreditačného konania MPC 

program prípravného atestačného vzdelávania pred prvou atestáciou pre odborných 

zamestnancov, ktorý bude vhodný aj pre školských logopédov.  

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bola zaslaná písomná žiadosť o

lifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby 

pozíciu školského logopéda, odborného zamestnanca mohli vykonávať aj absolventi so 

novom roku veľa zdravia, rodinnej pohody a pracovných 

plánovanie nových cieľov pre 

Komora školských logopédov je zatiaľ veľmi mladá, ale má presne stanovený cieľ svojej činnosti, 

prispievať ku skvalitňovaniu 

podnikli niekoľko aktivít. 

vzniku stavovskej organizácie, jej cieľoch a ponúkli sme 

oblasti skvalitňovania činnosti odborných zamestnancov, školských logopédov. 

spolupráci so Slovenskou asociáciou logopédov pripravili XV. 

lenovia Komory školských logopédov prispeli do 

vývinu reči, problematiky dysfluencií, 

naratívnych schopností detí. 

zrozumiteľnosti reči, diagnostiku 

fonologickej roviny. Doktorka Kapalková 

kontakt na zahraničných pozvaných hostí Dr. Wesiersku 

pracovné stretnutie so zástupcami Metodicko-pedagogického 

prípravy vzdelávacích aktivít pre 

priebehu  akreditačného konania MPC vzdelávací 

program prípravného atestačného vzdelávania pred prvou atestáciou pre odborných 

zaslaná písomná žiadosť o doplnenie 

odborných zamestnancov tak, aby 

pozíciu školského logopéda, odborného zamestnanca mohli vykonávať aj absolventi so 



 
 

7. V spolupráci so SAL sme predložili Valn

na doplnenie štatútu SAL

Aké sú plány na nasledujúci rok 2017?

1. Na jar 2017 je naplánovaný 

s MPC. Teoretická časť sa b

pracovná sa zameria na obsahovú ponuku vzdelávacích 

zamestnanca, školského logopéda. 

vzdelávacích programov, o

stretnutia by malo byť prerokované:

- vytvorenie viacerých vzdelávacích modulov, vzájomne kombinovateľných na získanie 

dostatočného počtu kreditov pred prvou atestáciou

- adaptácia tých aktuáln

zamestnancov, ktoré by 

Dovoľujeme si požiadať účastníkov seminára, aby si vopred prezreli aktuálnu ponuku 

vzdelávacích programov MPC a

2. V januári 2017 oslovíme

spolupráce. 

3. V nasledujúcom roku pripravujeme pre našich členov na webovej stránke časť, 

s elektronickými odbornými materiálmi

bude inšpiratívna. 

V závere mi dovoľte poďakovať 

logopédov a napriek ich pracovnému vyťaženiu si našli čas, ktorý 

- Mgr. Michaele Hrmovej 

- Mgr. Svetlane Kapalkovej, PhD.

- Mgr. Hane Lacikovej, PhD.

- PaedDr. Alene Štihovej, PhD.

Rovnako ďakujeme všetkým, kto

- Mgr. Alexandre Pyšnej za zabezpečenie vytvorenia loga komory

- Mgr. Veronike Trenčanove

- milým kolegyniam z Inštitútu detskej reči za pomoc

- a samozrejme Vám všetkým, ktorí ste sa stali členmi, platíte členské poplatky.

Rovnako ďakujeme za vašu zhovievavosť, ak na vaše e

nás aktívnych členov bude viac, a

Pevne veríme, že komora bude rásť a

aby neváhali a prihlásili sa. 

V Trnave, 11.1.2017                                                            

spolupráci so SAL sme predložili Valnému zhromaždeniu SAL v Tatrách v

štatútu SAL o staršie typy štúdia logopédie ako predpokladu pre členstvo v

Aké sú plány na nasledujúci rok 2017? 

Na jar 2017 je naplánovaný pracovný workshop pre školských logopédov

MPC. Teoretická časť sa bude venovať odborným témam školskej logopédie. Druhá časť 

pracovná sa zameria na obsahovú ponuku vzdelávacích programov MPC pre odborného 

zamestnanca, školského logopéda. Výsledkom pracovnej diskusie by mal byť obsahový návrh 

vzdelávacích programov, o ktoré by školskí logopédi mali záujem. V

byť prerokované: 

vytvorenie viacerých vzdelávacích modulov, vzájomne kombinovateľných na získanie 

dostatočného počtu kreditov pred prvou atestáciou 

aktuálnych vzdelávacích programov určených 

zamestnancov, ktoré by po úprave boli obsahovo vhodné aj pre školských logopédov

Dovoľujeme si požiadať účastníkov seminára, aby si vopred prezreli aktuálnu ponuku 

vzdelávacích programov MPC a vytipovali si tie o ktoré by mali záujem. 

oslovíme Štátny pedagogický ústav s cieľom nadviazania vzájomnej 

nasledujúcom roku pripravujeme pre našich členov na webovej stránke časť, 

elektronickými odbornými materiálmi vhodnými pre terapiu. Dúfame, že 

poďakovať sa všetkým kolegyniam, ktoré stáli pri zrode Komory školských 

napriek ich pracovnému vyťaženiu si našli čas, ktorý komore venovali

 

kovej, PhD. 

Mgr. Hane Lacikovej, PhD. 

PaedDr. Alene Štihovej, PhD. 

ktorí pomohli v aktivitách komory:   

Mgr. Alexandre Pyšnej za zabezpečenie vytvorenia loga komory 

Trenčanovej za vytvorenie webovej stránky 

Inštitútu detskej reči za pomoc 

samozrejme Vám všetkým, ktorí ste sa stali členmi, platíte členské poplatky.

Rovnako ďakujeme za vašu zhovievavosť, ak na vaše e-maily neodpovedáme promptne. Dúfam, že 

a tak zabezpečíme plynulý chod komory.   

Pevne veríme, že komora bude rásť a preto vyzývame všetkých, ktorí chcú prispieť svojou prácou,

Trnave, 11.1.2017                                                                                              Dana Buntov

Tatrách v októbri 2016 návrh 

logopédie ako predpokladu pre členstvo v SAL.  

pracovný workshop pre školských logopédov v spolupráci 

ude venovať odborným témam školskej logopédie. Druhá časť 

MPC pre odborného 

Výsledkom pracovnej diskusie by mal byť obsahový návrh 

é by školskí logopédi mali záujem. V rámci pracovného 

vytvorenie viacerých vzdelávacích modulov, vzájomne kombinovateľných na získanie 

určených pre pedagogických 

obsahovo vhodné aj pre školských logopédov. 

Dovoľujeme si požiadať účastníkov seminára, aby si vopred prezreli aktuálnu ponuku 

cieľom nadviazania vzájomnej 

nasledujúcom roku pripravujeme pre našich členov na webovej stránke časť, knižnica 

Dúfame, že naša ponuka 

sa všetkým kolegyniam, ktoré stáli pri zrode Komory školských 

venovali: 

samozrejme Vám všetkým, ktorí ste sa stali členmi, platíte členské poplatky. 

maily neodpovedáme promptne. Dúfam, že 

chcú prispieť svojou prácou, 

Dana Buntová 


