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11.Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Pedagogický klub Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied sa na svojom 

siedmom stretnutí venoval téme Peňažné príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia. 

Rámcový program stretnutia bol zameraný na prípravu metodických listov pre žiakov.  

Členovia pedagogického klubu sa na stretnutí zaoberali možnosťami kompenzácie sociálnych 

dôsledkov zdravotného postihnutia. Sociálne dôsledky sa kompenzujú peňažnými príspevkami 

a sociálnymi službami. Bližšie sa členovia klubu venovali peňažným príspevkom. Rozberali 

podmienky poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu zdravotného postihnutia. 

Oboznámili sa s oblasťami kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia, právnymi 

predpismi pre oblasť kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, vzormi žiadostí a zoznamom 

rôznych pomôcok.  

Na stretnutí pedagogického klubu členovia pripravili metodické listy z odborných predmetov.  

Metodické listy môže člen klubu použiť na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci edukačného 

procesu. 

Téma stretnutia pedagogického klubu bola aplikovaná do metodického listu s názvom                                                     

Peňažné príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia v predmete Sociálno-právna ochrana. 

 

 

Kľúčové slová: zdravotné postihnutie, peňažné príspevky, kompenzácia, sociálne dôsledky, 

metodické listy 
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod a privítanie členov pedagogického klubu.  

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia pedagogického klubu. 

3. Téma stretnutia Peňažné príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia.  

4. Rámcový program stretnutia Príprava metodických listov pre žiakov. 

5. Zhrnutia a závery. 

6. Odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov.  

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť 

v kontexte spoločenských vied. Následne bol predstavený obsah programu stretnutia, ako aj krátke 

zhrnutie a pripomenutie programu predchádzajúceho stretnutia klubu a nadviazanie na neho. 

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia Peňažné 

príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia a rámcový program stretnutia Príprava 

metodických listov pre žiakov. 

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) ťažké zdravotné postihnutie,  

b) sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia,  

c) kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia,  

d) oblasti kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,  

e) lekárska posudková činnosť, 

f) sociálna posudková činnosť, 

g) komplexný posudok, 

h) druhy peňažných príspevkov, 

i) zoznam pomôcok,  

j) vodiaci, signálny a asistenčný pes,  

k) preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

l) právne predpisy pre oblasť kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, 

m) vzor žiadostí, 

n) parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím,  

o) sociálna služba, 

p) formy sociálnych služieb. 

 

K bodu 4 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia pedagogického klubu pracovali na aplikačnej úlohe, 

ktorá spočívala vo vytvorení metodického listu z odborných predmetov. Metodické listy obsahujú 

viacero námetov, ktoré sa dajú využívať jednotlivo, alebo sa z nich môže vyskladať jedna či viac 

vyučovacích hodín, prípadne postaviť základ projektového vyučovania. 

K téme stretnutia pedagogického klubu bol vypracovaný metodický list pod názov Peňažné príspevky 

na kompenzáciu zdravotného postihnutia na predmet Sociálno-právna ochrana.  

Tému stretnutia členovia pedagogického klubu zhrnuli aj do pojmovej mapy, ktorá bude slúži ako 

pomôcka pre žiakov na predmet Sociálno-právna ochrana pre lepšie porozumenie a zapamätanie si 

učiva. 

Pri tvorbe metodického listu členovia klubu diskutovali a aktívne sa obohacovali o svoje skúsenosti 

z praxe s využívaním metodických listov.  

 



13. Závery a odporúčania 

 

K bodu 5  

Členovia pedagogického klubu sa na stretnutí oboznámili s celou koncepciou poskytovania 

peňažných príspevkov na kompenzáciu zdravotného postihnutia pre zabezpečenie kvalitnejšieho 

života osôb so zdravotným postihnutím. Diskutovali o problémoch, ktoré prináša legislatíva a prax 

pri kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia.  

V rámcovom programe stretnutia sa členovia venovali tvorbe jedného z didaktických prostriedkov, 

a to metodických listov. Členovia klubu sa zhodli, že kvalitne a systematicky spracované metodické 

listy slúžia ako výukový didaktický materiál, ktorý obsahuje potrebné informácie z hľadiska 

vyučovacieho procesu odborných predmetov. Zmyslom metodických listov je ich praktické využitie  

ako komplexná príprava na vyučovaciu hodinu pre pedagógov. Metodické listy môžu slúžiť ako 

inšpirácia pre pedagógov rôznych odborných predmetov a tiež ako podporný materiál pre 

začínajúcich pedagógov.  

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Zvyšovať vedomie žiakov v oblasti pomoci osobám so zdravotným postihnutím.  

Aktivizovať žiakov využívaním metodických listov na všetkých odborných predmetoch. 

Prostredníctvom metodických listov rozvíjať žiacku aktivitu, tvorivosť, samostatnosť, zaujať ich 

k výkonu, inšpirovať, koncentrovať ich pozornosť.  

Uplatňovať aktívnu medzipredmetovú spoluprácu pri tvorbe metodických listov a výmenu skúseností 

z pedagogickej praxe medzi skúsenejšími a začínajúcimi pedagógmi. 

Využívať pojmové mapy vo vyučovaní odborných predmetov na zlepšenie schopnosti porozumenia 

a zapamätania si učiva. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice 

Dátum konania stretnutia: 4. 5. 2022 

Trvanie stretnutia: od 15:15 hod. do 18:15 hod.   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

2. PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Elena Škriabová neprítomná  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 


