
                                   
 

Štátny pedagogický ústav 

Štátny pedagogický ústav je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. Plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia 
škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. Medzi jeho 
hlavné aktivity patrí riešenie otázok v oblasti kurikulárnych zmien; aplikovaného 
pedagogického výskumu; odborné a metodické poradenstvo; experimentálne overovanie; 
pilotné vzdelávacie projekty; reformy a zmeny v obsahu výchovy a vzdelávania; garancie 
štátnych vzdelávacích programov; rezortný výskum; odborno-metodické riadenie škôl najmä 
pri tvorbe školských vzdelávacích programov; príprava pedagogickej dokumentácie pre školy  
a školské zariadenia v oblasti všeobecného vzdelávania a ďalšie vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov. 

Projektový tím Erasmus+: Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov 

PaedDr. RENÁTA SOMOROVÁ 
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Renáta pracuje ako výskumná a vývojová zamestnankyňa v Štátnom 
pedagogickom ústave, je námestníčkou riaditeľa úseku pre tvorbu 
a rozvoj obsahu štátnych vzdelávacích programov, bola vedúcou 
oddelenia slovenského jazyka a literatúry, tajomníčkou ústrednej 
predmetovej komisie pre slovenský jazyk a literatúru. Manažovala 
grantové projekty Východiská, ciele a koncepcia kurikulárnej prestavby 
predmetu slovenský jazyk a literatúra na ZŠ a SŠ a Štandardizácia úrovní 
ovládania slovenského jazyka. Pripravovala a realizovala celoštátne 

aktivity pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry základných a stredných škôl v rámci 
ďalšieho vzdelávania. Zúčastnila sa tvorby testov pre slovenský jazyk a literatúru v rámci 
elektronického testovania a národného projektu Moderné vzdelávanie, digitálne vzdelávanie 
pre všeobecno-vzdelávacie predmety. Pripravila jazykové kurzy a metodické odporúčania  
na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho 
jazyka pre deti cudzincov v Slovenskej republike, spolupracovala pri tvorbe strednej úrovne 
kurzu Kurikula slovenských reálií pre deti cudzincov v SR a jazykových kurzov, metodických 
príručiek, odporúčaní ako súčasti publikácie Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese 
z hľadiska dodržiavania ľudských práv a práv detí. Metodicky a didakticky usmerňuje tvorbu 
koncepcií vzdelávacieho systému, tvorbu pedagogických dokumentov pre základné a stredné 
školy a prípravu návrhov koncepcií a projektov metodického a didaktického servisu pre 
základné a stredné školy. 
  



PhDr. DENISA ĎURANOVÁ 
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Denisa pracuje ako výskumná a vývojová zamestnankyňa v Štátnom 
pedagogickom ústave v SR. Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa  
v Nitre učiteľstvo všobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk  
a literatúra – filozofia. Vo svojej rigoróznej práci v študijnom odbore 
politológia sa zamerala na komparáciu sociálnej politiky krajín Európskej 
únie. V oblasti školstva pôsobí od roku 2001 a počas svojho odborného 
pôsobenia taktiež participovala ako koordinátor odborných aktivít  
na projektoch zameraných na zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov. 

Denisa sa zaoberá vyučovaním anglického jazyka ako cudzieho jazyka, Štátnym vzdelávacím 
programom a tvorbou školského vzdelávacieho programu pre cudzie jazky, jazykovou politikou, 
projektami v oblasti jazykovej politiky v európskom kontexte, ako aj zabezpečovaním 
medzinárodnej spolupráce a komunikácie. Zastupovala SR vo viacerých odborných skupinách 
na medzinárodnej úrovni, napríklad v expertnej skupine pre multilingvizmus pri Európskej 
komisii, v poradnom výbore Európskej komisie Európsky indikátor jazykových kompetencií.  
Od roku 2015 zastupuje Slovenskú republiku ako národná koordinátorka v Európskej agentúre 
pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie. 

PhDr. JANKA PÍŠOVÁ, PhD. 
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Janka pracuje ako výskumná a vývojová zamestnankyňa v Štátnom 
pedagogickom ústave v SR. Študovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda  
v Trnave študijné odbory slovenský jazyk a literatúra a história  
a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici študijný odbor muzeológia 
a kultúrne dedičstvo. Vo svojej dizertačnej práci v študijnom odbore 
slovenský jazyk sa zamerala na analýzu zaradenia a kvalifikovania 
lexikálnych jednotiek na časovej osi, najmä pri koncipovaní výkladových 
slovníkov. V oblasti školstva pôsobí od roku 2003 (v rokoch 2003 – 2015 

ako odborná asistentka a vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ). Počas svojho odborného pôsobenia viedla projekt 
zameraný na skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka 
a slovenskej literatúry v ZŠ, SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód 
výučby cudzích jazykov. Taktiež participovala ako koordinátor odborných aktivít na projektoch 
zameraných na zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov a štandardizáciu úrovní ovládania 
slovenského jazyka. Janka sa zaoberá vyučovaním slovenského jazyka ako materinského  
a cudzieho jazyka, Štátnym vzdelávacím programom a tvorbou školského vzdelávacieho 
programu pre slovenský jazyk a literatúru. 

PhDr. VERONIKA ROSTAMI 
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Veronika pracuje ako odborná zamestnankyňa v Štátnom pedagogickom 
ústave v SR od roku 2016. Vyštudovala medzinárodné vzťahy  
a medzinárodné právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
V rigoróznej práci sa zamerala na tému migrácie a jej súčasné výzvy. 
Momentálne sa venuje štúdiu MBA executive. Od roku 2012 je členkou 
Inštitútu pre migráciu, organizuje kultúrne a spoločenské podujatia  
pre cudzincov, ktorí žijú na Slovensku s cieľom upriamiť pozornosť na život 

príslušníkov menšín na Slovensku. 


