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ŢIVOTOPIS 
 

Meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, titul: 

 

Darina Tarcsiová, rod. Rusnáková 

doc. PaedDr., PhD.  

Rok narodenia 1963  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast : 

-1982-1986 –vysokoškolské vzdelanie  

Učiteľstvo pre mládež vyžadujúce osobitnú  starostlivosť, 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského,  

Štátne skúšky : psychopédia, logopédia, surdopédia  

 

-1986- rigorózna práca  

V odbore „Učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú 

starostlivosť“, titul „PaedDr. „ priznaný podľa § 44 zákona 

č. 39/1980 Zb. o vysokých školách, Pedagogická fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

-1995-kandidátska dizertačná práca – UK Bratislava, 

Pedagogická fakulta 

Využívanie manuálnej komunikácie vo vyučovaní 

nepočujúcich detí.  

 

-2005 – habilitačné konanie – UK, Pedagogická fakula 

Habilitačná práca: Komunikačný systém sluchovo 

postihnutých a spôsoby prekonávania ich komunikačnej 

bariéry.  Bratislava : Sapientia, 2005, 222 s. ISBN  80-

969112-7-9  

 

Ďalšie vzdelávanie 2007-Gleiche Bildung – Gleiche Chance ? – Mníchov,   

Nemecko, 

2006- Artikulačné tlmočenie – osvedčenie, Bratislava,  

2006 -ESF a jeho využitie v rokoch 2007 –2013, Bratislava  

2001- IT for Special Education Needs – High School, 

Blackpool, VB,  

1995 System Development in Special Education, 

Proffesional and Social Integration European Forum, 

Lučenec , 

1995 Klinické, rehabilitačné a pedagogické aspekty hluchoty 

(Kochleárna implantácia) – Bratislava. 

Priebeh zamestnaní  

1991-doteraz -UK v Bratislave, Pedagogická fakulta,  

2001-2004-Fakulta sociálnej práce a ošetrovateľstva TU 

v Trnave (externe), 

1990–1991- Stredné odborné učilište pre 

sluchovo postihnutú mládež  v Bratislave,  

1986-1990- Zväz invalidov v SR, Bratislava,  

Priebeh pedagogickej činnosti UK Bratislava, Pedagogická fakulta, Ústav 

špeciálnopedagogických štúdií  
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(pracovisko/predmety) Bakalársky stupeň štúdia: 
 

- Pedagogika sluchovo postihnutých I 

- Pedagogika sluchovo postihnutých II  

- Prstová abeceda  

- Špeciálna metodika komunikačných zručností  

- Základy posunkového jazyka I 

- Lexika posunkového jazyka I 

 

Magisterský stupeň štúdia: 

-Teória edukácie sluchovo postihnutých  

- Totálna komunikácia a bilingválne prístupy  

- Základy posunkového jazyka II 

- Lingvistika posunkového jazyka  

- Alternatívne prístupy k čítaniu SP 

- Pomocné artikulačné znaky  

 

Doktorandský stupeň štúdia  (spoločne s ďalšími 

vyučujúcimi):  

- Teória komunikácie postihnutých  

- Komparatívna špeciálna pedagogika  

- Trendy v špeciálnopedagogickej diagnostike  

- Komparatívna špeciálna pedagogika  

Odborné alebo umelecké zameranie 1.1.6 Špeciálna pedagogika  

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

a kategórie evidencie (podľa 

vyhlášky MŠVVa Š SR č. 456/2012) 

Záznamov spolu: 180 :  

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

(2) 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách (2) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách (1) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

(2) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (9) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách (1) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách (19) 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách (9) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách (27) 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných 

konferencií (1) 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1) 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

(13) 
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BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách (1) 

BCI Skriptá a učebné texty (2) 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

(1) 

BDF Odborné práce v domácich nekarentov. časopisoch (8) 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (10) 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (7) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (15) 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a 

zborníkoch (11) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (8) 

GHG Práce zverejnené na internete (2) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 

žiadnej z predchádzajúcich kategórií (23) 

1. monografia  

- AAB01 Tarcsiová, Darina : Komunikačný systém sluchovo 

postihnutých a spôsoby prekonávania ich komunikačnej 

bariéry. - 1. vyd. - Bratislava : Sapientia, 2005. - 222 s. 10 

AH, ISBN 80-969112-7-9 

 

-AAB02 Beňo, Pavol 34 % - Tarcsiová, Darina 33 % - 

Capíková, Silvia 33 %: Komunikácia so sluchovo 

postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. - 1. vyd. - 

Trnava : Trnavská univerzita, 2012. - 182 s. 3AH ISBN 978-

80-8082-510-2 

 

- ABB01 Tarcsiová, Darina : Komunikácia sluchovo 

postihnutých osôb vyššieho veku In: Sluchové postihnutie 

vo vyššom veku. - Nitra : Effeta, 2005. - S. 122-187.  3 

AH- ISBN 80-969113-8-4 

 

- ABB02 Tarcsiová, Darina 100 %: Celoživotné vzdelávanie, 

špeciálna pedagogika a možnosti vzdelávania pedagógov 

bežných základných a stredných škôl v oblasti detí a žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami In: 

Celoživotné vzdelávanie pedagógov v oblasti žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. - 

Bratislava : Iris, 2010. - S. 11-111.  5 AH - ISBN 978-80-

89238-44-6 
 

2. učebnica  

- ACB01 Tarcsiová, Darina 100 %: Pedagogika sluchovo 

postihnutých : (vybrané kapitoly). - 1. vyd. - Bratislava : 

Mabag, 2008. - 102 s. , 5 AH ISBN 978-80-89113-52-1 
 

3. skriptá  
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- BCI01 Tarcsiová, Darina 100 %: Základy posunkového 

jazyka pre študentov [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - 

Bratislava : Mabag, 2010. - 70 s., 3AH  [CD-ROM] ISBN 

978-80-89113-80-4 

 

- BCI02 Tarcsiová, Darina 100 %: Prstové znaky a 

pedagogika sluchovo postihnutých [elektronický zdroj]. - 1. 

vyd. -Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - 104 s.  5 

AH [CD-ROM] ISBN 978-80-223-3274-3 
 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 

Štatistika ohlasov (252): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

citačných indexoch (3) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (65) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (174) 

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (4) 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (6) 

 

-pozvanie do medzinárodného kolektívu monografie 

„Wczesna inerwencja“. 

- posudzovateľka  grantov a záverečných správ výskumných úloh 

v domácich aj zahraničných agentúrach, 

- pozvané prednášky na zahraničných a domácich konferenciách, 

-získanie bronzovej a striebornej medaily   PdF UK, 

- členka vládnych komisií a výborov, 

Počet doktorandov: školených 4 (štyria) 

                                  ukončených 2 (dvaja)  
 

 

 

 

 
 


