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ŽIVOTOPIS 

 
 

Meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, titul 

 Anna Skokanová, rod. Spuchľáková, PaedDr. PhD. 

Rok a miesto   narodenia 1969 Oravská Polhora 

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast  

2000 – Pedagogická fakulta UK Bratislava – Špeciálna 

pedagogika – učiteľstvo špeciálnych škôl (Mgr.) 

2002 – Pedagogická fakulta UK Bratislava – rigorózne 

pokračovanie (PaedDr.), Špeciálna pedagogika 

2007 – Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Sociálna 

práca (PhD.) 

 

Ďalšie vzdelávanie  

Priebeh zamestnaní 1991 -1994 Ústav prof. Karola Matulaya v Bratislave – 

vychovávateľ pri deťoch s mentálnym postihnutím 

1995 - 1997 Špeciálna základná škola v Spišskej Novej Vsi 

– špeciálny pedagóg 

1997 - 2006 Špeciálna základná škola vo Svite – špeciálny 

pedagóg 

2006 – trvá Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Pedagogická fakulta – odborný asistent 

  

Priebeh pedagogickej činnosti Katedra špeciálnej pedagogiky PF KU v Ružomberku (2002 

– trvá) 

 

(pracovisko/predmety) Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove 

(externe), Katedra spoločenských vied – predmety: 

Špeciálna pedagogika 

Katolícka univerzita, PF, Katedra špeciálnej pedagogiky - 

predmety: Pedagogika mentálne postihnutých, Poruchy 

správania a poruchy učenia, Jazyk a komunikácia, Špeciálna 

metodika slovenského jazyka, Špeciálnopedagogická 

diagnostika, Základy špeciálnej pedagogiky, Pedagogika 

viacnásobne postihnutých, Výchova rómskej minority. 

Náplň práce: garantovanie vybraných predmetov, vedenie 

prednášok, seminárov a cvičení, vedenie bakalárskych, 

diplomových a rigoróznych prác, oponovanie prác, účasť na 

štátnych záverečných skúškach a príprava študijných 

materiálov. 
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Odborné alebo umelecké zameranie Vedecko-výskumná činnosť so zameraním na komunikáciu 

žiakov so zdravotným znevýhodnením ako edukačný 

problém. Výuková činnosť v oblastiach edukácie a pomoci 

jednotlivcom so zdravotným znevýhodnením. 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

a kategórie evidencie (podľa 

vyhlášky MŠVVa Š SR č. 456/2012) 

 Podľa EVIPUBu vypracovaného Akademickou knižnicou 

PdFUK v Bratislave : 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (1) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách (3) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách (1)ACB Vysokoškolské 

učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných 

časopisoch (8) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (4) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách (3) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách (4) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách (5) 

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (1) 

BAB Odborné monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách (1) 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných 

časopisoch (9) 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (4) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť 

do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) 
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1. monografia Vedecké monografie: 

AAA Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des 

adolescentes et soins de rééducation = Re-educational care 

for female juveniles with psychosocial disorder. - 1. vyd. - 

Fribourg : Association Internationale S.É.C.T., 2012. - 111 s. 

Lit. 46 zázn. ISBN 978-2-9700795-3-8 

AAB Skokanová, Anna 100%: Komunikačné kompetencie 

detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. - 

Ružomberok : Verbum, 2011. - 92 s. Lit. 64 zázn. ISBN 

978-80-8084-792-0 

AAB  Skokanová, Anna 100%: Interferenčné vplyvy 

pôsobiace na komunikačné kompetencie rómskych žiakov  

so špeciálnymi edukačnými potrebami. - Bratislava : 

Sapientia, 2012. - 167 s. Lit. 148 zázn. ISBN 978-80-89229-

23-9 

 

Odborné monografie: 

BAA Skokanová, Anna 100 %: Les comparaisons du 

systéme de l´ éducation spéciale préprimaire pour les 

enfants handicapés mentaux dans la République slovaque, 

dans la République tchéque et dans la République polonaise 

= Comparison of the system ofpre-primary special education 

for children with mental disability in the Slovak Republic, 

Czech Republic and Polish Republic. - Fribourg : 

Association Internationale S.É.C.T., 2009. - 76 s. Lit. 67 

zázn. ISBN 978-2-9700690-6-5 

BAB  Orieščiková, Helena 26% - Kastelová, Alexandra 

32% - Skokanová, Anna 31% - Vašek, Štefan 11%: 

Komparatívna špeciálna pedagogika. - 1. vyd. - 

Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2010. - 262 

s. Lit. 198 zázn. ISBN 978-80-8084-536-0 

 

2. učebnica ACB Skokanová, Anna 100%: Katechéza a náboženská 

výchova jednotlivcov s mentálnym postihnutím. - 

Ružomberok : Verbum, 2011. - 106 s. Lit. 72 zázn. ISBN 

978-80-8084-656-5 

3. skriptá  
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Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 

Podľa EVIPUBu vypracovaného Akademickou knižnicou 

PdFUK v Bratislave (doma, v zahraničí):  

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (22) 

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch (23) 

 

Počet doktorandov: školených 0 

                                  ukončených 0 

Kontaktná adresa :   M.R.Štefánika 8 

054 01  Levoča 

askokanova @centrum.sk 

 

 

 

 

V Levoči dňa 18.09.2014 
 

 


