
        Spojená škola  Rudňany v spolupráci  s  

                                     

organizovala  

Metodický seminár na tému Sfumato® 

– Splývavé čítanie®

 

Naučiť sa dobre čítať, čítať s 

porozumením, čítať rád je predpokladom 

k dosiahnutiu čitateľskej gramotnosti. 

Čítanie pritom slúži hlavne ako 

prostriedok k dosiahnutiu ďalších 

cieľov, ktoré sú kľúčom k úspechu - či 

už v škole alebo v zamestnaní a koniec 

koncov aj v osobnom živote.  

 
 



Metodický seminár na tému Sfumato® 

– Splývavé čítanie® 

V súčasnej dobe sa stále stretávame s neúspechmi 

žiakov  v čítaní, a preto je dôležité nielen 

poruchy pomenovať, ale hlavne postihnúť príčinu 

zlého čítania a týmto nesprávnym prejavom 

predchádzať. Na ceste k dobrému čítaniu musíme 

prejsť celým radom plynulých prechodov. Súhrou 

jednotlivých funkcií získame komplexné čítacie 

schopnosti. Metodika Sfumato rieši zbytočné 

školské zlyhávanie. Technika splývavého čítania 

rieši prenos zmyslových informácií a ich 

spracovanie. Jednotlivé orgány, ktoré sa 

zúčastňujú pri procese učenia, nadväzujú na seba v 

presnej postupnosti ZRAK-HLAS-SLUCH. Z hľadiska 

fyziológie centrálneho nervového systému a 

zmyslového vnímania orgány pracujú na základe 

spätných väzieb, pre ktoré je vytvorený dostatočný 

časopriestor, dochádza na "pozadí" v CNS k 

vedomému spracovaniu, k vytvoreniu dokonalého, 

bezchybného dynamického stereotypu. Autorkou a 

propagátorkou metódy prvopočiatočného čítania 

Sfumato je PaedDr. Mária Navrátilová. Je to 

pedagogička s viac než tridsaťročnými 

pedagogickými skúsenosťami. Pôvodným povolaním je 

Mária Navrátilová operetnou speváčkou a učiteľkou 

s hudobno-dramatickým zameraním. Počas praxe si 

začala overovať a aplikovať rôzne metódy, ktoré 

vyvinula pri svojej práci učiteľky klavíru a 

spevu. Techniku splývavého čítania začala 

formulovať v roku 1974 ako učiteľka materskej 

školy. Na doporučenie popredného svetového 

psychológa, profesora Zdeňka Matějčka, aplikovala 

svoju novú metodiku v prvom ročníku ZŠ po dobu 11 



rokov, aby preukázala účinnosť a efektivitu tejto 

metódy učenia čítania na výsledkoch svojich 

žiakov. Mária Navrátilová navrhla a realizovala 

projekt ABC Music na základe inkluzívneho 

vzdelávania. Od konca 80. rokov usporadúva PaedDr. 

Navrátilová semináre, na ktorých zoznamuje 

účastníkov s metodikou čítania „SFUMATO“.  

 

Dňa 26.10. 2013 a 30.11.2013 sa v Spojenej škole 

v Rudňanoch uskutočnila 1. a 2. časť metodického 

semináru , ktorý sa venoval tejto problematike. 

Úlohy lektoriek prijali :PaedDr. Ingrid Čierna, 

PaedDr. Františka Fecková, Mgr. Eva Repaská a Mgr. 

Beáta Masarovičová.Veľmi pútavou formou nás 

previedli teóriou, ale i na ukážkach vlastných 

aktivít na svojich žiakoch prostredníctvom 

multimediálnej techniky nám ukázali , ako sa dá 

metodika aplikovať v praxi. Semináru sa zúčastnili 

učiteľky z viacerých škôl nášho okresu 

a konštatovali, že takéto stretnutie bolo veľmi 

podnetné.   

Nadväzujúcou časťou semináru bola Letná škola, 

ktorej obsahom je praktická výučba metodiky. 

Uskutočnila sa v termíne od    1.marca 2014 do  

4. marca 2014. Boli sme veľmi radi, že sme 

privítali a hostili v našich  priestoroch školy 

účastníčky letnej školy a to nielen z nášho 

okresu, ale i zo širšieho okolia. Prakticky sa 

zdokonaliť vo vyučovaní touto metódou sa prišli 

učiteľky z Prešova, Košíc, Popradu i Spišskej 

Novej Vsi. V príjemnej atmosfére s fantastickými 

lektorkami počas štyroch dní sme sa vlastne učili 

hrou, pretože aktivity, ktoré si pre nás 

pripravili, nás svojou hravosťou často krát 



preniesli do časov nášho detstva. Lektorky sa 

účastníčkam venovali individuálne s empatickým 

prístupom, takže i záverečné preskúšanie každej 

učiteľky pred kolektívom prebehlo vo veľmi 

priateľskej atmosfére a bez strachu zo skúšania. 

Hlavnou iniciátorkou celého školenia bola 

riaditeľka Spojenej školy v Rudňanoch p. Mgr. Jana 

Feciková, ktorá vynaložila maximálne úsilie na to, 

aby sa takéto vzdelávanie uskutočnilo a aj keď to 

už niekedy vyzeralo, že sa to nepodarí, nevzdávala 

sa a dotiahla to do konca, za čo jej patrí veľká 

vďaka. Naozaj je na nás učiteľoch, aby sme pri 

vzdelávaní žiakov nachádzali nové a účinné formy 

vyučovania, aby v konečnom dôsledku nebola škola 

strašiakom, ale aby poskytla tvorivú atmosféru pre 

každé dieťa a to i pre dieťa, ktoré sa borí 

s akýmkoľvek problémom v oblasti učenia. 

Po absolvovaní vzdelávania každý učiteľ dostal 

certifikát a ten ho oprávňuje učiť žiakov touto 

metodikou. Už teraz sa tešíme na ďalšie 

vzdelávanie v tejto oblasti. 

Mgr. Katarína Kandráčová 

 

 

 

 



           

 

   

  



       

 

       


