
  NEWSLETTER 4/2019 

Informačný bulletin pre zamestnancov v systéme  

výchovného poradenstva a prevencie 

Nájdite si v apríli čas na seba a na semináre a novinky, ktoré pre vás pripravujeme: 
 

Prichádza jar              a s ňou aj naše aprílové novinky... 

METODICKÁ INFORMÁCIA PRE ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 
 
 „Posudzovanie kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia“ – to je téma, ktorej sa   

venujeme na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. K dispozícii je  aktualizované  

vydanie metodickej informácie pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.  Zapracovali sme doň     

nielen vaše požiadavky, ale aj psychologické, špeciálno-pedagogické a pedagogické skúsenosti z diagnostického, 

poradenského a výchovno- vzdelávacieho procesu. 

Metodickú informáciu nájdete TU. 

ČO JE NOVÉ VO VÝSKUMNOM ÚSTAVE DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE? 
 
MÁME NOVÝ ŠTATÚT 
 
VÚDPaP je od februára metodickým usmerňovateľom všetkých zložiek výchovného poradenstva 
a prevencie. 
 
Vo februári nadobudol účinnosť nový Štatút Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý 
vytvára príležitosť systematicky podporovať inovácie v celom systéme výchovného poradenstva a prevencie.   
VÚDPaP má okrem svojej základnej úlohy "komplexného skúmania vývinu detí a žiakov v norme i patológii" 
aj novú úlohu koordinovať všetky zložky systému výchovného poradenstva a prevencie. V praxi to znamená, 
že okrem Centier pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) tak bude poskytovať           
metodické usmerňovanie aj Centrám špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP) a špeciálnym výchovným  
zariadeniam (ŠVZ).  
 
Z nových bodov štatútu vyberáme: zameranie VÚDPaP-u na oblasť tvorby štandardov kvality poskytova-
ných služieb v rámci systému, ako aj implementáciu multidisciplinárneho prístupu v odbornej starostlivosti o 
deti, mládež a ich rodiny.  
 
Okrem metodického usmerňovania pripravujeme pravidelné vzdelávania a semináre pre všetkých odborných 
a pedagogických zamestnancov v sieti, vrátane špeciálnych pedagógov v poradenskej činnosti.                        
Nahliadnite do nového Štatútu VÚDPaP. 
 
 

http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/galeria-1/2018/pkvdszp/metod_info_pre_c4p_11.2018.pdf
http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/kontrakt-a-zriadovacia-listina/statut_2019.pdf


MŠVVaŠ SR vydalo DODATOK č. 2,  
 

ktorým sa dopĺňajú VZDELÁVACIE PROGRAMY pre žiakov                                                  

so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním  
pre základné vzdelávanie pre účely školskej integrácie  

 
 

 
 

Dodatok č. 2 k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a             
všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely školskej                      

integrácie, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 

25. januára 2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019. 
 

Dodatok č. 2 upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní   
žiakov formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení zo školských           

poradenských zariadení. 
 

Pre Centrá pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie alebo Centrá špeciálno-
pedagogického poradenstva zaradené do siete škôl a školských zariadení to znamená, že pri 

svojich odporúčaniach v správach z diagnostického vyšetrenia konkrétnych detí          
prihliadajú na konkrétne individuálne potreby dieťaťa. Pri spracovávaní odporúčaní je 

žiadané, aby pri odporúčaniach komunikovali aj so školou o možnostiach, ktoré škola 
má a čo pre dieťa môže, ako žiakovi so ŠVVP, poskytnúť.    

 
 

 
Viac informácií nájdete TU. 

 
 

https://www.minedu.sk/dodatok-c-2-k-vp-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-a-vseobecnym-intelektovym-nadanim/


OVEROVANIE TESTU ŠKOLSKEJ PRIPRAVENOSTI  NA SKUPINOVÚ ADMINISTRÁCIU 
 
 

 

V najbližšom období budeme v spolupráci so zamestnanca-

mi CPPPaP vo vybraných lokalitách Slovenska zbierať   

výskumné dáta, ktoré budú použité na štandardizáciu Testu 

školskej pripravenosti na skupinovú administráciu. Dáta 

plánujeme vyhodnotiť do piatich mesiacov a o výsledkoch 

vás budeme informovať. Test bude následne pripravený tak, 

aby ho mohli využívať všetky CPPPaP na Slovensku.    

PUBLIKÁCIA VÚDPaP DO VAŠEJ VIRTUÁLNEJ KNIŽNICE 
 
 

ZBORNÍK z 27. ročníka konferencie Dieťa v ohrození: „....aby pomoc deťom prišla včas.“ 
 

 

Zborník je dostupný TU. 
 

 http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/galeria-
1/2018/dvo/zbornik-dvo-2019-fix.pdf 

 

Atmosféru konferencie si môžete pripomenúť aj vďaka 

nasledujúcemu VIDEU. 

 

 

http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/galeria-1/2018/dvo/zbornik-dvo-2019-fix.pdf
http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/galeria-1/2018/dvo/zbornik-dvo-2019-fix.pdf
http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/galeria-1/2018/dvo/zbornik-dvo-2019-fix.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VG_8lKzEGSU


PRIHLÁSTE SA NA NAŠE ZAUJÍMAVÉ SEMINÁRE A AKCIE: 
 

Naši lektori sú pripravení venovať sa vám na seminároch Výskumného  ústavu detskej psychológie 
a patopsychológie. Ponúkame posledné voľné miesta: 

 
Tvorba a realizácia individuálneho  výchovno -  vzdelávacieho programu  (IVVP),  prípadové              

konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti 
 

Lektor: Mgr. Martin Kmeť  
Cena: 15 € 

 

 

 

 

 

 

Obsah seminára: Tvorba IVVP. Náčrt štandardného IVVP z pohľadu obsahu a niektorých používaných 
úprav. Legislatívne ukotvenie. Možné limity a princípy jeho realizácie pre žiakov so ŠVVP. Zážitková aktivita a 

možnosť diskutovať ku konkrétnym/vlastným prípadom z praxe v rámci konzultačného bloku. Predstavenie 
skríningového nástroja na zisťovanie porozumenia čítania v slovenskom jazyku a jeho použitia.                        

 
Čítať viac. 

 

Model multidisciplinárnej starostlivosti  
 

Lektorky: PhDr. Bronislava Kundrátová, Mgr. Beáta Sedlačková, Mgr. Viera Fedorová,  
PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc. 

Cena: bezplatne 

 
 

 

 

 

 

 

Obsah seminára: Vyskúšajte si multidisciplinárny model starostlivosti,   ktorý pozostáva z prieniku     

individuálnej práce viacerých odborníkov s dieťaťom s cielenou intervenciou v Diagnosticko-terapeutickej   

skupine a v Integrovanej skupine detí predškolského veku v duchu inkluzívnej pedagogiky.       

    Čítať viac. 

http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/vzdelavanie/ivp_podklad_upd.pdf
http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/vzdelavanie/mms_podklad.pdf


TEŠÍME SA NA VÁS AJ NA NASLEDUJÚCICH PODUJATIACH: 
 

KDE NÁS NAJBLIŽŠIE MÔŽETE VIDIEŤ... 
 
 

Odborná konferencia „Prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života“ 
 

 

Našu kolegyňu SILVIU BRONIŠOVÚ z Detského centra VÚDPaP, môžete najbližšie stretnúť na medziná-

rodnej odbornej konferencii „Prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života“, ktorá sa bude konať 

v MODRE v dňoch 5. - 6.4.2019.  

Viac informácií o podujatí nájdete TU. 

 
KURZ KBT TERAPIE 

 
 

 

 

Kolegyňa BEÁTA SEDLAČKOVÁ sa v dňoch 31.3. - 4.4.2019 zúčastní kurzu                                              

kognitívno - behaviorálnej terapie, ktorý sa bude konať v Liptovskom Mikuláši.  

 

Viac informácií nájdete TU. 

https://www.mediacia-ams.com/
http://www.kbt.sk/79-materialy/137-materialy-zo-vii-slovenskej-konferencie-v-kbt.html


 
 

KOMPOSYT: DIGITÁLNA PLATFORMA KOMPLEXNÉHO PORADENSKÉHO SYSTÉMU 
 
 
 

Je jedným z najdôležitejších výstupov národného projektu VÚDPaP.   

 
KomposyT je digitálna aplikačná platforma, ktorá bola vytvorená ako pomôcka pre riadenie 

poradenského systému v rezorte školstva SR.  Jeho úlohou nie je nahradiť poradenskú prácu 
odborníka s klientom poradenskými službami, ale postupne vyvíjať a zdokonaľovať digitálne 

nástroje a aplikácie, ktoré odborníkom umožnia venovať čo najviac priestoru, času a energie 
priamemu kontaktu s klientom. 

 
Verejná časť- webstránka www.komposyt.sk poskytuje množstvo informácií o riešení      

problémov detí. Uvádza priame kontakty na odborníkov v CPPPaP a CŠPP, ktorí poskytujú  

odbornú starostlivosť. Prostredníctvom množstva odborných obsahov pomáha žiakom pri  
rozhodovaní, výbere strednej školy a budúceho povolania. 

 
Neverejná časť funguje pre používateľov ako digitálny pracovný priestor. Umožňuje sieťovať 

odborníkov a vzájomne zdieľať dobrú prax a skúsenosti. Pomáha odborníkom vzdelávať sa 
prostredníctvom e-learningu a množstva digitálnych učebných zdrojov. 

 

K najdôležitejším aplikáciám KomposyTu patrí Diagnostika, ktorá odborníkovi umožňuje 

uchovávať informácie o  „svojich“  žiakoch/klientoch a v poradenskom procese využívať       

on-line testovanie prostredníctvom tridsiatich digitalizovaných verzií diagnostických          

nástrojov. Všetky testy sú vyhodnocované automaticky a výsledky sú dostupné hneď. Tým sa 

pre  odborníka vytvára kvalitnejší priestor na interpretáciu výsledkov a nastavovanie ďalších  

krokov poradenského procesu so žiakom/klientom. 

http://www.komposyt.sk


 

ČO JE NOVÉ MIMO PÔDY VÚDPaP? 
 

DÁVAME DO POZORNOSTI... 
 

ODBORNÉ PODUJATIA, SEMINÁRE, KURZY: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Konferencia Sekcie psychológie zdravia 
 
26. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Sekcie psychológie 
zdravia Českomoravskej psychologickej spoločnosti, ktorá sa koná         
17. - 19. 5. 2019 v Brandýse nad Labem, ČR. 
 
Pozvánku vrátane registrácie ubytovania a stravovania nájdete na odkaze: 
 
https://cmps.ecn.cz/dl/Pozvanka_26_konference_PZ_2019.pdf 
 
Prihlášku nájdete na nasledujúcom odkaze (ctrl+klik): 
 
https://goo.gl/forms/ejZ37265o8ulU2Kw2 

 

Konferencia Psychológia práce a organizácie 
 
V dňoch 22. - 23. 5. 2019 sa na Masarykovej univerzite v  
Brne uskutoční už 18. ročník konferencie Psychológia práce 
a organizácie.  

Môžete sa tešiť na šesť prednášok pozvaných hostí, z ktorých 
dve prisľúbili kolegovia z nemeckých univerzít, dve akademi-
ci z ČR a Slovenska a dve manažéri z veľkých korporácií pô-
sobiacich v SR. Konferencie sa môžete zúčastniť pasívne, ale-
bo môžete v rámci aktívnej účasti prezentovať svoj príspevok, 
prípadne vyvesiť poster. Konferencia je tiež príležitosťou 
stretnúť kolegov z odboru.  

V cene registračného príspevku je aj spoločenský večer.  

 

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 25. 4. 2019.  

Všetky informácie o konferencii nájdete TU. 

  

https://cmps.ecn.cz/dl/Pozvanka_26_konference_PZ_2019.pdf
https://goo.gl/forms/ejZ37265o8ulU2Kw2
https://ppao.upol.cz/


13.-14.4. 2019 Bratislava 
T. Fikarová, K. Ingrová: Psychosomatické poruchy a ich psychoterapia 
Na kurze predstavíme prejavy, príčiny a funkciu psychosomatických javov. Odborníčky sa budú venovať      
konkrétnym spôsobom práce s pacientmi a klientmi. Časť kurzu bude špecificky venovaná psychosomatickej     
problematike u detí. 
Cena: 100 Eur 
 
27.4. 2019 Bratislava 
N. Gavendová: Sebapoškodzovanie v detskom a v adolescentnom veku 
Kurz sa zaoberá vzťahom psychických porúch a sebapokoškodzovania, liečbe a výchovných postupov, ako     
takému správaniu predchádzať.  
Cena: 55 Eur 
 
28.4. 2019 Bratislava 
N. Gavendová: Kognitívne-behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi 
Kurz informuje o najčastejších úzkostných poruchách v detskom veku a ponúka prehľad techník, ako s            
úzkostnými deťmi pracovať. Interaktívna časť sa venuje kazuistikám a diskusii. 
Cena: 55 Eur 
 
27.-28.5. 2019 Bratislava 
Z. Altman. Test kresby postavy 
Jedna zo základných projektívno-výrazových techník. 
Cena: 115 Eur 
 
29.-30.5. 2019 Bratislava 
Z. Altman: Test kresby stromu 
Jedna zo základných projektívno-výrazových techník. 
Cena: 115 Eur 
 
8.-9.6. 2019 Demänovská dolina 
N. Gavendová: Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania - akr.  
MŠSR (možnosť získať 6 kreditov) 
Teoretická časť je zameraná na možné zdroje nepokoja a agresie u detí, v praktickej časti sa riešia modelové   
situácie a postupy zvládania problémových situácií doma aj v škole. 
Cena. 100/85 Eur 
 
10.6. 2019 Bratislava 
Z. Altman: Lüscherov test farieb (malý Lüscher) 
Rýchla, jednoduchá a projektívna technika ponúka základný pohľad na osobnosť. 
Cena: 55 Eur 
 
11.-12.6. 2019 Bratislava 
Z. Altman: Test ruky 
Apercepčná projektívna technika, vhodná pre celkovú diagnostiku osobnosti. Zameriava sa aj na poruchy      
správania a agresivity. 
Cena: 115 Eur 
 
Ku všetkým vzdelávacím podujatiam nájdete bližšie informácie TU. 
 
Kontaktná osoba: Katarína Mihinová, tel.: 0910/922282, OZ ARTEA 
 

 

https://www.i-psychologia.sk/view-4289.php
https://www.i-psychologia.sk/view-4292.php
https://www.i-psychologia.sk/view-4293.php
https://www.i-psychologia.sk/view-3411.php
https://www.i-psychologia.sk/view-3410.php
https://www.i-psychologia.sk/view-4294.php
https://www.i-psychologia.sk/view-4294.php
https://www.i-psychologia.sk/view-2734.php
https://www.i-psychologia.sk/view-3412.php
https://www.arte-terapia.sk/


Žiak so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami v triede 
 
Workshop pre asistentov pedagóga na ZŠ  

Akcia sa koná v dňoch od 3. 4. 2019 do 3. 4. 2019 
Lektorka vzdelávania a autorka programu: Svetlana Síthová, špeciálna pedagogička zo    

Súkromného centra Mirabilis. 

Miesto akcie: Partizánske 
Dátum vzdelávania: 3. APRÍL (streda) 2019 
Čas vzdelávania: od 10:00 do 16:00 hod.  

Viac informácií: http://www.i-psychologia.sk/view-4419.php 

 

 

  

Transakčná analýza v organizačnom kontexte 

 

Workshop je určený pre všetkých, ktorí pracujú s ľuďmi – vítaní sú  ľudia v manažmente,      

psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, vychovávatelia i pracovníci v zdravotníctve.  

Lektorka: Julie Hay 

Workshop prebieha v anglickom jazyku s tlmočením. 

Akcia sa koná v dňoch od 4. 4. 2019 do 6. 4. 2019 

Miesto akcie: Piešťany, Winterova 24 

 
Viac informácií: http://www.i-psychologia.sk/view-4239.php 
 
 

Program pre žiakov so ŠVVP na I. stupni  

 
S týmto programom môžu pracovať pedagogičky a pedagógovia zo ZŠ, školské špeciálne peda-

gogičky a špeciálni pedagógovia, výchovné poradkyne a výchovní poradcovia, odborní zamest-

nanci z poradenských a výchovných zariadení (psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny           

pedagóg).   

Lektorka vzdelávania a autorka programu: Svetlana Síthová, špeciálna pedagogička zo 

Súkromného centra Mirabilis. 

Akcia sa koná v dňoch od 12. 4. 2019 do 12. 4. 2019 

Miesto akcie: Sabinov, Poprad, Prešov - bude špecifikované 

 

Viac informácií: http://www.i-psychologia.sk/view-4559.php 

 

Vývinová nezrelosť u detí predškolského a mladšieho školského veku: teória, diagnostika a 

stimulácia 

 
Podujatie je určené pre pedagógov MŠ a ZŠ I. stupňa, špeciálnych pedagógov a školských     
psychológov. 
Lektorka: Mgr. Viera Lutherová, neurovývinová terapeutka, psychologička, bývalá       
učiteľka                                                                           
Akcia sa koná v dňoch od 17. 4. 2019 do 17. 4. 2019 

Miesto akcie: Žilina 

 
Viac informácií: http://www.i-psychologia.sk/view-4566.php 

https://www.i-psychologia.sk/view-4419.php
https://www.i-psychologia.sk/view-4239.php
https://www.i-psychologia.sk/view-4559.php
https://www.i-psychologia.sk/view-4566.php


Domáce násilie– jeho podstata a prevencia 

 

Lektorka: Mgr. Barbora Kuchárová, PhD., psychologička, terapeutka, trénerka Rady Európy v 

oblasti redukcie požívania drog 

Pre koho je workshop určený? 

Psychológovia/psychologičky, psychoterapeuti/psychoterapeutky, psychiatri/psychiatričky, liečební    

pedagógovia, sociálni pracovníci/pracovníčky, pedagógovia/pedagogičky, ľudia z pomáhajúcich profesií.  

Akcia sa koná od 24. 4. 2019 do 25. 4. 2019 

Miesto akcie: Centrum pre rodinu Kvapka 

Viac informácií: http://www.i-psychologia.sk/view-4467.php 

 

 

 

 

Vývinová nezrelosť u detí predškolského a mladšieho školského veku: teória, diagnostika a      

stimulácia 

 

Program je určený pre pedagógov MŠ a ZŠ I. stupňa, špeciálnych pedagógov a školských psychológov.   

Lektorka: Mgr. Viera Lutherová, neurovývinová terapeutka, psychologička, bývalá učiteľka                                               

Akcia sa koná v dňoch od 17. 4. 2019 do 17. 4. 2019 

Miesto akcie: Žilina 

Viac informácií: http://www.i-psychologia.sk/view-4566.php 
 

Ľudskosť v psychodiagnostike 

 

WORKSHOP pre odbornú verejnosť 

Lektorka: Mgr. Katarína Medzihorská  

Akcia sa koná v dňoch od 26. 4. 2019 do 27. 4. 2019 

Miesto akcie: Banská Bystrica- adresu upresníme 

Workshop sa zameriava na to, ako môžeme pri psychodiagnostike fungovať vo vzťahu s klientom – 

ako človek s človekom, psychológ/špeciálny pedagóg s klientom, či odborník so zdravotne              

znevýhodnenou osobou. 

Viac informácií: http://www.i-psychologia.sk/view-4568.php 

 

Hry s hudbou 

 

Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií.  

Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia, ktorí uvažujú o možnosti využitia hudby v rámci ich profesií pri 

práci s deťmi a mládežou. 

Lektor: PhDr. Peter Kusý, PhD. 

Akcia sa koná v dňoch od 28. 4. 2019 do 28. 4. 2019 

Viac informácií: http://www.i-psychologia.sk/view-4516.php 

 

Systemická párová a rodinná terapia- krátkodobý výcvik 

 

Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, 

psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov, ktorí pracujú so špecifickou klientelou, 

a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne       

najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk.  

Lektorky: PhDr. Eva Linhová, PhDr. Ivana Skoumalová (ISZ Košice)  

Akcia sa koná v dňoch od 11. 5. 2019 do 12. 5. 2019 

Viac informácií: http://www.i-psychologia.sk/view-3014.php 

https://www.i-psychologia.sk/view-4467.php
https://www.i-psychologia.sk/view-4566.php
https://www.i-psychologia.sk/view-4568.php
https://www.i-psychologia.sk/view-4516.php
https://www.i-psychologia.sk/view-3014.php


Diagnostika VPU a ADHD 

 

Cieľová skupina: psychológovia, špeciálne pedagogičky z poradenských a výchovných zariadení, 

školské špeciálne pedagogičky, študenti špeciálnej pedagogiky. 

Lektorka vzdelávania a autorka programu: Svetlana Síthová, špeciálna pedagogička zo               

Súkromného centra Mirabilis. 

Akcia sa koná v dňoch od 18. 5. 2019 do 18. 5. 2019 

Miesto akcie: Partizánske 

 

Viac informácií: http://www.i-psychologia.sk/view-4374.php 

Trauma seminár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Gabriel Hrustič a Asociácia pre psychoterapiu zameranú na telo (APZT) Vás pozývajú na seminár       
zameraný na psychoterapeutickú prácu s traumou, ktorý bude viesť skúsený biodynamický terapeut Eli      
Weidenfeld. 
Seminár je určený pre profesionálov pracujúcich v oblasti psychoterapie, poradenstva, psychiatrie, či   
príbuzných oboroch. 
 
Prvé dva termíny na tento rok sú naplánované nasledovne: 
1. 29. máj - 2. jún  
2. 23. - 27. október 
 
Miesto akcie: Pinelova nemocnica Pezinok, spoločenská sála  
 
Cena: max. 300 €, upraví sa podľa počtu účastníkov  
 
Počet účastníkov: max 25 
 
Prihlášky online formulárom. 
 
 
 
Kurz bude obsahovať zážitkový prierez rôznymi metódami a princípmi ako pracovať pri terapii traumy. 
Tieto metódy budú kombináciou verbálnych, behaviorálnych, kognitívnych, psychodynamických,        
somatických a integratívnych postupov s dôrazom na prácu s telom. 
 
Kontakt: Gabriel Hrustič, gabo.hrustic@gmail.com, 0948/383 662 
 

https://www.i-psychologia.sk/view-4374.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYgsCu7r5_iWg7if0K6IMeIosbOdSTFKEfllJQCy_T40BYww/viewform?fbclid=IwAR0DX_eeNVI_aTzgxTQNPL-VUommJReV-pqNOlYrEUdVhzCCetdXBo8bGdkC:/Users/MarekŠpanko/Documents/NeroVision
mailto:gabo.hrustic@gmail.com


14. ročník Letnej školy adlerovskej psychológie: Párové poradenstvo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásiť sa môžete online na tomto linku (ctrl+klik): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVGQGIhOxS6fjBTPCmAet-

Jk7sA997whJ8VVF8dY7Jc4xYPg/viewform 
Kontakt: E-mail: adler.org@gmail.com, Telefonický kontakt: +421 911 902 411 

Odborná garantka podujatia je: PhDr. Daniela Čechová, PhD.  
 

Pomáhajúci vzťah– prenos a protiprenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o téme prenosu a protiprenosu v pomáhajúcom   
vzťahu. Cieľom je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách pomáhajúceho 
vzťahu s dôrazom na prenos a protiprenos. 
Lektor: Mgr. Vladimír Hambálek, psychoterapeut, kouč, supervízor  
 
Workshop je určený pre všetkých, ktorí sa v svojej práci stretávajú s rozličnými klientmi, ktorí sú viac 
i menej motivovaní, prípadne klientmi v odpore. Workshop môže byť užitočný pre rôzne pomáhajúce    
profesie – psychológovia/čky, psychiatri/čky, sociálni pracovníci/čky, manažéri/ky, pedagógovia/čky,    
vychovávatelia/ľky, pracovníci v zdravotníctve a pod. 
 
Viac informácií TU.      

https://individualnapsychologia.us14.list-manage.com/track/click?u=f3c006a44983b44419fd014ff&id=eb9140bd01&e=a18c7952ab
https://individualnapsychologia.us14.list-manage.com/track/click?u=f3c006a44983b44419fd014ff&id=eb9140bd01&e=a18c7952ab
mailto:adler.org@gmail.com
http://dietaaja.sk/pomahajuci-vztah-prenos-a-protiprenos/


 

Ako mi dnes je? 

44 možných aj nemožných spôsobov, ako začať            

psychoterapeutické sedenie 

Thomas Prünte 

Praha: Portál, 2019 

 

To, ako začneme terapeutické sedenie, môže zafarbiť celý 

jeho priebeh. Prekvapivým začiatkom môže terapeut vyvolať 

klientovu zvedavosť a oživiť rozhovor. Táto kniha sa zaoberá 

tým, ako možno úvodných desať minút terapie zvládnuť s 

väčším uvedomením aj ako sa dá všeobecne rozšíriť terapeu-

tický register. Ponúkané techniky slúžia napr. na reguláciu 

emócií, hľadanie zdrojov a vyjadrovanie skrytých potrieb. 

Prebiehajú nielen v reči, ale aj za pomoci ceruzky alebo ne-

verbálne. Niektoré z nich sú dosť prekvapivé alebo provoka-

tívne. Skúste sa napríklad svojho klienta spýtať, ako vám 

dnes je. Nie klientovi, ale vám, terapeutovi! Možno tým pre-

cvičíte jeho schopnosť vcítenia. Kniha obsahuje ukážky 

z rozhovorov, ako aj upozornenia, na čo si pri každej metóde 

dávať mimoriadny pozor. 

KNIŽNÉ NOVINKY 

Teória a terapia neuróz 

Viktor E. Frankl 

Praha: Portál, 2019 

 

Po všeobecnom výklade neuróz autor delí duševné poruchy 

na endogénne psychózy, psychosomatické ochorenia, funk-

čné ochorenia a neurózy reaktívne, iatrogénne, psychogénne, 

noogénne a kolektívne. Výraz noogéne neurózy odráža Fran-

klinove presvedčenie, že aj problémy duchovného rázu či 

existenciálne krízy sa môžu stať zdrojom neurotických ťaž-

kostí. Kolektívne neurózy zase znamenajú neurotické poru-

chy typické pre ducha doby, v ktorej človek žije. V druhej 

časti knihy autor predstavuje dve hlavné metódy liečby noo-

génnych neuróz: logoterapiu ako terapiu vychádzajúcu 

z duchovných zdrojov a existenciálnu analýzu ako terapiu 

zameranú na duchovnú oblasť a na osobnú duchovnú existen-

ciu. Kniha je doplnená početnými kazuistikami. 



 

Špeciálni súrodenci. Život so súrodencom s postihnutím. 

David Havelka, Kateřina Bartošová 

Praha: Portál, 2019 

 

Súrodenecký vzťah je jeden z najdlhších 

a najintenzívnejších vzťahov, ktorý v priebehu života zaží-

vame. Aj napriek tomu, že zahraničné výskumy ukazujú, že 

zdraví súrodenci detí s postihnutím sú veľmi početnou sku-

pinou (až 80% detí s postihnutím má súrodenca), býva táto 

skupina detí často odborníkmi a dospelými prehliadaná. 

Kvalitná starostlivosť o súrodencov detí s postihnutím môže 

pomôcť predísť psychickým problémom zdravého dieťaťa, 

posilniť účinky intervencie u dieťaťa s postihnutím, zvýšiť 

rodinnú kvalitu života a celkovo posilniť kvalitu starostli-

vosti o človeka s postihnutím v jeho prirodzenom prostredí 

a tak pomôcť pri transformácii z inštitucionálneho na komu-

nitný systém starostlivosti. Kniha si kladie za cieľ pomôcť 

čitateľom nájsť spôsoby ako minimalizovať negatíva, ktoré 

vzťah prináša a vyťažiť z neho čo najviac pozitív pre deti, 

rodinu i odborníkov. 

Sledujte nás na Facebooku.  

https://www.facebook.com/vudpap/

