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Čo nové u nás vo VÚDPaPe? 

Čas letí a je to už rok... 

...čo sa zmenilo vedenie VÚDPaPu a na miesto riaditeľky nastúpila Janette Motlová. Pri 

tejto príležitosti sme spojili príjemné s užitočným a na našej polročnej hodnotiacej   

porade krájali aj tortu.  

Viac informácií a fotografií nájdete TU.  

 

https://www.facebook.com/vudpap/?__tn__=kC-R&eid=ARC_R41m8HLe9EHuE7emVdX-ItIMKJcGx34wvI148x7hgNOuL8DwfxizMetv0IURI73TfZdtKQRRo2Ph&hc_ref=ARSQ4_dGBpPZsMeTbaHdQhfEV9apBS0ifrjc7eXExQcsykKo5syCiwmYat3pKF_3igM&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARBtN4f5OAAoAzGWxSAsAL-3Wdz




Národný projekt VÚDPaP 
 

 
Náš projekt štartuje a stojí na začiatku svojej    

niekoľkoročnej cesty. Okrem toho, že máte stále 

šancu sa stať súčasťou projektového tímu VÚDPaP, 

máte tiež možnosť sa o projekte v nasledujúcich 

riadkoch dočítať viac.  

Pripravili sme pre vás rozhovor s našou kolegyňou 

a obsahovou manažérkou projektu,  

Mgr. Paulínou Nekorancovou, PhD.  

Prvá z nich – Tvorba štandardov - má cieľ vytvoriť, overiť a multiplikovať štandardy mini-

málnej kvality pre efektívne fungujúci systém VPaP, založený na multidisciplinárnom prístu-

pe pre inklúziu. To znamená, že vytvoríme to, čo v súčasnom systéme VPaP najviac chýba – 

jednotný rámec pre procesy, postupy, role kľúčových aktérov, ktorí svojou odbornou činnos-

ťou pomáhajú deťom a ich rodinám žiť kvalitný a spokojný život. Pri tvorbe štandardov je ne-

vyhnutné zmapovať a zreflektovať súčasnú dobrú prax, nájsť a pomenovať modely multidis-

ciplinárnej spolupráce, ktoré prinášajú efektivitu a pozitívny dopad pre deti a ich rodiny. 

V druhej aktivite budeme priamo vzdelávať odborných a pedagogických zamestnancov 

a tvoriť výstupy pre kontinuálny rozvoj súčasných aj budúcich ľudských zdrojov pre systém 

VPaP. Budeme realizovať sociálno-psychologické výcviky, vzdelávanie v terapeutických me-

tódach a prípravu supervízorov. Zároveň budeme vzdelávať odborných a pedagogických za-

mestnancov v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Tretia aktivita je 

o cielenej podpore školských zariadení VPaP a Špeciálnych výchovných zariadení v imple-

mentácii štandardov, o podpore inštitucionálneho rozvoja Centier pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, Centier špeciálno-pedagogického poradenstva aj 

Špeciálnych výchovných zariadení. Projektové tímy vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska 

budú pomáhať pri mapovaní inštitucionálnych potrieb vo vzťahu k štandardom, pomôžu im 

nastaviť stratégiu rozvoja a zároveň budú pomáhať pripravovať a rozbiehať menšie projekty 

jednotlivých inštitúcií. Okrem cielenej podpory inštitúcií sa v tejto aktivite zameriame aj na 

celkový kvalitatívny rozvoj systému VPaP, inovácie a na nesmierne potrebnú medzirezortnú 

spoluprácu. Štvrtou „nohou“ národného projektu je zabezpečenie finančného, ekonomického 

a administratívneho riadenia všetkých odborných aktivít.  

1. Ktoré hlavné aktivity sú súčasťou národného projektu? 

Národný projekt máme koncipovaný do jednej hlavnej      

aktivity – Vytvorenie a zavedenie štandardov v systéme    

výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). Stojí na      

štyroch „nohách“ – podaktivitách.  



Odpoviem v dvoch rovinách. Prvá: projektový multidisciplinárny tím sme vlastne my, ľudia 

v projektovej matici -  tím expertov, praktikov, ale aj rodičov, špecialistov, manažérov, euro-

fondových profesionálov, kolegov z administratívy a tiež naše regionálne tímy. Teda pestrá 

zmes rôznych profesií, avšak so spoločným menovateľom – spolu pomáhať meniť a zlepšovať 

systém VPaP kvôli našim deťom a ich rodinám. Druhá rovina: kto má byť prítomný 

a podieľať sa na pomoci dieťaťu/žiakovi a jeho rodine, a to nielen pri intervencii, ale aj 

v prevencii, skrátka pri všetkých procesoch a službách, ktoré patria k výchovnému poraden-

stvu a prevencii? Ak by som bola schopná vymenovať vyčerpávajúci zoznam a role všetkých 

aktérov v každom momente a životnej situácii dieťaťa/žiaka, kľúčová odborná aktivita ná-

rodného projektu by bola zbytočná. 

 

2. Aké profesie tvoria projektový multidisciplinárny tím? 

     3. Mnohých ľudí už teraz zaujíma, kedy budeme vidieť prvé výsledky projektu v praxi.     

Kedy vstúpia štandardy do platnosti? 

 

     Na vytvorenie základných štandardov si v projekte stanovujeme rok. Do tohto termínu zahŕ-

ňame ich samotnú tvorbu, ale aj odbornú diskusiu a zapracovanie pripomienok. Prvé výsled-

ky by mali byť na svetle odbornej diskusie v priebehu januára – februára 2020, na prelome 

jari a leta 2020 budú štandardy na svete a následne vstúpia do platnosti. Pristupujeme k nim 

ako k výstupu, ktorý si bude vyžadovať pravidelnú aktualizáciu, doplnenia, ďalšie rozpraco-

vanie pre špecializované oblasti a témy. Ale tie základné chceme mať vonku o rok.  

 
Štandardy obsahovo napĺňajú kompetenciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, 

ktorá je presne definovaná v paragrafe 14 ods. 6, písm. r) zákona č. 596/2003 o štátnej sprá-

ve v školstve a školskej samospráve, ktorý sa stal účinným 1.1.2019. Na základe vyjadrenia 

Sekcie legislatívno-právnej MŠVVaŠ SR, ktoré sme dostali vo fáze prípravy národného pro-

jektu, predpokladáme, že štandardy budú prijaté formou pokynu ministra. Ich kvalitatívne 

naplnenie bude povinné pre všetky školské zariadenia VPaP v sieti. Keďže VÚDPaP je jediná 

inštitúcia s kompetenciu metodického usmerňovania všetkých zložiek systému VPaP, máme 

status, ale aj zodpovednosť. Vytvorenie kvalitného výstupu je z nášho pohľadu jednou 

z dvoch rovnako dôležitých súčastí prijatia štandardov. Tou druhou je práve cielená podpora 

všetkých inštitúcií v sieti, aby sa im podarilo štandardy implementovať.   

4. Do akej miery budú štandardy záväzné pre systém VPaP? 



5. Akým spôsobom prispeje národný projekt k rozvoju odborných kompetencií pedago-

gických a odborných zamestnancov systému VPaP? 

Veríme, že efektívnym a citeľným. Rozvoj odborných kompetencií pedagogických 

a odborných zamestnancov je a bude stále aktuálnou témou. V tomto národnom projekte sú 

dve roviny: priame vzdelávanie a tvorba výstupov pre kontinuálny rozvoj ľudských zdrojov 

pre systém VPaP. Kolegovia z praxe budú mať príležitosť priamo sa vzdelávať v kľúčových 

odborných kompetenciách prostredníctvom dlhodobých výcvikov. Zároveň budeme vzdelá-

vať odborníkov/špecialistov a tiež pedagógov MŠ, ZŠ, ŠZŠ a SŠ v oblasti kariérovej výchovy 

a kariérového poradenstva. V tvorbe výstupov pre kontinuálny rozvoj ľudských zdrojov sa 

budeme venovať napríklad tvorbe vzdelávacích programov pre OZ a PZ, mapovaniu výchov-

ných, preventívnych programov pre žiakov, ale aj študijným programom na VŠ, ktoré pri-

pravujú budúcich kolegov pre poradenský systém v školstve. Na prípravu a rozvoj ľudských 

zdrojov sa pozrieme z pohľadu potrieb praxe, aj z pohľadu potrieb systémových nastavení 

a potrieb neustáleho zvyšovania kvality či už multidisciplinárnej spolupráce v rámci inštitú-

cií (školy, centrá, špeciálne výchovné zariadenia), alebo spolupráce medzi profesionálmi 

v rôznych rezortoch. Téma rozvoja ľudských zdrojov je nesmierne široká, takže naším nevy-

hnutným prvým krokom v projekte bude stanoviť si priority a reálne naplniteľné témy 

v súlade s cieľom národného projektu.  

6. Kto by mal participovať na tvorbe štandardov? 

Ľudia, ktorí chcú uchopiť spoluzodpovednosť za skvalitnenie výchovného poradenstva 

a prevencie v školstve. Na jednej strane sú to metodici, akademici a odborníci na tvorbu sys-

témov. Ďalší kľúčoví kolegovia sú praktici – profesionáli pôsobiaci v školských zariadeniach 

systému VPaP a špeciálnych výchovných zariadeniach – štátnych aj neštátnych, zástupcovia 

asociácií (napr. logopédi, školskí psychológovia, výchovní poradcovia a pod.), treťou rovna-

ko dôležitou skupinou sú rodičia. V súvislosti so štandardami myslíme aj na decíznu sféru 

a tiež na kolegov z iných rezortov – sociálneho, zdravotníckeho, rezortu vnútra, súdnictva, 

pretože máme spoločnú cieľovú skupinu. Tú vnímam nielen v zmysle legislatívneho vyme-

dzenia pojmov dieťa, žiak, mládež, študent od 0 rokov do ukončenia prípravy na povolanie. 

Mám na mysli širší kontext - kvalitu života detí a ich rodín zahŕňajúc prostredie, komunitu 

v ktorej žijú.  

7. Budú spomínané štandardy reflektovať skúsenosti pedagogických a odborných       

zamestnancov z praxe? 

Áno. Nevyhnutne. Bez nich by štandardy nemohli byť akceptované v praxi a stali by sa vý-

stupom „o nás bez nás“. Predstavme si, že vytvoríme úžasnú špičkovo - dizajnovú kolobež-

ku, ktorá spĺňa všetky ergonomické požiadavky, má do detailov vyšperkované rôzne mini 

zariadenia, štyri rýchlostné prevody, vymeniteľné pneumatiky a ďalšie majstrovské kúsky. A 

my by sme očakávali jej závratný úspech na trhu bez toho, aby sme do jej vývojovej fázy pri-

zvali tých, ktorí sa na nej majú denne voziť do práce. Kúpite takú? Pri štandardoch potrebu-

jeme reflektovať nielen skúsenosti „jazdcov“, ale aj ich klientov.  

 



8. Nebudú štandardy nadmerne zasahovať do "odbornej slobody" či "diagnostickej a po-

radenskej úvahy" odborníka, založenej na bohatých skúsenostiach? 

Snažím sa uchopiť slovné spojenie „nadmerný zásah“ – evokuje mi diskomfort a istú mieru 

obáv. Obe sú na mieste, pretože rozbiehame zmenu. Aj keď sa zhodneme, že systém VPaP po-

trebuje kvalitatívny posun a je nám všetkým jasné, čie záujmy a prospievanie sú v centre po-

zornosti, je to zatiaľ abstraktná rovina, hoci jasne identifikovaná a pomenovaná. Prirodzene 

sa vynára otázka: „Čo to znamená pre moju prácu? Čo to znamená pre moju inštitúciu? Príde 

deň, keď niekto zvonku bude hodnotiť moje/naše osvedčené metódy, postupy?...“ Áno, príde, 

ale nebude to tento týždeň, ani tento mesiac. Máme čas sa pripraviť. 

Štandardy tvoríme preto, aby sa mali o čo oprieť ako rodičia, tak aj odborníci – poskytovate-

lia poradenstva. Našou snahou pri tvorbe štandardov bude odborný konsenzus, nie kompro-

mis. Oprieme sa o dobrú prax, expertnú skúsenosť. Mnohé postupy vrátane multidisciplinár-

nej spolupráce sú už dnes nastavené aj realizované vynikajúco, nebudeme stavať „na zelenej 

lúke“. Nečakáme, že tvorba tak zásadného systémového výstupu v expertných skupinách pre-

behne bez vyplavovania adrenalínu, nezhôd či diskusie. A to je OK. Ak by tvorbu štandardov 

sprevádzala emocionálna plochosť, znamenalo by to, že sme niekde po ceste urobili veľkú 

chybu. Opäť podčiarknem, že štandardy budú tvoriť okrem iných skupín práve praktici, teda 

kolegovia, ktorí sú denne v kontakte s klientom. Podľa mňa ideme správnou cestou – ak chce-

me  dokolobežkovať do cieľa, vytvoriť a prijať kvalitné systémové pravidlá, ľudia potrebujú 

byť zapojení do procesu od začiatku, podieľať sa na všetkých krokoch zmeny. Inak môžeme 

čakať, že miera ochoty prevziať zodpovednosť za kvalitatívny posun sa priblíži k nule a záťaž 

ležiaca na bedrách nositeľov zmeny bude neúnosná. 

9. Pomôže nám národný projekt aj pri implementácii štandardov do praxe? 

Áno. To je podstata jednej odborných aktivít. Jednou z úloh projektového tímu je spolutvorba 

dopytovo orientovanej výzvy v spolupráci s MŠVVaŠ SR, ktorá prinesie príležitosť inštitúciám 

zabezpečiť si lepšie vybavenie, vzdelávanie pre svojich zamestnancov, či potrebné nástroje - 

napr. pomôcky, testy a pod. šité na mieru svojich potrieb. Prostredníctvom regionálnych tí-

mov pomôžeme inštitúciám (CPPPaP, CŠPP, ŠVZ) zmapovať ich špecifické potreby vo vzťahu 

k naplneniu základných štandardov. Následne pri príprave stratégie im pomôžeme vyjasniť 

priority v prepojení na ich vlastné ambície v rozvoji – napríklad ak sa budú chcieť špecializo-

vať v poskytovaní poradenstva niektorej špecifickej skupine klientov. Zároveň budeme nápo-

mocní pri príprave a rozbiehaní menších projektov, dopytovo orientovaných. Mnohé zariade-

nia majú excelentné skúsenosti s realizáciou projektov z rôznych grantov či fondov, mnohým 

však chýba projektový tím. V národnom projekte, resp. vo VÚDPaP-e máme byť oporou pre 

všetky zložky VPaP, takže našu tretiu aktivitu sme nadizajnovali ako príležitosť pre CPPPaP, 

CŠPP, ŠVZ bez rozdielu zriaďovateľa. Rovnosť šance pre všetkých je predsa jeden z pilierov 

inklúzie, nemá zastávať len úlohu dobre znejúceho hesla v názve projektu.  

Tak si držme päste a priložme ruku/hlavu/srdce k dielu, nech sa nám spoločne podarí kolo-

bežku vymyslieť, vyrobiť, tešiť sa na ňu, rozbehnúť a nech sa nám dobre používa.  



 

Ste autormi príspevkov, ktoré by sa hodili do nášho nového časopisu?  
Neváhajte a pošlite nám ich. 

 

V závere septembra 2019 vyjde druhé číslo nášho časopisu Dieťa v centre     

odbornej pozornosti.  

Ak by ste mali záujem prispieť do časopisu svojimi príspevkami (odbornými    

článkami, tipmi a radami, kazuistikami, príkladmi dobrej praxe, a i.), či zaslať nám  

návrhy tém, budeme radi.  

Zasielať nám ich môžete na e-mailovú adresu: casopis.vudpap@gmail.com. 

Ak máte záujem pridať sa k VÚDPaP-áckemu tímu, máte možnosť,  

obsadzujeme nasledovné pracovné pozície: 

VÚDPaP hľadá nových kolegov! 

Pracovné miesto: psychológ  - výskumník 

 

Náplň práce: vedecko-výskumná činnosť v oblasti psychologických vied detí a mládeže.  

Ide o pracovnú pozíciu do úseku Výskumu a metodického usmerňovania VÚDPaP. 

 

Ponúkame: 

 tvorivú prácu v podnetnom výskumno - praktickom prostredí 

 flexibilný pracovný čas 

 



 
Platové náležitosti sa riadia zákonom č.  553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých               

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 318/2018 Z.z. závisia od 

dosiahnutého stupňa kvalifikácie a dĺžky doterajšej praxe. Vhodné aj pre absolventa. 

 

Ďalšie požiadavky: 

 ukončené magisterské štúdium v psychologických odboroch, prípadne v inom príbuz-

nom odbore 

 schopnosť publikovať výsledky svojej vedeckej práce 

 ochota tematicky sa podieľať na projektoch realizovaných na ústave 

 https://vudpap.sk/na-com-pracujeme/phu/ 

 

 

Hľadáme nových kolegov do regiónov: Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina a Prešov  

Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu,  

pracujúci v Regionálnom projektovom centre 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok/hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného 

projektu 

Termín nástupu: ihneď/príp. dohodou 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

Pracuje na pilotnom overovaní implementácie MDP v praxi vybraných škôl a školských zariadení 

v rámci svojho regiónu (krajská úroveň). Priamo spolupracuje s externými expertami zo          

zapojených inštitúcií v kraji a priamo sa podieľa na realizácii pilotného overovania MDP 

v zapojených inštitúciách v kraji. Realizuje pracovné stretnutia v regióne a prenáša informácie 

o priebehu, postupe plnenia čiastkových úloh v regióne smerom k HPC. Sprostredkúva             

informácie, metodológiu  plnenia čiastkových odborných úloh expertom v zapojených               

inštitúciách. V spolupráci s internými expertami HPC a externými expertami v zapojených       

inštitúciách koncipuje čiastkové odborné výstupy – modely uplatňovania MDP v poradenskej 

a preventívnej starostlivosti o dieťa a jeho rodinu v činnosti jednotlivých (do projektu)             

zapojených inštitúcií v kraji.  

Zodpovedá za: vypracovanie modelov uplatňovania MDP v poradenskej a preventívnej       

starostlivosti o dieťa a jeho rodinu v zapojených inštitúciách v kraji. 

 

https://vudpap.sk/na-com-pracujeme/phu/


 

Mzda (brutto): 

Od 1650 do 1750 € 

 

Požiadavky na zamestnanca: 

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min 2. stupňa, znalosť v školskej a VÚDPaP problematiky, 

preukázané zručnosti a prax v tvorbe výstupov s národným dopadom, odborná prax min.            

8 rokov, komunikačné zručnosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať,       

schopnosť dospieť ku kompromisom, prax vo vytváraní funkčných sietí, znalosť regionálnych   

pomerov a špecifík, znalosť akčných plánov  najmenej rozvinutých okresov, orientácia v        

problematike MDP a/alebo kvalitatívneho rozvoja inštitúcií a/alebo v projektovom manažmente 

a myslení. 

 

Životopisy posielajte e-mailom na adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme 

uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 

Viete, ktorý ročník konferencie Dieťa v ohrození nás tento rok čaká?  

Už dvadsiaty ôsmy! 

 

 Aj v týchto dňoch už priebežne pripravujeme konferenciu s medzinárodnou účasťou Dieťa 

v ohrození 2019. Jednou z tém bude problematika inklúzie, ďalšou témou budú deti 

v náročnej životnej situácii. Radi vás na konferencii privítame aj tento rok, viac informácií 

vám zašleme priebežne.  

mailto:personalne@vudpap.sk


 

V úvode príprav konferencie vyšlo: 

 

 

 

Informácia z MŠVVaŠ SR   

Usmernenie k prijímaniu detí alebo žiakov do športových škôl, alebo tried 

 

Dňa 25. 06. 2019 bolo na webovom sídle MŠVVaŠ SR zverejnené usmernenie k prijímaniu 

detí alebo žiakov do športových škôl, alebo športových tried, ktoré bolo odoslané        

vedúcim odborov školstva okresných úradov v sídle krajov na účel usmernenia materských,    

základných, stredných škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v ich 

územnej pôsobnosti.  

Viac informácií nájdete TU. 
 

http://www.minedu.sk/data/files/8892_sportove_skoly_usmernenie.pdf


Čo nové mimo pôdy VÚDPaP? 

Slovenská mimovládna organizácia „EduEra“ Vás srdečne pozýva zúčastniť sa na našom 

vzdelávacom kurze „KOUČING: ÚROVEŇ JEDNA“. 

„KOUČING: ÚROVEŇ JEDNA“ je medzinárodný vzdelávací kurz pre pracovníkov s mládežou 

v oblasti skupinového koučingu so zameraním na nezamestnanú mládež a NEET. Vzdelávacie 

kurzy sú zamerané na školiteľov, pracovníkov s mládežou, učiteľov a komunitných lídrov a 

budú sa konať od 16. do 25. septembra 2019 v Kysaku na východnom Slovensku. 

Financovanie poskytuje Slovenská národná agentúra pre ERASMUS +: Mládež v akcii,      

Kľúčová akcia 1, Mobilita pracovníkov s mládežou. 

Pozorne si prečítajte všetky údaje uvedené v tejto VÝZVE, najmä oprávnené krajiny,         

podmienky účasti a požadovaný profil odborníkov.   

Ak si myslíte, že by ste sa k nám chceli pripojiť, prihláste sa TU. 

Uzávierka prihlášok je 15. júla. 

https://drive.google.com/file/d/1eoVDcKqUNjdlsJ9chPkm1RjiyDdbgCef/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGdOGRC7VqERj1wauNp7xOahRZ7gOXVhGOKTFShG-U9VmgPw/viewform


Zatiaľ čo sa rodičia budú vzdelávať o partnerských vzťahoch a párovom poradenstve s 

vynikajúcim Dr. Paulom R. Pelusom, pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež je počas 

celého odborného programu pripravený zážitkový kemp, kde budú mať možnosť    

hravou formou absolvovať kurzy v oblasti osobnostného rastu a sebarozvoja.            

Tri hodiny sa mladým účastníkom a účastníčkam bude venovať hlavný lektor, Paul  

Peluso (USA).                       

Časť so zahraničným lektorom bude tlmočená do slovenčiny. 

 

Cena účastníckeho poplatku pre mladistvých  je 45 Eur. 

 

Na letnú školu 2019 sa môžete prihlásiť TU. 

 

Vaše deti môžete prihlásiť buď v poznámke pre organizátorky vo vašom prihlasovacom  

formulári alebo tak, že nám napíšete na: adler.org@gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVGQGIhOxS6fjBTPCmAet-Jk7sA997whJ8VVF8dY7Jc4xYPg/viewform?fbclid=IwAR0kkyg_NPSM4RwWsuQeMwedVQ9d9C5CCCiLGckFO9UkAqUXKTAGHbBeeW4
http://adler.org/?fbclid=IwAR1h9U1z1sjdF4qarlnNwUhkemck8JcamCE03sVs-XlUT5O1pZRspaZxQeQ


INDIVIDUÁLNA HROVÁ TERAPIA DETÍ  

vedený klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou PhDr. EVOU REICHELOVOU, CSc.   

  

Dátum konania: 5. - 6.9.2019    

Miesto konania: Banská Bystrica - Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, miestnosť C024  

Účastnícky poplatok: 95 EUR  

Počet kreditov priznaných Slovenskou komorou psychológov: 9  

   

 

  Možnosť zúčastniť sa skupinovej supervízie 5.9.2019 v čase od 12:00 do 14:00,             
cena 20€.   

 

5.9.2019 – 2 bloky (14:30–16:00, 16:15–17:45):  

1. Klinické pozorovanie hrových aktivít detí a náčrt diagnostického postoja – separačno-
individuačného vývinu, pudového vývinu a špecifických vývinových konfliktov a pokus o 

stanovenie psychoterapeutického plánu s dôrazom na terapiu hrou.  

2. Prínos D. W. Winnicotta pre terapeutickú prácu s deťmi.  

3. Prechodové objekty a prechodové javy v terapii hrou. Prípadové kazuistiky.  

4. Potenciálny priestor /tzv. tretí priestor/ a jeho význam v terapii hrou.                            
Prípadové kazuistiky.  

5. Hľadanie self v terapii hrou. Prípadová kazuistika.  

  

6.9.2019 – 4 bloky (8:30-10:00, 10:15-11:45, 12:45-14:15, 14:30–16:00): 

 6. Zrkadliaca rola matky v separačno-individuačnom vývine. Prípadová kazuistika, sle-
dovanie terapeutickej práce so 4-ročným dieťaťom a terapeutické konzultácie s rodičmi.  

7. Použitie objektu v terapii hrou. Prípadové kazuistiky, keď dieťa v hre ničí objekt.      
Terapeutické konzultácie s rodičmi.  

8. Projekcia – introjekcia, projektívna identifikácia, introjektívna identifikácia /A. Freu-
dová, M. Kleinová, D. Winnicott, S. Mentzos/.   

9. Praktický nácvik správania terapeuta v práci s dieťaťom pri terapii hrou – workshop.    
10. Diskusia.   

 

Počet účastníkov je limitovaný, registrácia prebieha do 30.7.2019.  

Prihlasovací formulár nájdete TU.  

Viac informácií nájdete TU. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelSxy1eflgqr_7eWAlLEsm4PlybdFylVzhN2DAXx9b1KNAsw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.i-psychologia.sk/view-4637.php


Pripomíname, že v dňoch 3. - 4. októbra 2019 sa v Kongresovom centre SAV     

Academia v Starej Lesnej bude konať 4. ročník česko-slovenskej vedeckej konferencie  

Kvalita života 2019  

s podtitulom  

„Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti“. 

 

Z dôvodu, že viacerí žiadali organizátorov o možnosť prihlásiť abstrakt v neskoršom 

termíne, organizačný výbor konferencie sa rozhodol predĺžiť termín prihlasovania 

účasti a abstraktov príspevkov/posterov do 15.7.2019 (pozn.: po tomto termíne už 
bude prihlasovanie definitívne uzavreté).  

Prihlásiť sa môžete TU. 

Pripomíname, že prihlásiť sa môžete do samostatných sekcií pre oblasti – psycholó-

gia, geografia, sociológia a sociálna práca, v prípade záujmu je možné vytvoriť aj   
monotematické sympózium v rámci jednotlivých sekcií so zameraním na tieto témy: 

  

- Kvalita života a jej meranie. 

- Praktiky otvorenej vedy pri skúmaní kvality života. 
- Psychologické príčiny a psychologické dôsledky chudoby. 

- Životné podmienky chudobných ľudí na Slovensku. 
- Kvalita života z aspektu sociálnej práce. 

- Problematika spokojnosti a šťastia v sociálnej starostlivosti. 

- Kvalita života osôb vo viacdetných rodinách. 
- Duševné zdravie a kvalita života. 

- Kvalita života osôb s postihnutím. 

- Determinanty, kontext a možnosti intervencií v oblasti zdravého fyzického a       

psychického vývinu dospievajúcich.  

- Psychologický, etický a sociálny rozmer chudoby súvisiacej s migráciou. 

- Osobnosť seniora v minulosti a dnes. 

- Kvalita života ako koncept geografických vied. 

  

Výška konferenčného poplatku je 50 eur, pre účastníkov predošlých ročníkov kon-

ferencie (tiež pre študentov denného a doktorandského štúdia) je výška poplatku 30 

eur.  

Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 31.8.2019. 

Viac informácií nájdete TU. 

 

 
Filozofická fakulta 

Prešovskej univerzity v Prešove  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rwPRDPxiCEKgKd5YGN4dgGf0DY3gQrtKp3QjwAzAmVtUNTNLNlc4UU0xU1AwR1k3STJHOTJVNEs4RC4u
https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ips-ff/veda/kvalitazivota2019/


 

Tréning „Solution Focused Approach“ 

ÚSPORNÝ SPÔSOB MYSLENIA A KONANIA PRI RÝCHLOM DOSAHOVANÍ                    

PRETRVÁVAJÚCICH VÝSLEDKOV V ŤAŽKEJ SITUÁCII 

 

Termíny: 8.-9.11.2019, 6.-7-12.2019, 10.-11.1.2020, 14.-15.2.2020, 27.-28.3.2020 v Žiline 

 

Pre: pomáhajúcich profesionálov (psychológov, psychoterapeutov, sociálnych pracovní-

kov, špeciálnych pedagógov, pracovníkov v oblasti psychosociálnej rehabilitácie, …),         

manažérov, koučov i jednotlivcov. 

 

Ako sa cítite, keď sa objaví ťažký problém?  

Zodpovedne, pod tlakom, vystresovane z nedostatku času alebo z následkov, nervózne, úz-

kostne, vyčerpane, máte strach, obviňujete seba lebo iných, nepríjemne, nepohodlne, nemo-

tivovane, strácate sebadôveru, strácate nádej, podráždene, menej šťastne, zaseknuto, uväz-

nene, alebo vás obťažuje niečo iné? Kto by o to stál? A čo sa za takých okolností deje s energi-

ou, motiváciou a sebadôverou, že problém vyriešime? 

 

Poďme sa spolu naučiť radikálne odlišný spôsob, ako si poradiť s problémami. Aby sme sa 

my či naši klienti cítili komfortne, sebavedomo, ľahko, vedeli sa sústrediť na riešenie, spo-

lupracovali v tíme, cítili sa bezpečne a platne – pretože sme rešpektovaní a sme si vedomí 

našich kompetencií. 

 

Viac informácií nájdete TU. 

 

http://institutvap.sk/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-16-sf-2019-2020.pdf
http://institutvap.sk/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-16-sf-2019-2020.pdf


 

PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA 

 

Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej 

väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním   

dieťaťa. Súčasťou je i náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri   

práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby. 

 

KEDY: 10.10.2019 (09:00 hod – 15:30 hod) 

 

KDE: Námestie Andreja Hlinku, Žilina 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 49 € 

LEKTOR: Mgr. Zuzana Zimová, teoreticky aj prakticky sa špecializuje na témy vzťahovej 

väzby v rodinnom aj inštitucionálnom kontexte. Pracovala ako riaditeľka v Pedagogicko – 

psychologickej poradni a Centra výchovnej psychologickej prevencie, v občianskom      

združení Návrat, aj ako supervízorka a metodička poradensko-psychologických služieb 

a odborných zamestnancov detských domovov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Cieľová skupina: 

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií,             

psychológom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom ako aj študentom a študentkám  

príslušných odborov. 

Počet účastníkov – maximálne 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.  

 

 

 



SYNDRÓM VYHORENIA 

 

KEDY: 25.09.2019 (08:30 hod – 15:30 hod)  

KDE: Žilina 

 ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 49 €  

 

LEKTOR: Ivana Gallová, PhD., klinická psychologička, supervízorka, vysokoškolská          

pedagogička 

Súčasťou výkonu pomáhajúcich profesií je každodenný kontakt s ľuďmi. Pomáhanie je ná-

ročný proces. Klient je slabý a odkázaný na pomocníka. Pomocník dáva a je silný. 

V pomáhajúcich profesiách sa často objavuje situácia, keď je slabosť, bezmocnosť, či prí-

tomnosť emocionálnych ťažkostí  dovolená len klientom a v nijakom prípade pomáhajúcim 

profesionálom. V žiadnej profesijnej skupine sa vlastné psychické problémy pracovníkov 

tak nebagatelizujú a nezastierajú, ako v  pomáhajúcich profesiách. Jedným z mnohých dô-

sledkov je únava a vyhorenie. Prevenciu proti „syndrómu pomocníka“ možno napĺňať 

v dvoch líniách. Je dôležité, aby si tí, ktorí pôsobia v pomáhajúcich profesiách, uvedomili 

svoje vnútorné stránky motívov pomáhať. Druhou líniou je, aby disponovali žiaducimi so-

ciálnymi kompetenciami, ktoré sú nevyhnutné k efektívnej interakcii s druhými. 

 

A práve tieto témy budú súčasťou workshopu: 

 

Ako pomáhať iným a neublížiť sebe. V centre pozornosti workshopu bude okrem iného 

zvnútorňovanie kvalít ako kongruencia, akceptácia a empatia, v dôsledku ktorých si vytvá-

rame zdravý vzťah k sebe a súčasne k druhým. 

 

Viac informácií nájdete TU. 

 

http://institutvap.sk/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-16-syndrom-vyhorenia.pdf


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky 2019 
 

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvo-

rivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom artefile-

tiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. 

Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, 

empatiu a riešenie problémov a pritom významne stimulujú rozvoj grafomotoriky u detí vo 

veku 3- 7 rokov. 

 

KEDY: 24.08.2019, sobota (08:00 hod–15:00 hod) 

KDE: Žilina 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 49 € 

LEKTOR: Mgr. Broňa Plešková, psychologička 

 

Obsahové zameranie kurzu: 

 

Teoretická časť: 

 základné východiská a možnosti využitia artefiletiky pri práci s detským klientom so 

zreteľom na rozvoj grafomotoriky 

 artefiletické metodické cvičenia pre stimuláciu grafomotoriky 

 výtvarné techniky vhodné pre jednotlivé vekové kategórie 

 ako pomáhať v rozvoji grafomotorických zručností s využitím artefiletiky 

 špecifiká individuálnej a skupinovej artefiletiky s deťmi 

 rozvoj grafomotoriky a kresby a ich skĺbenie 

 

 

 



Zážitková časť: 

 artefiletické činnosti rozvíjajúce jemnú motoriku 

 sebaskúsenostné artefiletické techniky  

 rôzne výtvarné médiá a ich využitie v artefiletike so zreteľom na stimuláciu hrubej, 

jemnej motoriky a grafomotoriky 

 výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou 

 aktivity zamerané na sebapoznanie, skupinovú prácu a tvorivosť 

 sebaskúsenostné hry 

 

Cieľová skupina: 

 

Kurz je určený pracovníkom z radov pedagogických, odborných zamestnancov a tzv.        

pomáhajúcich profesií, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však 

môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o artefiletike dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti, 

alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Nepožadujú sa       

výtvarné schopnosti, ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou. 

Počet účastníkov – maximálne 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.  

 

V prípade záujmu o vzdelávanie alebo otázok neváhajte kontaktovať Inštitút          

vzdelávania a psychológie, e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky: 

0949 670 650.  

www.institutvap.sk  

 

http://www.institutvap.sk/?fbclid=IwAR0YKBw-8Y_sdlckuiZSO5Jo0S5Unfp15yLt1lSTBBXODM-ga0nYVf77xkE


 

Medzinárodná konferencia  

Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií  

 

27. – 28. 11. 2019  

7. ročník 

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave po dvoch   

rokoch organizuje v poradí už 7. ročník konferencie Osobnosť v kontexte kognícií,   

emocionality a motivácii. 
 

Pre účastníkov/-čky tak znovu vytvárame príležitosť prezentovať sa výsledkami tvorivej od-

bornej práce a ponúkame priestor na stretnutie sa, výmenu poznatkov, názorov a inšpirácií. 
Konferencia sa uskutoční 27. – 28. 11. 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty UK. 

 

Všetky podrobné informácie, ako aj formulár na prihlásenie sa, nájdete TU. 
 

http://psychologica.sk/konferencia-2019/


 

Konferencia Novinky v pedagogické a školní psychologii 2019 

"Co opravdu zajímá školní psychology?" 

 

29.- 30.8.2019 Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno 

Termín prihlásenia sa predlžuje do 5.7. 2019. 

O konferencii 

Pedagogická a školská psychológia sú disciplíny, ktorým je (nielen) v Českej republike v po-

sledných desaťročiach venovaná cielená pozornosť najmä v súvislosti s meniacimi sa požia-

davkami na školy a ich výkony. Potreba pedagogickej a školskej psychológie a školských psy-

chológov je stále častejšie spomínaná v školsko-politických dokumentoch a rozvoj disciplíny 

je podporovaný radom projektov. Vedcom z oblasti pedagogickej psychológie a praktizujúcim 

školským psychológom sú kladené nové otázky v súvislosti s vytváraním vhodných podmie-

nok pre vzdelávanie v školách, ktoré sú vystavené požiadavkám zvládať zvyšujúcu sa diverzi-

tu žiakov a zároveň neznižovať nároky na vzdelávanie žiakov, sledovať a hodnotiť vlastnú 

prácu v záujme rozvoja kvality výučby. 

Konferencia ponúkne priestor pre stretnutie psychológov, pôsobiacich v školských zariade-

niach, akademických pracovníkov, pedagogických pracovníkov a iných odborníkov, ktorí sa 

zaujímajú o školskú psychológiu. Názov konferencie naznačuje zámer organizátorov poskyt-

núť príležitosť všetkým školským psychológom spolupodieľať sa na obsahu a podobe konfe-

rencie. Veríme, že ako skúsení, tak i začínajúci školskí psychológovia a ľudia z akademickej 

pôdy tušia, o čo majú skutočne školskí psychológovia záujem, a my sa tešíme, že sa prídu po-

deliť o svoje poznatky a skúsenosti. Konferencia sa koná pod záštitou dekana Filozofickej fa-

kulty MUNI prof. PhDr. Milana Pola, CSc. 

Cieľom tohtoročného odborného stretnutia je navyše zvoliť si nové vedenie Asociácie školskej 

psychológie, z.s. Prezentáciu v pléne v priebehu oboch dní predbežne prisľúbili Jiří Mareš, 

Stanislav Štech, Eva Gajdošová a Marta Valihorová. 

 

Organizátori konferencie: 
 Asociace školní psychologie ČR a SR 

 Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
 Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 

Viac informácií nájdete TU. 

 

http://www.schoolpsychology.cz/index.php/asociace
http://www.phil.muni.cz/wupv
http://www.ped.muni.cz/wpsy
http://novinky.skolnipsychologie.cz/index.html


Nech sa páči, knižné novinky... 

 

Čítanie na leto? 

 Freud (temnota uprostred vízie) 
Louis Breger  
Vydavateľstvo F, 2019 
 

Veľmi obsažná a zrozumiteľným jazykom napísaná štú-

dia Freuda od Louisa Bregera ponúka rozvážny a kom-

plexný opis veľkého, ale chybujúceho muža. Kniha je mi-

moriadne významnou prácou o osobnej psychológii Sig-

munda Freuda. Brilantným spôsobom objasňuje, ako bo-

la psychoanalytická história ovplyvnená temnotou vo 

Freudovej vízii. Táto kniha bude mať počas nasledujú-

cich dekád centrálny význam pre psychoanalytické vzde-

lávanie. 

 

 

https://www.martinus.sk/?uItem=620747
https://www.martinus.sk/authors/louis-breger


 

 

Úryvok textu:  

 

"Pri styku s ľuďmi som pochopil, že z dlhodobého hľadiska nepomáha, ak sa správam tak, 

ako keby som bol niečo iné, než som. 

 

Nemá zmysel snažiť sa vyzerať pokojný, ak som v skutočnosti podráždený a kritický. Nemá 

zmysel tváriť sa, že poznám odpoveď, keď ju nepoznám. Nemá zmysel správať sa tak, ako 

keby som mal určitého človeka rád, keď som v tej chvíli voči nemu nepriateľsky naladený. 

Nemá zmysel vyzerať, že som plný istoty, ak som v skutočnosti vyľakaný a neistý. Zistil 

som, že to platí i pre môj organizmus. Nemá zmysel počínať si, ako keby som bol zdravý, 

keď som v skutočnosti chorý. Inak povedané, pochopil som, že v styku s ľuďmi nemá zmy-

sel pokúšať sa udržať si fasádu, správať sa inak navonok, keď vnútri cítim niečo iné. Nepo-

máha to, ako som pochopil, pri vytváraní konštruktívnych vzťahov s ľuďmi. Chcel by som 

zdôrazniť, že keď si pripomeniem a prežijem pravdivosť tohto svojho objavu, ihneď sa dos-

taví pozitívny výsledok. Vlastne sa mi zdá, že väčšina chýb v mojom osobnom živote i v mo-

jej práci, keď sa mi nepodarilo druhým ľuďom pomôcť, súvisela s tým, že som v danej situ-

ácii z nejakej príčiny dával najavo niečo iné, ako som v skutočnosti cítil." 

 

Citované z: Rogers, C.R.: Ako byť sám sebou,  

Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava 2019 

 

Inštitút psychoterapie a socioterapie vydal ďalšiu knihu... 

 

Carl R. Rogers: Ako byť sám sebou  

Cena: 15 € (tvrdá šitá väzba A5, počet strán 361)  

Knižku si môžete objednať TU. 

 

https://www.socioterapia.sk/project/ako-byt-sam-sebou/


Jak stres souvisí s nemocemi 
Gabor Maté 
PeopleComm, 2019 
 

Podľa mnohých odborníkov je toto jedna z tých vzácnych 

kníh, ktoré zachraňujú životy. Autor v nej úplne ojedinelým 

spôsobom borí mnoho mýtov dnešnej modernej medicíny, 

predovšetkým osvetľuje skutočné príčiny väčšiny dnešných 

civilizačných chorôb. Na mnohých príkladoch skutočných 

ľudí podložených vedeckými štúdiami a objavmi ukazuje  

Maté, ako potlačené emócie ako zlosť a s tým súvisiaci stres 

ovplyvňujú to, ako žijeme, ako sa správame k sebe i druhým 

a predovšetkým to, ako sme zdraví. V knihe narazíte na prí-

behy cyklistov Lance Armstronga (rakovina), prezidenta Ro-

nalda Reagana (Alzheimer), bejzbalistu Lou Gerhiga (ALS), 

herečky Gildy Radnerovej (rakovina) a mnohých ďalších. Do-

zviete sa tu, ako (ne)schopnosť nastaviť si v živote hranice a 

s tým súvisiace potlačené emócie buď zabíjajú, alebo naopak 

znamenajú pevné zdravie a dobrý život. Kniha vysvetľuje, 

ako sa vymaniť zo závislosti na lekároch a farmaceutickom 

priemysle a ako prevziať zodpovednosť za svoje zdravie.  
 

Humor. Psychológia a psychopatológia komiky 
Anton Heretik 
Ikar, 2019 
 
„A tento poznáte?“ 

Prvé vydanie knihy profesora Antona Heretika Humor sa 

rýchlo vypredalo, preto nastal čas na druhé, rozšírené. Vede 

o humore – gelotológii – sa nevenujú len psychológovia a 

psychiatri, ale aj evoluční biológovia, sociológovia, historici, 

literárni vedci či jazykovedci. Heretik prevádza čitateľa his-

tóriou a teóriami humoru, rozpráva o vzťahu humoru a zdra-

via aj o humore v psychoterapii. Celú kapitolu venuje židov-

ským anekdotám. „Dávno predtým, ako som sa dozvedel o 

existencii Freuda, som začal chápať moc vtipu ako ventilu 

tabuizovaných tém,“ píše. S dnešnými teoretickými znalosťa-

mi vie lepšie analyzovať, v čom je podstata, pointa, smieš-

nosť vtipu či komickej situácie. Toto poznanie však vôbec 

nezlepšuje emočný zážitok, skôr naopak. Čaro sa rozplýva, 

rozpitvaný motýľ už nie je motýľom... 

Autor napriek tomu dúfa, že vás po poslednej stránke spon-

tánny smiech neprejde. 

 

https://www.martinus.sk/authors/gabor-mate-1
https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/peoplecomm
https://www.martinus.sk/authors/anton-heretik


Anatómia ľudskej deštruktivity (Sonda do ľudskej ag-
resivity) 

Erich Fromm  
Citadella, 2019 
 
Človek sa líši od zvieraťa tým, že je vrah. Je jediným pri-

mátom, ktorý zabíja a mučí členov svojho druhu bez 

akéhokoľvek dôvodu, či už biologického, alebo ekonomic-

kého, a ktorý z toho cíti uspokojenie. Práve jeho biologic-

ky neprispôsobivá a nefylogeneticky naprogramovaná 

malígna agresivita predstavuje skutočný problém a ne-

bezpečenstvo pre existenciu človeka ako druhu. Hlavným 

cieľom tejto knihy je analyzovať povahu a podmienky tej-

to deštruktívnej agresivity. Pri človeku musíme rozlišovať 

dva celkom odlišné druhy agresivity. Prvý, ktorý má spo-

ločný so všetkými zvieratami, je fylogeneticky naprogra-

movaný podnet na útok (alebo útek), keď sú ohrozené je-

ho životné záujmy. Táto obranná, alebo benígna agresivi-

ta slúži na prežitie jednotlivca a druhu, je biologicky pri-

spôsobivá a ustáva, keď prestáva existovať hrozba. Druhý 

typ - malígna agresivita, t. j. krutosť a deštruktívnosť, je 

špecifická pre ľudský druh a väčšine cicavcov prakticky 

chýba. Nie je fylogeneticky naprogramovaná, ani biologic-

ky prispôsobivá, nemá nijaký účel a jej uspokojovanie je 

žiadostivé. 

 

 

        Sledujte nás na FACEBOOKU. 

https://www.martinus.sk/?uItem=610139
https://www.martinus.sk/?uItem=610139
https://www.martinus.sk/authors/erich-fromm
https://www.facebook.com/vudpap/

