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Plánované odborné vzdelávania VÚDPaP na 2. polrok 2019: 

ČO MÁME NOVÉ VO VÝSKUMNOM ÚSTAVE DETSKEJ                                                          
PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE? 

Model multidisciplinárnej starostlivosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Cieľom vzdelávania je predstaviť multidisciplinárny model starostlivosti, ktorý pozostáva z prieniku individuálnej 
práce viacerých odborníkov s dieťaťom s cielenou intervenciou v Diagnosticko-terapeutickej skupine a v Integro-

vanej skupine detí predškolského veku v duchu inkluzívnej pedagogiky.  

Trvanie: 8 hodín.  

Bezplatne.  

Predpokladaný termín : október 2019. 



Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti 

Lektor: Mgr. Martin Kmeť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba IVP. 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 konkrét-

nym prípadom z praxe.  

Trvanie: 5 hod.  

Cena: 15 eur.  

Predpokladaný termín: október 2019. 

Ako byť úspešnými v získavaní dotácií 

Lektor: Alexandra Kurišová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminár vám pomôže pri príprave projektov a odpovie na nasledovné otázky: Ako vynaloženú energiu premeniť 
na úspešný projekt, čo nesmie v projekte chýbať, ako rozvíjať projektové myslenie a čo je projektový manažment 

a ako sa pozerať na projekt z pohľadu hodnotiteľov. 

Trvanie: 2 x 6 hodín.  

Cena: 60 eur.  

Predpokladaný termín: september a október 2019. 



Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané                                                                
na individuálne a skupinové sedenia 

Lektorka: Mgr. Ľubica Kövérová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na úvod vzdelávania bude odprednášaná krátka teória k jednotlivým terapeutickým metódam - muzikoterapia, 
arteterapia, dramatoterapia a jej ciele, témy a techniky, ktoré sa využívajú v individuálnej a skupinovej 

(rovesníckej, rodinnej, súrodeneckej) práci s detským klientom. Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s no-
vými pojmami, osvojenie si nových terapeutických postupov formou zážitkovej práce, skupinové riešenie prípa-

dov formou kazuistík a analýza videozáznamov v práci s detským klientom.  

Trvanie: 6 hodín.  

Cena: 30 eur.  

Predpokladaný termín: november 2019. 

Špecifiká práce s rodičmi detí z MRK 

Lektorka: Mgr. Janette Motlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas 5 hodinového seminára sa budeme venovať odpovediam z praxe na tieto otázky: Čo znamená generačná 
chudoba a ako sa líši od chudoby situačnej? Aký má dopad na vzdelávanie detí a prácu s ich rodičmi? S čím musí 

každý pedagóg či odborný zamestnanec počítať ak vychováva a vzdeláva deti z takéhoto prostredia? Aký je zásad-
ný rozdiel medzi kultúrou Rómov a kultúrou chudoby? Aké sú otvorené stratégie z praxe pri práci s deťmi z ta-

kýchto prostredí? Ako vtiahnuť rodičov do procesu výchovy a vzdelávania? Čo je nevyhnutné pre budovanie vzťa-
hov s rodičmi žijúcimi v generačnej chudobe? Ako budovať a rozvíjať vzťahy medzi rodičmi majority a minorít?    

Trvanie: 5 hodín.  

Cena: 45 eur.  

Predpokladaný termín: október 2019. 



Odborný seminár spojený s tréningom praktickej aplikácie testu SON-R, 2,5-7 v praxi CPPPaP 

Lektorka: PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca s testom bude doplnená o praktické skúsenosti a kazuistiky. 

Trvanie: 4 hodiny.  

Cena: 15 eur.  

Predpokladaný termín: november 2019. 

Mali by ste záujem o niektoré z uvedených vzdelávaní? 

 V tom prípade vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka predbežného záujmu o    

odborné vzdelávania, ktoré sú plánované na 2. polrok 2019. Na základe vašich odpovedí 

vypracujeme harmonogram vzdelávaní na 2. polrok 2019.  

 

1. Dotazník pre CPPPaP a CŠPaP nájdete TU. 

 

2. Dotazník pre všetky ďalšie zložky VPaP (Diagnostické centrum, Reedukačné          

centrum, Liečebno-výchovné sanatórium, a i.), nájdete TU.  

https://www.survio.com/survey/d/predbeznyprieskum2-polrok2019
https://www.survio.com/survey/d/dotaznik-predbezneho-zaujmu


Raňajky s médiami 
 

Po prvý raz v histórii VÚDPaP -u sme zorganizovali "Raňajky s médiami".  

Novinárov sme informovali o aktuálnej situácii vo VÚDPaP, o národnom projekte,       
Detskom centre, aj o aktuálnych výskumoch. 

Podobné stretnutia s novinármi chceme organizovať každé tri mesiace.   

Jednotlivé reportáže, články, fotografie a viac informácií nájdete TU. 

 

 

https://www.facebook.com/vudpap/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB1YD2V7y59AqpyED2Qzov9O-GEGAJq5l_cr5khwLvX6SLzgzzhZbVQQ3Z29EV6vUiZGaJcJgnOUsGZ


 
 

 

Konferencia Dieťa v ohrození 2019 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas rýchlo letí a my vo VÚDPaP-e pomaly, ale isto, premýšľame nad ústrednou témou    

tohtoročnej konferencie Dieťa v ohrození. Pri realizácii konferencie by sme sa radi inšpiro-

vali aj vašimi návrhmi. Napadajú vás témy, ktoré vás zaujímajú a ktoré by na konferencii 

mohli odznieť? Podeľte sa s nami o vaše nápady. Svoje návrhy nám môžete zasielať     

prostredníctvom anonymného dotazníka, ktorý otvoríte TU. 

 

 
 

Dieťa v centre odbornej pozornosti: metodicko - odborný časopis pre           

poradenskú prax a širšiu verejnosť 

 
Popri plánoch organizácie konferencie Dieťa v ohrození priebežne pripravujeme aj ďalšie 

vydanie nášho nového časopisu Dieťa v centre odbornej pozornosti a premýšľame nad 

tým, o akých témach by ste sa v ňom radi dočítali. Dajte nám vedieť, aké témy by ste v ňom 

uvítali. Dotazník nájdete TU. 

 

Ak by ste mali záujem prispieť do časopisu svojimi príspevkami, budeme radi. Zasielať nám 

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

https://forms.gle/SWqoeKNoZCiQVs6s6
https://forms.gle/Ro6zviRwGZz6b8Yg8


 

Chcete sa stať súčasťou nášho projektového tímu? 

Pridajte sa k nám, obsadzujeme nasledovné pracovné pozície: 

 

Pracovná pozícia:  Finančný manažér zodpovedný za riadenie finančných prostriedkov viazaných na 
národný projekt 

 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu  
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: zodpovedá za správne finančné riadenie NP v súlade so schválenou žia-
dosťou o NFP, resp. zmluvou o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými 
právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ, zodpovedá za čerpa-
nie rozpočtu v súlade s pokrokom v implementácii projektu a dosahovanými ukazovateľmi, zodpovedá za komu-
nikáciu so SO v oblasti finančných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP, zodpovedá za oprávnenosť výdavkov 
prijímateľa v súlade s platnými pravidlami oprávnenosti, sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a 
pokyny SO, súvisiace s čerpaním fondov EÚ, koordinuje prácu administratívneho personálu pre finančné riadenie 
v súvislosti s výdavkami z paušálu. Pripravuje návrhy manuálov, metodických pokynov a usmernení pre realizáciu 
jednotlivých projektových aktivít pre projektového manažéra a pre pracovníkov projektovej kancelárie. Zúčastňu-
je sa na pracovných stretnutiach riadiacich zamestnancov, prezentuje agendu finančného riadenia NP. 
 

Mzda (brutto) 
Od 1700 do 1850 € 
 

Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:  VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania, znalosť problematiky 
finančného riadenia NP, znalosť rozpočtovej agendy, prax s finančným riadením NP min. 3 roky.  
 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 

Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
personalne@vudpap.sk 

mailto:personalne@vudpap.sk


 

Pracovná pozícia:  Finančný manažér zodpovedný za využívanie, kontrolu a zúčtovanie finančných 
prostriedkov  

 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: zodpovedá za ekonomickú a administratívnu agendu v súvislosti s prí-
pravou, predkladaním, spracovávaním ŽoP a zúčtovaním zálohových platieb v súlade s pravidlami čerpania NFP. 
Zodpovedá za prípravu a včasné predkladanie ŽoP vrátane úplnej podpornej dokumentácie v rozsahu stanove-
nom SO, koordinuje prácu administratívneho personálu pre finančné riadenie v súvislosti s priamymi výdavkami v 
rozpočte. Spracováva, finalizuje a kontroluje podklady k žiadostiam o platbu, koordinuje administratívny personál 
pri spracovávaní podkladov k ŽoP a dohliada na správnosť údajov v podkladoch k ŽoP, pracuje s informačnými 
systémami vo vzťahu k ŽoP. Podieľa na zúčtovaní zálohových platieb, dohliada na správnosť podkladov. Podieľa 
sa na správnom finančnom riadení projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP, resp. zmluvou o NFP, 
usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ najmä v oblasti priamych výdavkov. 
 

Mzda (brutto) 
Od 1700 do 1850 € 
 

Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania, znalosť problematiky 
finančného riadenia NP, znalosť rozpočtovej agendy, prax s finančným riadením NP min. 3 roky.  
 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 

 

Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
personalne@vudpap.sk 
 

mailto:personalne@vudpap.sk


 

Pracovná pozícia:  Administratívny pracovník národného projektu 
 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Vykonáva administratívnu, ekonomickú a technickú podpornú činnosť 
vo vzťahu k realizácii Národného projektu. Spracováva podklady pre implementáciu projektu v súlade s jeho ča-
sovým harmonogramom a rozpočtom projektu. Zabezpečuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu, 
administratívna príprava a kontrola podkladov do žiadostí o platbu, monitorovacích správ, zabezpečuje spracova-
nie podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladňu, pre personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku, spraco-
vanie cestovných príkazov, archivácia, pošta, podpora pri spracovaní výkazov práce, spracovaní hromadnej koreš-
pondencie, podpora pri organizácii podujatí a pod. 
 
Mzda (brutto) 
Od 900 do 1050 € 
 

Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Pozícii vyhovujú uchádzači so SŠ vzdelaním so znalosťou problematiky administratívnych činností na ekonomic-
kom a personálnom oddelení, organizačnými schopnosťami, počítačovými zručnosťami, a i. 
 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 

 

Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
personalne@vudpap.sk 
 

 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
mailto:personalne@vudpap.sk


Pracovná pozícia:   Odborný riešiteľ zodpovedný za vytvorenie štandardov  
 

 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v 
rámci tvorby štandardov v národnom projekte. Koordinuje vytvorenie pracovných skupín, zapája kľúčových akté-
rov a spoluaktérov do tvorby štandardov, podieľa sa na metodológii a stanovení postupu/rámcov pre vytvorenie 
štandardov, koordinuje harmonogram a realizáciu odborných činností expertných pracovných skupín na tvorbu 
štandardov. Zúčastňuje sa na intenzívnych pracovných stretnutiach a rokovaniach expertných pracovných skupín. 
V rámci pracovných skupín sa definuje základná filozofia VPaP: multidisciplinárny prístup pre inklúziu a  tvoria sa 
štandardy - výkonové, obsahové, MTZ a procesné. Je zodpovedný za disemináciu štandardov vo vzťahu k ich im-
plementácii v systéme VPaP a spolupracuje na previazanosti s cielenou podporou implementácie štandardov.  
 
Mzda (brutto) 
Od 1700 do 1900 € 
 

Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projektovom ma-
nažmente, preukázaná prax vo vedení a riadení malých tímov, schopnosť iniciácie zmien, schopnosť identifikovať 
riziká, orientácia v problematike VPaP, znalosť legislatívy, výhodou je znalosť regionálnych špecifík, prax v riadení 
tímu aspoň 3 roky, prax v problematike min. 5 rokov. 
 

Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 

 

Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
personalne@vudpap.sk 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
mailto:personalne@vudpap.sk


Pracovná pozícia:   Interný expert v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov  
 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Odborná práca v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov. V rámci 
pracovných skupín sa definuje základná filozofia VPaP: multidisciplinárny prístup pre inklúziu a tvoria sa štandar-
dy pre systém VPaP. Stanovujú základnú metodológiu, rámce a postup pre tvorbu štandardov. Vypracúvajú štan-
dardy podľa stanovenej základnej metodológie, rámcov a postupu pre tvorbu štandardov. Zúčastňujú sa na inten-
zívnych pracovných rokovaniach podľa stanoveného harmonogramu a špecializovanej oblasti konkrétnej pracov-
nej skupiny. Zodpovedajú za: Zadefinovanie a spracovanie základnej filozofie a dizajnu inovovaného systému 
VPaP založenom na multidisciplinárnom prístupe pre inklúziu; Práca na hlavných a koncepčných dokumentoch 
pre systém VPaP (vrátane zadefinovania potrieb pre kvalitné VPaP); Vytvorenie obsahových, výkonových, proces-
ných, materiálno-technických štandardov s jednotnou platnosťou pre všetky zložky systému VPaP; Zadefinovanie 
priamych aktérov a ďalších kľúčových spoluaktérov VPaP, vrátane ich rolí, úloh vo vzťahu k  dieťaťu v centre po-
zornosti výchovy a vzdelávania; Vo vzťahu k tvorbe a implementácii štandardov v celom systéme VPaP. 
 

Mzda (brutto) 
Od 1700 do 1900 € 
 
Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min II. stupňa, znalosť v školskej a VPaP 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. 
 

Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 

Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk
mailto:personalne@vudpap.sk


Pracovná pozícia:  Odborný riešiteľ zodpovedný za pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu 
v zapojených inštitúciách 

 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v 
rámci pilotného overenia MDP v praxi zapojených inštitúcií. Koordinuje zapojenie 63 inštitúcií do pilotného ove-
rovania multidisciplinárneho prístupu. Koordinuje vytvorenie siete externých expertov zo zapojených inštitúcií v  8 
krajoch SR. Koordinuje vytvorenie a činnosť interných zamestnancov v hlavnom projektovom centre 
a regionálnych projektových centrách, koordinuje a podporuje zapájanie kľúčových aktérov a spoluaktérov do 
pilotného overovania multidisciplinárneho prístupu. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a rokovaniach tí-
mov. Nastavuje metodológiu pre mapovanie a evalváciu pilotného overovania MDP v jednotlivých typoch zapoje-
ných inštitúcií. V rámci odbornej činnosti sprostredkúva informácie a zistenia z pilotného overovania MDP a jeho 
priebežnej evalvácie pre účely tvorby a dopracovania štandardov. Koordinuje napĺňanie priamej cieľovej skupiny 
OZ, PZ a zamestnancov štátnej správy a samosprávy ako členov multidisciplinárnych tímov.  
Mzda (brutto) 
Od 1700 do 1900 € 
 
Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projektovom ma-
nažmente, preukázaná prax vo vedení a riadení malých tímov, schopnosť iniciácie zmien, schopnosť identifikovať 
riziká, orientácia v problematike VPaP, znalosť legislatívy, výhodou je znalosť regionálnych špecifík, prax v riadení 
tímu aspoň 3 roky, prax v problematike min. 5 rokov. 
 

Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 

Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk


Pracovná pozícia:  Interný expert pre pilotné overenie MDP pracujúci v Hlavnom projektovom centre 
 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje na pilotnom overovaní implementácie MDP v praxi vybraných 
škôl a školských zariadení v rámci regionálnej úrovne (západné, stredné, východné Slovensko). Spolupracuje pri 
koordinácii regionálnych interných a externých expertov na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, 
NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Aktívne spolupracuje s regionálnymi expertami na 
zapojení inštitúcií do pilotného overovania MDP, podporuje spoluprácu a zabezpečuje komunikáciu a prenos in-
formácií medzi HPC a Regionálnymi projektovými centrami (ďalej „RPC“) v rámci čiastkovej aktivity. Podieľa sa na 
príprave a spracovávaní priebežných a súhrnných odborných výstupov. Spolupracuje s Odborným riešiteľom A1b 
pri nastavení metodológie pre mapovanie a evalváciu pilotného overovania MDP v jednotlivých typoch zapoje-
ných inštitúcií. Zodpovedá za: vypracovanie modelov uplatňovania MDP v poradenskej a preventívnej starostli-
vosti o dieťa a jeho rodinu v zapojených inštitúciách. 
 

Mzda (brutto) 
Od 1700 do 1900 € 
 
Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min II. stupňa, znalosť v školskej a VPaP 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.   
 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 

Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk
mailto:personalne@vudpap.sk


Pracovná pozícia:  Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci 
v Regionálnom projektovom centre 

 

Miesto výkonu práce:  regionálne centrum – BA, TT, NR, TN, ZA, BB, KE, PO 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje na pilotnom overovaní implementácie MDP v praxi vybraných 
škôl a školských zariadení v rámci svojho regiónu (krajská úroveň). V každom kraji pracujú v RPC 2 osoby. 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) zapoje-
ných inštitúcií v kraji. Zodpovedá za: vypracovanie modelov uplatňovania MDP v poradenskej a preventívnej sta-
rostlivosti o dieťa a jeho rodinu v zapojených inštitúciách v kraji. 
 

Mzda (brutto) 
Od 1650 do 1750 € 
 
Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min 2. stupňa, znalosť v školskej a VPaP 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. 
 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 
Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk


Pracovná pozícia:  Odborný riešiteľ zodpovedný za realizáciu dlhodobých špecializovaných vzdeláva-
cích aktivít 

 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v 
rámci čiastkovej aktivit. Koordinuje prípravu, realizáciu, priebežnú a záverečnú evalváciu čiastkovej aktivity, tvor-
bu výstupov zo vzdelávacích aktivít. Podieľa sa na metodológii a stanovení postupu/rámcov pre realizáciu vzdelá-
vacích aktivít a výstupov z nich, vrátane mapovania zlepšovania kľúčových odborných a profesijných kompetencií 
PZ a OZ – účastníkov vzdelávacích aktivít, na príprave vstupných kritérií pre frekventantov a podmienkach ich cer-
tifikácie. Ak je to relevantné, koordinuje proces tvorby vzdelávacích modulov a proces akreditácie vzdelávacieho 
programu. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a rokovaniach vo vzťahu k realizácii dlhodobých špecializo-
vaných vzdelávacích aktivít. Koordinuje činnosť interných expertov, interných a externých lektorov v jednotlivých 
čiastkových aktivitách podľa typu dlhodobého špecializovaného vzdelávania (sociálno-psychologický výcvik, tera-
peutické metódy, supervízia). Dohliada na napĺňanie cieľových skupín frekventantov vzdelávacích aktivít 
a koordinuje prácu riešiteľských tímov vo vzťahu k cieľovým skupinám. 
 
Mzda (brutto) 
Od 1800 do 1900 € 
 
Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projektovom ma-
nažmente, preukázaná prax vo vedení a riadení malých tímov, schopnosť iniciácie zmien, schopnosť identifikovať 
riziká, orientácia v problematike VPaP, znalosť legislatívy, výhodou je znalosť regionálnych špecifík, prax v riadení 
tímu aspoň 3 roky, prax v problematike min. 5 rokov. 
 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 
Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk 
 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk


Pracovná pozícia:  Odborný riešiteľ zodpovedný za realizáciu dlhodobých špecializovaných vzdeláva-
cích aktivít 

 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v 
rámci čiastkovej aktivity. Koordinuje prípravu, realizáciu, priebežnú a záverečnú evalváciu čiastkovej aktivity, 
tvorbu výstupov zo vzdelávacích aktivít. Podieľa sa na metodológii a stanovení postupu/rámcov pre realizáciu 
vzdelávacích aktivít a výstupov z nich, vrátane mapovania zlepšovania kľúčových odborných a profesijných kom-
petencií PZ a OZ – účastníkov vzdelávacích aktivít, na príprave vstupných kritérií pre frekventantov 
a podmienkach ich certifikácie. Ak je to relevantné, koordinuje proces tvorby vzdelávacích modulov a proces ak-
reditácie vzdelávacieho programu. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a rokovaniach vo vzťahu k realizácii 
dlhodobých špecializovaných vzdelávacích aktivít. Koordinuje činnosť interných expertov, interných a  externých 
lektorov v jednotlivých čiastkových aktivitách podľa typu dlhodobého špecializovaného vzdelávania (sociálno-
psychologický výcvik, terapeutické metódy, supervízia). Dohliada na napĺňanie cieľových skupín frekventantov 
vzdelávacích aktivít a koordinuje prácu riešiteľských tímov vo vzťahu k cieľovým skupinám. 
 
Mzda (brutto) 
Od 1800 do 1900 € 
 
Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projektovom ma-
nažmente, preukázaná prax vo vedení a riadení malých tímov, schopnosť iniciácie zmien, schopnosť identifikovať 
riziká, orientácia v problematike VPaP, znalosť legislatívy, výhodou je znalosť regionálnych špecifík, prax v riadení 
tímu aspoň 3 roky, prax v problematike min. 5 rokov. 
 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 
Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk 
 

 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk
mailto:personalne@vudpap.sk


Pracovná pozícia:  Interný expert zodpovedný za realizáciu sociálno-psychologických výcvikov, vzde-
lávania v terapeutických metódach a prípravu supervízorov 

 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Práca v riešiteľských tímoch v čiastkovej aktivite, jeden interný expert 
na každý typ vzdelávania podľa druhu dlhodobého špecializovaného vzdelávania – sociálno-psychologický výcvik, 
terapeutické metódy, supervízia. Podieľa sa na príprave, realizácii, priebežnej a záverečnej evalvácii vzdelávacej 
aktivity: 
 – oslovenie a motivácia frekventantov, príprava vstupných kritérií a podmienok certifikácie pre frekventantov, 
evidencia výstupov frekventantov vzdelávania, spracovanie súhrnných výstupov a evalvačných správ, mapovanie 
progresu a rozvoja kľúčových odborných/profesijných kompetencií frekventantov vzdelávacích aktivít; 
- spolupráca s lektormi, príprava harmonogramov, cieľov a metodológie vzdelávacích aktivít; 
- spolupráca pri plánovaní, organizácii, materiálno-technickom a administratívnom zabezpečení priebehu vzdelá-
vacích aktivít. Zodpovedajú za: Motivácia, naplnenie a evidencia priamej cieľovej skupiny vzdelávacích aktivít 
(sociálno-psychologické výcviky – 120 frekventantov; terapeutické metody – 60 frekventantov; supervízia – 30 
frekventantov); Realizácia dlhodobých špecializovaných vzdelávacích aktivít; Evalvácia vzdelávacích aktivít podľa 
druhu dlhodobého špecializovaného vzdelávania a spracovanie čiastkových výstupov, evalvačných správ. 
 

Mzda (brutto) 
Od 1800 do 1900 € 
 
Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min II. stupňa, znalosť v školskej a VPaP 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. 
 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 
Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk


Pracovná pozícia:  Lektor sociálno-psychologických výcvikov 
 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Lektorovanie SPV – dvojica lektorov vedie SPV pre 8 skupín po 15 frek-
ventantov v rámci čiastkovej aktivity. Spolupracuje na odbornej príprave vzdelávacích modulov a podkladov pre 
akreditáciu vzdelávacieho programu SPV. Pripravuje vzdelávacie aktivity po obsahovej stránke. Podieľa sa na prí-
prave metodológie mapovania odborných kompetencií frekventantov SPV na vstupe, počas priebehu a  na výstu-
pe zo vzdelávacej aktivity. Spolupracuje s interným expertom pri spracovávaní čiastkových odborných výstupov 
zo vzdelávacej aktivity. Evalvuje vzdelávaciu aktivitu z pohľadu lektora a koncipuje odporúčania pre rozvoj odbor-
ných kompetencií PZ a OZ pracujúcich v systéme VPaP formou sociálno-psychologických výcvikov. Zodpovedá za: 
Evalváciu priebehu a výstupov sociálno-psychologických výcvikov z pohľadu lektora; priebežný mentoring 
a koučing frekventantov.   
 

Mzda (brutto) 
Od 1800 do 1900 € 
 
Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min II. stupňa, prax vo vzdelávaní min. 8 rokov, prax v  lektorovaní sociálno- 
psychologického výcviku, dlhodobá práca so skupinou, znalosť v školskej a  VPaP problematike, preukázanie ko-
munikačných, facilitačných a lektorských zručností, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť tvoriť koncepčné vý-
stupy, schopnosť dospieť ku kompromisom a konsenzu.  
 

 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 
Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk 
 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk
mailto:personalne@vudpap.sk


Pracovná pozícia:  Interný expert zodpovedný za realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti kariérovej výchovy 
a kariérového poradenstva pre metodikov v CPPPaP a pre odborných a pedagogických 
zamestnancov v MŠ, ZŠ, SŠ  

 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 
Informácie o pracovnom mieste  
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Práca v riešiteľských tímoch v čiastkovej aktivite. Pripravujú a realizujú 
proces akreditácie vzdelávacieho programu. Podieľajú sa na príprave, realizácii, priebežnej a záverečnej evalvácii 
vzdelávacej aktivity: 
 – oslovenie a motivácia frekventantov, príprava vstupných kritérií a podmienok certifikácie pre frekventantov, 
evidencia výstupov frekventantov vzdelávania, spracovanie súhrnných výstupov a  evalvačných správ, mapovanie 
progresu a rozvoja kľúčových odborných/profesijných kompetencií frekventantov vzdelávacích aktivít; 
- spolupráca s lektormi, príprava harmonogramov, cieľov a metodológie vzdelávacích aktivít; 
- spolupráca pri plánovaní, organizácii, materiálno-technickom a administratívnom zabezpečení priebehu vzdelá-
vacích aktivít. Zodpovedajú za: Naplnenie priamej cieľovej skupiny vzdelávacích aktivít (vzdelávanie metodikov 
v KVaKP – 85 frekventantov; PZ a OZ v MŠ/ZŠ/SŠ – 1000 frekventantov); Realizácia vzdelávacích aktivít; Evalvácia 
vzdelávacích aktivít a spracovanie čiastkových výstupov, evalvačných správ. 
 

Mzda (brutto) 
Od 1800 do 1900 € 
 
Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 
Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min II. stupňa, znalosť v školskej a VPaP 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.  
 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 
Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk


Pracovná pozícia:   Lektor vzdelávacích aktivít v oblasti KVaKP pre PZ a OZ v MŠ, ZŠ, SŠ  
 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Lektorovanie - kontinuálne inovačné vzdelávanie v oblasti KVaKP. Spo-
lupracuje na odbornej príprave vzdelávacích modulov a podkladov pre akreditáciu vzdelávacieho programu 
v oblasti KVaKP. Pripravuje vzdelávacie aktivity po obsahovej stránke. Podieľa sa na príprave metodológie mapo-
vania odborných kompetencií frekventantov na vstupe, počas priebehu a na výstupe zo vzdelávacej aktivity. Spo-
lupracuje s interným expertom pri spracovávaní čiastkových odborných výstupov zo vzdelávacej aktivity. Evalvuje 
vzdelávaciu aktivitu z pohľadu lektora a koncipujú odporúčania pre rozvoj odborných kompetencií PZ a OZ 
v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Zodpovedá za: Evalváciu priebehu a výstupov vzdeláva-
cích aktivít z pohľadu lektora; priebežný mentoring a koučing frekventantov.   
 

Mzda (brutto) 
Od 1800 do 1900 € 
 
Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 
Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min II. stupňa, prax vo vzdelávaní min. 8 rokov, znalosť v školskej a VPaP 
problematike, znalosť tém v oblasti KVaKP, preukázanie komunikačných, facilitačných  a lektorských zručností, 
orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť tvoriť koncepčné výstupy, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku 
kompromisom a konsenzu.  
 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 
Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk 
 

 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk


Pracovná pozícia:  Interný expert zodpovedný za tvorbu intelektuálnych výstupov pre kontinuálny 
rozvoj ľudských zdrojov v systéme VPaP  

 

Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Pracuje v expertných riešiteľských tímoch/pracovných skupinách, kde 
sa tvoria: 
- vzdelávacie programy a obsahy pre potreby realizácie vzdelávacích aktivít  
- prehľad existujúcich domácich a zahraničných vzdelávacích programov pre rozvoj ľudských zdrojov v systéme 
VPaP, priebežne sa tvoria zoznamy vzdelávacích programov, ktoré je potrebné vypracovať/dopracovať/inovovať 
a predložiť na akreditáciu  
- plány kontinuálneho vzdelávania a prípravy súčasných a budúcich ľudských zdrojov v systéme VPaP a ďalších 
spoluaktérov VPaP, vrátane tých, ktoré reflektujú novovynárajúce sa vzdelávacie potreby vo vzťahu 
k uplatňovaniu multidisciplinárneho prístupu v inkluzívnom vzdelávaní a výchove; 
- koncepčné výstupy vzťahujúce sa na systémové opatrenia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v systéme VPaP.  
 
Mzda (brutto) 
Od 1800 do 1900 € 
 
Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 
Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky VŠ vzdelanie min II. stupňa, znalosť v školskej a VPaP 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.  
 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 
Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk


Pracovná pozícia:  Odborný riešiteľ zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvali-
ty v systéme VPaP 

 
Miesto výkonu práce:  Bratislava 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer - na dobu trvania národného projektu 
Termín nástupu:    ihneď / príp. dohodou 
 

Informácie o pracovnom mieste  
 
Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v rámci čiastkovej aktivity A3b v rámci odbor-
nej podaktivity A3. Koordinuje vytvorenie pracovných skupín, zapája kľúčových aktérov a  spoluaktérov do tvorby 
intelektuálnych výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality všetkých procesov VPaP na celoslovenskej úrovni.  
Koordinuje harmonogram, prípravu, realizáciu, priebežnú a záverečnú evalváciu čiastkovej aktivity A3b. Koordi-
nuje tvorbu koncepčných výstupov a strategických materiálov, dokumentov s prepojením na prijaté národné pro-
gramy a akčné plány. Zodpovedá za prepojenie intelektuálnych výstupov na medzirezortnej úrovni 
s predpokladom nastavenia systémových opatrení v jednotlivých dotknutých rezortoch. Podieľa sa na tvorbe 
dvoch kľúčových platforiem – inštitútu kvality a inštitútu inovácií, na tvorbe koncepčných výstupov, ktoré sa viažu 
k odbornému metodickému usmerňovaniu všetkých zložiek systému VPaP a nastaveniu kontrolných mechaniz-
mov, vrátane návrhov opatrení pre zvyšovanie kvality a inštitucionálny rozvoj VÚDPaP ako nositeľa odborného 
metodického usmerňovania (napr. systém supervízie odborných činností; nastavenie celoslovenského zberu dát 
v oblasti mapovania výskytu, rozsahu a intenzity problémov detí a mládeže, sociálno-patologických javov; rozvoj 
digitálnej podpory procesov vo VPaP; návrhy legislatívnych opatrení v súvislosti s poskytovaním odbornej staros-
tlivosti v systéme VPaP). Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a rokovaniach pracovných skupín. Koordinuje 
činnosť interných a externých expertov. Zodpovedá za kvalitu odborných výstupov čiastkovej aktivity A3b. Zodpo-
vedá za: Koncepčné výstupy, strategické materiály vzťahujúce sa na systémové opatrenia v  oblasti zvyšovania 
kvality VPaP; Priebežná a záverečná evalvácia čiastkovej aktivity. 
 
Mzda (brutto) 
Od 1800 do 1900 € 
 
Informácie o výberovom konaní 
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete prosíme uviesť názov pozí-
cie. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 
Požiadavky na zamestnanca 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projektovom ma-
nažmente, preukázaná prax vo vedení a riadení malých tímov, schopnosť iniciácie zmien, schopnosť identifikovať 
riziká, orientácia v problematike VPaP, znalosť legislatívy, výhodou je znalosť regionálnych špecifík, prax v riadení 
tímu aspoň 3 roky, prax v problematike min. 5 rokov. 
 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Nie 
 
Kontaktná adresa: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk 
 

 

mailto:personalne@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk


 

V úvode uvádzame odborné podujatia, na ktoré je potrebné                  
REGISTROVAŤ SA ČO NAJSKÔR . 

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizuje už 3. ročník                                                    

LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA.  

Tentokrát aj v spolupráci s odborníkmi z českého Sdružení pro kariérové poradenství a rozvoj kariéry. 

Letná škola kariérového poradenstva bude 8. - 9. júna v Pezinku                                                    

   (Vinársky dom, Pezinok, www.vinarskydom.sk).  

 

Jej program je koncipovaný tak, aby bola prínosom pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov.           

Priestor bude venovaný nielen rozvoju praktických zručností, ale aj výmene skúseností a sieťovaniu. 

Na čo sa môžete tešiť v programe? 

Hlavným bodom programu (v sobotu) bude workshop s Vladom Hambálkom z Coaching Plus, ktorý má      
niekoľkoročné skúsenosti s vedením workshopov pre poradcov. Workshop sa bude venovať téme „Práca 

s motiváciou a zmenou (nielen v kariérovom poradenstve)“, viac o workshope sa dozviete v tejto prílohe. 
 

Okrem tohto workshopu sa môžete na Letnej škole tešiť na nasledovné tematické bloky: 
 

 

ČO JE NOVÉ MIMO PÔDY VÚDPaP? 
Dávame do pozornosti ... 

Workshop Psychohygiena a prevencia syndrómu vyhorenia 
u kariérových poradcov (Peter Csóri, SR): Podporujeme druhých na 
ich ceste, ale ako sa starať sami o seba? Zámerom workshopu je po-

ukázať na príznaky, príčiny a možnosti prevencie proti vyhoreniu. 
Ukážeme cvičenia, techniky, copingové stratégie ako tomuto javu 

predchádzať a nevyhorieť. 

  
Workshop Ochutnávka a ukázka z mentoringových modulů         

vytvořených v rámci mezinárodního projektu Kvalita v kariérového 
poradenství (Alice Műllerová, ČR): Výběr některých zajímavých a 

potřebných témat z mentoringových modulů na rozvoj kvality 
v kariérovém poradenství, podpora reflexivity a rozvoje poradců. 

 
 

http://www.vinarskydom.sk/
https://rozvojkariery.sk/wp-content/uploads/2019/05/Vlado-Hamb%C3%A1lek_WS-final.pdf


 

Schopnosť utvárať vzťahy je blízka takmer každému človeku. Čím je človek zrelší, tým sú vzťahy, v       

ktorých žije, stabilnejšie a súčasne slobodnejšie. Osobnostné zranenia a deficity však mnohým ľuďom 

bránia, aby boli v blízkych vzťahoch naozaj slobodní.  

V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku závislosti vo vzťahoch.      

Pozrieme sa na príčiny jej vzniku, ako aj na vzájomnú dynamiku dvoch ľudí v závislom vzťahu. Priblížime 

si jednotlivé typy osobnosti, ktoré majú sklon vytvárať (spolu)závislé vzťahy, ako aj jednotlivé formy   

závislých vzťahov – v partnerstve, priateľstve, na pracovisku, či v terapeutickom vzťahu. Formou       

vlastného zážitku budú mať účastníci možnosť nahliadnuť aj na prípadné vlastné (spolu)závislé          

správanie. Pozornosť budeme tiež venovať možnostiam terapeutickej práce v rámci závislého vzťahu a 

hľadaniu cesty k väčšej zodpovednosti a slobode. 

 

Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim 

v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov.  

Viac informácií nájdete TU. 

 
 

Keď (nás) sloboda ohrozuje. 

Pohľad existenciálnej analýzy 

na závislé vzťahy. 

 

Dňa 8. 6. 2019 sa v Bratislave uskutoční workshop s 

názvom Keď (nás) sloboda ohrozuje. Pohľad     

existenciálnej analýzy na závislé vzťahy. 

Skupinová supervízia konkrétnych prípadov z vašej praxe (Eva Uhríková, SR): Supervízia v skupine         
umožňuje posilňovať zručnosti poradcu a pohnúť s klientskými prípadmi. Budeme spolu diskutovať a     

zdieľať nápady. Pripravte si svoje náročné situácie a zaujímavé kazuistiky. 

  
Diskusia Quo Vadis kariérové poradenstvo? 

 
Program sa začne v sobotu o 9:45 a skončí v nedeľu v skorých poobedňajších hodinách (najneskôr do 

14:30). Účasť pre členov ZKPRK je symbolická v hodnote 35 € (Ako sa stať členom ZKPRK?), pre                 
nečlenov 60 €. Na mieste je v prípade záujmu taktiež potrebné uhradiť si ubytovanie a stravu. 

 
Rezervujte si miesto v Letnej škole kariérového poradenstva prostredníctvom online formulára:      

 http://tiny.cc/ng4b5y  

Registrácia možná do 31. mája 2019. 

http://www.slea.sk/
http://www.slea.sk/aktuality/workshop-sloboda-2019-jun/
http://www.slea.sk/aktuality/workshop-sloboda-2019-jun/
http://www.slea.sk/aktuality/workshop-sloboda-2019-jun/
https://rozvojkariery.sk/ako-sa-stat-clenom/
http://tiny.cc/ng4b5y


Konferencia Neurogénne poruchy komunikácie 
18. - 19.10.2019, Hotel Austria Trend, Bratislava 

 
Toto prestížne vedecké podujatie, ktoré v minulosti získalo priazeň mnohých odborníkov pod názvom Afaziologické 
sympózium sa vďaka rozšírenia spektra tém bude prebiehať v historickom centre Bratislavy v dňoch 18.-19.10.2019. 

Tradičnú interdisciplinaritu tohto podujatia tento rok reprezentujú pozvaní prednášatelia z oblasti neurológie,      
neuropsychológie a informačných technológii. Okrem prednášok týchto popredných odborníkov však nebude chýbať 
aj klinicky orientovaný workshop, na ktorom Vás oboznámime s novým terapeutickým materiálom vytvoreným pre 

prax logopédov. 
 

Hlavné témy konferencie: 
1) Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou a u iných                                            

neurodegeneratívnych ochorení 
2) Afázia 

3) Primárna progresívna afázia 
4) Získaná dyzartria 

 
Budeme veľmi radi ak sa aj tento rok prihlásite s prednáškou na vyššie uvedené témy. Očakávame najmä klinicky 
orientované príspevky, ktoré môžu prispieť ku skvalitneniu logopedickej starostlivosti našich pacientov, klientov. 

Radi preto zaradíme do programu aj zaujímavé kazuistiky pacientov zamerané na špecifický aspekt diagnostiky alebo 

terapie ich narušenej komunikačnej schopnosti. Termín zaslania abstraktov je 31.5.2019. Viac informácií nájdete TU. 

 

Na konferencii sa budete mať možnosť okrem iného prihlásiť i na interaktívny workshop s názvom:                                 

Terapeutické postupy pri alexii a agrafii – elektronická verzia 

PhDr. Ingrid Wiedermann, Ing. Dalimír Wiedermann 
 

V súčasnosti sa pri logopedickej terapii u pacientov s afáziou používajú pracovné listy z rôznych zdrojov, akými sú napríklad 
publikácie a príručky zamerané na terapiu afázie, voľne prístupné terapeutické listy z internetu od rôznych autorov, zahra-
ničná literatúra a v neposlednom rade vlastná tvorba a skladba pracovných listov pre terapiu afázie. Naším zámerom bolo 
vytvoriť otvorený súbor pracovných listov a postupov prostredníctvom elektronického rozhrania, ktoré sú koncipované v 
súlade s teoretickými východiskami terapie afázie, alexie a agrafie. Elektronická forma pracovných listov spolu s prediktív-

nym návrhom a nápoveďou možností voľby terapie pre pacienta s afáziou umožní do veľkej miery zjednotiť súčasné terape-
utické postupy afaziológov, pričom ponecháva priestor pre implementovanie budúcich poznatkov v terapii afázie. Veríme, 
že veľkou pridanou hodnotou bude možnosť záznamu priebehu terapie s pacientom a stane sa neoceniteľnou pomôckou 

nielen pre skúsených, ale aj pre začínajúcich logopédov. 
 

PhDr. Ingrid Wiedermann je klinickou logopédkou pôsobiacou v Univerzitnej nemocnici v Bratislave – Ružinov na Oddele-

ní dlhodobo chorých. Je spoluautorkou publikácií s problematikou diagnostiky a terapie afázie, alexie a agrafie, autorkou 

publikácie Afázia – príručka pre rodinných príslušníkov pacienta s afáziou ako aj jednou z prvých autorov použitia prvkov 

virtuálnej reality pri pacientoch s afáziou. Dlhé roky sa podieľa na vedení praktickej prípravy študentov pregraduálneho štú-

dia logopédie na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Ing. Dalimír Wiedermann, vyštudoval odbor elektronických počítačov, podieľal sa na ideovej a technickej realizácii imple-

mentovania prvkov v použití virtuálnej reality pri pacientoch s afáziou, taktiež je spoluautorom riešenia elektronického ria-

denia vykurovania priemyselných hál za čo bola technickému zariadeniu na medzinárodnej výstave Aquatherm udelená zla-

tá medaila. V súčasnosti je autorom cloudového riešenia pre sledovanie a vyhodnocovanie finančných plánov klientov     

finančných inštitúcií. 

https://www.sal.sk/index.php?page=akcie&sub=neurogenne-poruchy-komunikacie-2019


Medzinárodná konferencia o prevencii, liečbe a starostlivosti v oblasti drogových závislostí – Inšpirácie 
a smerovanie (International Conference on Drug Prevention, Treatment and Care – Inspiration and Direction)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodná spoločnosť pre odborníkov v oblasti drogových závislostí (ISSUP - The International Society of 
Substance Use Professionals) v partnerstve s UNODC organizuje odbornú konferenciu vo Viedni, 1.-5. júla 

2019. Miestom konania je Vienna International Centre, registrácia končí 7. júna, 2019. Konferencia je zdarma. 
 

Zúčastnite sa plenárnych zasadnutí, workshopov, tréningových stretnutí a výstav spolu s odborníkmi na             
znižovanie dopytu po drogách z Európy a z celého sveta počas piatich dní. 

 
           Témy hlavných referátov: 
 
 Genetika a neurobiológia 

 Inovácie v prevencii a liečbe 

 Sociálne determinanty 

 Spolupráca oblasti trestného súdnictva,  

zákonodarcov a zdravotníctva 

 Prevencia predávkovania 

 Špecifické cieľové skupiny 

 
           Tréningy v oblastiach: 
 
 Prevencia pri práci s rodinou 

 Školská prevencia 

 Prevencia prostredníctvom médií 

 Preventívne intervencie v Európe 

 Poradenské zručnosti pre odborníkov  

           z oblasti závislostí 

 Liečba adolescentov s poruchami v  

           oblasti látkových závislostí 

 Komunitné protidrogové koalície 

 Zručnosti motivačných rozhovorov 

 Prevencia a liečba látkových závislostí u detí 

 Pokročilé klinické zručnosti a krízový manažment 

 

                      Ďalšie informácie sú dostupné TU. 

https://www.issup.net/about-issup/workshops/vienna-2019


 
 
 

S názvom Pohľad cez plot – podpora multidisciplinárnej práce v prevencii              
(Looking over the wall – promoting multidisciplinary work in prevention) 

 
Témou konferencie ako aj hlavných referátov a workshopov bude venovanie sa               

optimalizácii interdisciplinárnej práce a zlepšovaniu spolupráce rôznych profesionálov 
z praxe, štátnych orgánov, výskumu a komunít. 

  
Očakávajú sa prezentácie na témy: 

 
 Príklady projektov, ktoré sa venujú širokému spektru rizikového správania  

 Prístupy a komponenty, ktoré dokážu efektívne ovplyvňovať rizikové správanie 

 Spájanie sa s nekonvenčnými sektormi pri „pozeraní ponad ploty“ 

 Zmeny v odborných kompetenciách potrebných pre výskum, zákonodarstvo a prax 

 s cieľom multidisciplinárneho a medziodvetného prístupu v prevencii 

 

Ďalšie informácie nájdete TU. 

10. konferencia Európskej spoločnosti pre 

výskum v prevencii (EUSPR – European  

Society for Prevention Research)  

sa koná 16.-18. septembra 2019 

 

Miesto konania konferencie:  

Ghent, Belgicko 

http://euspr.org/euspr2019/


Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS - špecializované vedecko-výskumné pracovisko  

Vás pozýva dňa 10. septembra 2019 na konferenciu  

NÁSILIE A PORUCHY FETÁLNEHO ALKOHOLOVÉHO SPEKTRA (FASD): Príčiny násilia páchaného 
osobami a na osobách s FASD, význam a integrácia do politík ochrany detí pred násilím  

Konferencia sa koná v priestoroch Univerzitnej knižnice a Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku na      
Hrabovskej ceste 1A, pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme.   

Zámerom konferencie je vytvoriť platformu dialógu a výmeny skúseností o spoločnom úsilí ochrany detí pred    
násilím, definovaní kooperatívnych východísk, zdrojov a príležitostí na zmeny a ciele pre prevenciu násilia a FASD 

vo všetkých rezortných politikách SR.  

Témy konferencie:  

Raná starostlivosť: rodina s FASD a páchanie násilia na deťoch  

Škola a inkluzívne stratégie: žiaci s FASD - rovesnícke násilie a šikana  

Akreditované subjekty: FASD & CAN – súvislosti a inovatívne nástroje do praxe  

Sociálna kuratela, metódy a prístupy: FASD a transgeneračný prenos do CAN, inter-multi-transdisciplinárny tím.  

Ciele konferencie:  

▪ Identifikovať osvedčené postupy pri prijímaní stratégií, redukovať bariéry a stigmy, ktoré prinášajú účinnú pre-
venciu a intervenciu násilia založeného na prítomnosti FASD, vrátane zavedenia regionálnych stratégií prevencie 

podľa kultúrnych a regionálnych rozdielov, v kontexte ochrany detí pred násilím.  

▪ Zhromažďovať informácie alebo dôkazy o súčasnom výskyte násilia páchaného osobami s FASD, alebo u detí s 
FASD a analyzovať s tým spojené traumy, rizikové, či ochranné faktory z detstva.  

▪ Implementovať intervencie a stratégie založené na dôkazoch v oblasti prenatálnej/postnatálnej starostlivosti 
medzi poskytovateľmi, aby sa zabránilo transgeneračnému prenosu a ďalšiemu páchaniu násilia osobami s FASD, 

alebo u detí s FASD. 

▪ Zvýšiť zdieľanie informácií o histórii vzniku a priebehu prenatálnej expozície alkoholu medzi rezortmi vo vzťahu 
k strategickej ochrane detí pred násilím.  

▪ Spolupracovať s inštitúciami, ktoré pracujú s „vysokorizikovými“ skupinami, aby identifikovali deti a dospelých s 
expozíciou alkoholu, pre včasnú a vhodnú intervenciu u páchaného násilia osobami s FASD. 

 ▪ Včleniť inter-multi-transdisciplinárne perspektívy do tímov špecialistov/personálu vybraných subjektov ochrany 
detí pred násilím, ktoré prichádzajú do kontaktu s rodinami kde je prítomné rizikové užívanie alkoholu, ktoré   

súvisí s FASD a CAN.  

Viac informácií nájdete TU.   

e-mail: olga.okalova@ku.sk  

 

 

http://www.ku.sk/


 

Špecializovaný 4-dňový vzdelávací program pod názvom: "Letná škola forenznej psychológie" sa uskutoční v 
dňoch 27., 28., 29., 30. júna 2019 v Bratislave. Letná škola forenznej psychológie                                           

zahŕňa nasledovné tematické dni: 

 
1. Psychologické posudzovanie vierohodnosti 

2. Súčasné metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie 

3. Psychologicko-taktické aspekty vedenia výsluchu s obeťami trestných činov týrania, sex. zneužívania,            
znásilnenia 

4. Psychológia manipulácie ľudského správania 

Letná škola forenznej psychológie svojim rokmi overeným vyváženým interdisciplinárnym obsahovým zameraním 

poskytuje účastníkom teoretické vedomosti a praktické poznatky, ktoré môžu využiť tak v oblasti psychologickej 

praxe, a to v kontexte policajno-bezpečnostnej či právnej (advokátskej) praxe, ako aj v oblasti komerčnej bezpeč-

nosti (personalistika, bankovníctvo, poisťovníctvo), t. j. všade tam, kde sa ľudské správanie stáva predmetom be-

haviorálnej analýzy z hľadiska personálnej či pracovnej bezpečnosti ako takej, ale napr. aj pri prevencii resp. pre-

dikcii možného zlyhania ľudského faktora pri exponovaných pracovných činnostiach – policajt, vojak a pod. Letná 

škola forenznej psychológie je svojim obsahovým zameraním vhodná pre všetkých študentov, ale i mladých začí-

najúcich odborníkov, ako aj skúsených odborníkov z praxe, ktorých zaujíma inovatívny interdisciplinárny rozmer a 

možnosti aplikácie psychologických poznatkov do oblasti polície, súdnictva a komerčnej bezpečnosti.  Je určená 

všetkým tým, ktorí by sa chceli v budúcnosti odborne venovať problematike forenznej psychológie, teda tým, kto-

rí budú pracovať ako profesionálni psychológovia (súdni znalci, odborní konzultanti PZ) resp. by si chceli rozšíriť 

svoje vedomosti o ďalšie nové aplikované psychologické poznatky. Takisto je letná škola forenznej psychológie 

určená aj pre tých (študentov a mladých začínajúcich odborníkov resp. odborníkov z praxe), ktorí by chceli po-

znatky forenznej (kriminálnej, vyšetrovacej) psychológie lepšie uplatniť vo svojom budúcom/súčasnom povolaní 

ako sú napr. sociálni pracovníci, špeciálni/liečební pedagógovia, právnici (advokáti), policajti a iné pomáhajúce 

profesie, v ktorých sa pracuje s ľuďmi a riešia sa rôzne medziľudské vzťahové či iné problémy, napr. v rámci do-

máceho násilia a prevencie páchania trestnej činnosti.  

Viac informácií nájdete TU. 

 
 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156363139827194&id=265003982193&__tn__=K-RC:/Users/Bibka/Documents/Nový%20priečinok
https://www.facebook.com/265003982193/photos/a.266996012193/10156331101602194/?type=3&eid=ARC1RctkkpJ5j-HX1IM0YMoQ9XeAWLuaSqkYvI5sCzJuHgx_dXX56OYuD9bji5_mNp3ekFvXq1wsVZ3o&__xts__%5B0%5D=68.ARBDqCJC_g8adJ7-UGfLGZVaVtkoV52xbztBNYxjroKFFI4mnzbVT4V_g-ZG6sS-jVNLo4
https://www.facebook.com/265003982193/photos/a.266996012193/10156331101602194/?type=3&eid=ARC1RctkkpJ5j-HX1IM0YMoQ9XeAWLuaSqkYvI5sCzJuHgx_dXX56OYuD9bji5_mNp3ekFvXq1wsVZ3o&__xts__%5b0%5d=68.ARBDqCJC_g8adJ7-UGfLGZVaVtkoV52xbztBNYxjroKFFI4mnzbVT4V_g-ZG6sS-jVNLo4


Snahy o manipuláciu ľudského správania sú staré ako ľudstvo samé. Dosahovanie súhlasu  

väčšiny či presviedčanie odporcov malo svoj význam najmä v oblasti spoločensko-politického 

života pri dosahovaní žiaducich spoločenských zmien v minulosti. Zmena ľudského správania 

manipuláciou je dosahovaná prostredníctvom vhodne zvolených psychologických metód, o 

ktorých pojednáva predmetný kurz. Na jednej strane je potrebné zdôrazniť fundamentálnu 

otázku etickosti t. j. kam až môžeme zájsť v našej snahe na ceste k dosahovaniu zmien v sprá-

vaní druhých. Čo je etické a čo už znamená prekročenie pomyslenej červenej čiary? Čo je teda 

dovolené a čo už zakázané? Aj na tieto otázky sa pokúša dať odpovede predmetný kurz. Pred-

metom tohto kurzu je vysvetliť a umožniť pochopiť niektoré zákonitosti ľudského správania v 

súvislosti s jeho ovplyvňovaním rôznymi druhmi psychologických manipulatívnych nástrojov. 

Využitie poznatkov z tohto kurzu je jednoznačne v oblasti ovplyvňovania obchodného správa-

nia, ako aj v oblasti bežnej či extrémnej komunikácie s ľuďmi pri dosahovaní zmien v ich    

správaní s cieľom napr. odvrátiť nebezpečenstvo konfliktu.  

 

Viac informácií o jednotlivých tematických dňoch, ktoré sa uskutočnia v rámci už              

spomínanej "Letnej školy forenznej psychológie", nájdete TU. 

 

 

Čo bude obsahom jedného zo štyroch tematických dní?  

https://www.facebook.com/In%C5%A1tit%C3%BAt-aplikovanej-psychol%C3%B3gie-265003982193/


Čo môžem robiť, ak 
sa moje dieťa zajakáva? 
Príručka pre rodičov a všetkých, ktorí sa  
stretávajú s deťmi so zajakavosťou 
 
Preklad knihy P. Schneidera a Anke Kohmaescherovej  
 
Poskytuje základné informácie o zajakavosti a jasne odlišuje 

mýty o zajakavosti od najnovších zistení. Zanietení autori 

vysvetľujú, ako zajakavosť vzniká, ako o nej hovoriť s deťmi, 

kde hľadať podporu, aké sú terapie zajakavosti a aké výsled-

ky môžete od terapie očakávať. 

 

Možno zakúpiť čoskoro TU. 

Milí kolegovia, čo by ste povedali na doplnenie knižnice? Poďme sa pozrieť na novinky... 

Investigatívna psychológia, 2. vydanie 
Ondrej Kubík 
Wolters Kluwer, 2019 

Druhé doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej 

odbornej monografie s názvom „Investigatívna psychológia“ 

funkčne prepája v teoretickej a praktickej rovine poznatky 

investigatívnej psychológie a trestného práva hmotného a 

trestného práva procesného, ako aj kriminalistiky a policaj-

ných vied. Investigatívna psychológia ako aplikovaný psycho-

logický vedný odbor skúma všetky tie psychické javy, ktoré 

vznikajú v rôznych právom regulovaných situáciách, ako na-

príklad psychologické posudzovanie vierohodnosti či psycho-

logické profilovanie páchateľa. Publikácia predstavuje kom-

plexnú interdisciplinárnu odbornú rukoväť, určenú najmä 

odborníkom z policajno-bezpečnostnej praxe, psychológom, 

sudcom, prokurátorom, vyšetrovateľom, kriminalistom, ad-

vokátom, ale aj bezpečnostným analytikom, investigatívnym 

žurnalistom a expertom na politický extrémizmus, pre kto-

rých sú psychologické poznatky významným praktickým ná-

strojom pre vytvorenie relevantných vyšetrovacích, znalec-

kých, resp. bezpečnostno-analytických záverov. 

 
Viac sa dozviete TU. 

https://www.sal.sk/index.php?page=publikacie&sub=publikacie-ostatne
https://www.wolterskluwer.sk/sk/katalog?_filter_refine_3=5
https://www.wolterskluwer.sk/sk/investigativna-psychologia-2-vydanie.p4267.html


 

Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie 

Jana Kmeťová  

Wolters Kluwer, 2019 

 

Publikácia „Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské 

vzdelávanie“ s podtitulom „Z materskej školy do základnej 

školy“ objasňuje legislatívny rámec problematiky povinnej 

školskej dochádzky. Autorka PaedDr. Jana Kmeťová sa za-

merala na kontinuitu prepojenia predprimárneho a primár-

neho vzdelávania a vzájomnej spolupráce medzi učiteľmi/

učiteľkami na oboch stupňoch vzdelávania, ako aj so zákon-

nými zástupcami detí. Keďže nie každé dieťa je na školu pri-

pravené, publikácia poukazuje na druhy pedagogickej a psy-

chologickej intervencie, ktorými možno posilniť školskú pri-

pravenosť dieťaťa a eliminovať jeho prípadné nedostatky.  

V publikácii sú rozobrané najčastejšie používané testy škol-

skej zrelosti v praxi. Je obohatená názormi pedagogických 

zamestnancov predprimárneho, ale najmä primárneho 

vzdelávania na školské vzdelávanie, adaptáciu a vstup sú-

časných detí na základnú školu a je doplnená aj o odporúča-

nia realizácie činností a aktivít v jednotlivých oblastiach roz-

voja dieťaťa predškolského veku. Kniha je určená pedago-

gickým zamestnancom materských aj základných škôl, rodi-

čom, resp. zákonným zástupcom budúcich prvákov, ktorým 

môže byť užitočnou pomôckou pre jednoduchší prechod ich 

dieťaťa z materskej školy do základnej školy, a ostatnej čita-

teľskej verejnosti so záujmom o túto problematiku. 



 

Stratégie rozvoja kritického myslenia 
Martina Kosturková, Janka Ferencová 
Wolters Kluwer, 2019 

 
Cieľ a obsah publikácie reagujú na absenciu podpory rozvoja 

kritického myslenia človeka – aktéra spoločnosti. Dielo je 

zostavené na princípe hlbšieho premýšľania prostredníctvom 

piatich logicky na seba nadväzujúcich celkov – kritické mysle-

nie, kritické argumentovanie, debata Karla Poppera, kritické 

písanie a organizovanie poznatkov. Čitateľ v ňom nájde všeo-

becné východiská nosných pojmov, množstvo príkladov, zau-

jímavostí, názorných ukážok, interaktívnych úloh, poznámok, 

vysvetlení, námety na premýšľanie a nevšedný transfer po-

znatkov do aplikačnej roviny. Publikácia je určená pre štu-

dentov učiteľských a neučiteľských študijných programov v 

dennej a externej forme bakalárskeho, magisterského a dok-

torandského štúdia, pre vysokoškolských učiteľov, ktorí par-

ticipujú na zabezpečení pedagogicko-psychologických a spo-

ločensko-vedných disciplín rôznych študijných programov, 

pre učiteľov v rámci profesijného rozvoja a podnetná je aj 

pre akademikov a edukantov vedeckých smerov, keďže 

schopnosť kriticky myslieť by mala byť elementárnou akade-

mickou spôsobilosťou. Inšpirácie v nej nájdu hlavne tí, ktorí 

chcú eliminovať súčasnú kognitívnu lenivosť. 

https://www.martinus.sk/authors/martina-kosturkova
https://www.martinus.sk/authors/janka-ferencova
https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/wolters-kluwer


Publikácia autorky Dušany Priehradnej- Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby u detí, adoles-

centov a dospelých, dnes opustila brány tlačiarne a pomaly smeruje do kníhkupectiev. 

Čo bolo impulzom pre vznik publikácie? 

Napriek tomu, že existuje veľa prác našich aj zahraničných autorov o vzťahovej väzbe, doteraz 

u nás pretrváva absencia samostatného textu, ktorý by sa venoval diagnostike vzťahovej väzby. 

Nedostatok ucelenej odbornej literatúry k tejto téme viedol autorku k napísaniu publikácie   

Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby u detí, adolescentov a dospelých. Jej cieľom bolo sústrediť 

čo najviac rozptýlených poznatkov o diagnostike vzťahovej väzby a poskytnúť o nej ucelenejší 

obraz.  

Viac informácií s možnosťou objednania publikácie nájdete TU. 

https://www.rodinnaterapia.sk/publikacie/


Milé kolegyne a milí kolegovia, máme tu  posledný mesiac      

školského roka pred letnými prázdninami a preto by sme si na 

záver spolu s vami radi pripomenuli sviatok našich najmenších.   

Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách 

sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. 

Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od ro-

ku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí 

(World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na 

tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudo-

bou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po kon-

ferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a 

zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. 

jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac 

ako 21 krajinách. 

Sledujte nás na Facebooku. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Die%C5%A5a
https://sk.wikipedia.org/wiki/1._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%BD_blok
https://sk.wikipedia.org/wiki/1952
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vaj%C4%8Diarsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/1925
https://sk.wikipedia.org/wiki/Detsk%C3%A1_pr%C3%A1ca
https://www.facebook.com/vudpap/

