
   Čo je nové vo VÚDPaPe? 

POZÝVAME VÁS NA ODBORNÚ KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 

V týchto dňoch intenzívne pracujeme na príprave našej konferencie... 

    Informačný bulletin pre zamestnancov v systéme                          

výchovného poradenstva a prevencie 

NEWSLETTER SEPTEMBER 2019 

XXVIII. ročník konferencie sa bude konať v dňoch 7.11. - 8.11.2019. 

 Tento rok sa budeme venovať téme inklúzie a deťom v náročnej životnej situácii.  

Konferencia je zameraná najmä na výmenu odborných skúseností medzi domácimi i zahraničnými 

expertmi, vrátane prezentácie výsledkov práce Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie v tejto oblasti. 

         Konferencia je určená pre: 

 odborných zamestnancov v školstve 

 zástupcov odborných inštitúcií v rezortoch školstva, zdravotníctva a sociálnej práce 

 vysokoškolských a stredoškolských pedagógov 

 zástupcov NGO 

 organizácie zastupujúce rodičov 

 študentov humanitných smerov vysokých škôl 



    Prečo je konferencia dôležitá 

 Sprostredkujeme výmenu informácií a  skúseností s kolegami z akademického prostredia, ale aj          

s  kolegami z praxe a odborníkmi pracujúcimi v treťom sektore 

 Budeme stimulovať širšiu diskusiu o pedagogických, psychologických, sociálnych i medicínskych 

aspektoch vývinu dieťaťa 

 Predostrieme možnosti zlepšenia nástrojov a metód prevencie sociálno-patologických javov 

 Zabezpečíme interdisciplinárnu výmenu expertných skúseností v okruhu domácej i zahraničnej praxe 

 Budeme diskutovať o možnostiach úspešnej inklúzie detí so ŠVVP 

 Porozumieme deťom z minoritných a znevýhodnených skupín 

 Budeme sa venovať téme ochrany detí a rodín pred násilím 

 Zvýrazníme ochranu práv dieťaťa, najmä v kontexte vzdelania a kvality života v rodine 

  Koho môžete na konferencii stretnúť? 

Už teraz vám vieme predstaviť týchto ľudí, ktorí na konferencii vystúpia-  

zo zahraničia účasť potvrdili: 

Klinická lekárka a výskumníčka, špecializujúca 

sa na klinickú pediatriu, detský vývin a fetálnu 

medicínu. Akademicky sa venuje tiež vývinu 

mozgu. Pôsobí na University Hospitals 

Southampton a spolupracuje s University of 

Oxford. Má rozsiahle skúsenosti 

s medzinárodnými multidisciplinárnymi      

výskumnými projektmi. 

Tešiť sa môžete na približne 20 prednášok a zaujímavé workshopy. 



 

Dr. José Stelzer pôsobí posledných tridsať  

rokov v Kanade, kde vedie vlastnú prax.      

Absolvoval Lekársku fakultu v Buenos Aires v 

Argentíne. Pracoval ako detský a rodinný psy-

choterapeut v Argentíne, Izraeli a Kanade, kde 

sa zaoberal najmä psychosomatickými prí-

padmi. Zaujíma sa o epistemologické a inšti-

tucionálne problémy, ktoré súvisia s klinickou 

praxou. Bol riaditeľom Komunitnej kliniky det-

skej a adolescentnej psychiatrie v Jeruzaleme 

v Izraeli a Jednotky krízovej intervencie pre 

deti a dorast vo Winnipegu v kanadskom   

Manitobe. Organizuje a vedie workshopy v 

Kanade, Francúzsku, Anglicku, východnej   

Európe, Izraeli i Latinskej Amerike. 

Je popredným európskym odborníkom 

v oblasti vzdelávania rómskych detí. 

Výskumne sa zaujíma najmä o oblasti, 

akými sú bilingvizmus, vzdelávanie 

rómskych a tureckých detí v Európe, 

osvojovanie si jazyka, psycholingvistika 

a sociolingvistika, či rómsky holokaust 

a protirómske postoje v Európe. 



Psychológ, doktor filozofie, kandidát vied 

a docent v odbore sociálna práca. Aktuálne 

pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a      

sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Jeho 

odborným zameraním je sociálna práca so 

závislými, drogy a alkohol, psychológia osob-

nosti, ako aj klinická psychológia. 

Psychologička, vo Výskumnom ústave detskej 

psychológie a patopsychológie sa venuje    

vedecko-výskumnej činnosti najmä v oblasti 

prevencie sociálnopatologických javov,       

porúch správania, agresivity, šikanovania.       

Podieľa sa na príprave legislatívnych a       

koncepčných materiálov, expertíz a na        

metodickom vedení zariadení výchovného 

poradenstva a prevencie na Sloven-

sku. Venuje sa poradenstvu, supervízii 

a vzdelávaniu. 

Z domácej pôdy a z VÚDPaPu sa môžete tešiť na týchto odborníkov: 



Pracuje viac ako 20 rokov ako psychologička 

vo Výskumnom ústave detskej psychológie a 

patopsychológie v Bratislave, kde sa zaoberá 

problematikou porúch správania a s tým   

spojenou prevenciou sociálno-patologických 

javov detí a mládeže, využívaním metód     

eyetrackingu a softvérového monitorovania 

prejavov správania v podmienkach psycholo-

gickej a pedagogickej činnosti výchovného 

poradenstva a prevencie. Vo VÚDPaPe vedie 

Úsek výskumu a metodického usmerňovania. 

Radi by ste sa našej konferencie zúčastnili? 

Nech sa páči, viac informácií a prihlasovací formulár nájdete TU. 

 

Svoje otázky nám zasielajte na e-mailovú adresu:  

sekretariat@vudpap.sk 

Nominujte Vašu Osobnosť poradenstva pre deti a ich rodiny 

 

Po úspešnom prvom ročníku aj tento rok pokračujeme s oceňovaním osobností poradenstva.                               

Veríme, že už teraz máte pred sebou tváre, ktoré by si nomináciu zaslúžili.   

Dajte nám o Vašich nominantoch vedieť prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete TU. 

Program konferencie sa stále dopĺňa a aktuálne informácie nájdete  

na našej web stránke a našom Facebooku. 

https://vudpap.sk/prihlasky-na-xxviii-rocnik-medzinarodnej-odbornej-konferencie-dieta-vohrozeni/?fbclid=IwAR38QDkWxs1qxNiOz7xPGg79MdfuR8hK7e5HDKcSZnc9pKYIOcPDLOjfDp0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIbU3svAtGLBXW8H0C3VlRk3MuyANEnJ-8N7NI_Fs13O0OjQ/viewform
https://vudpap.sk/aktuality/
https://www.facebook.com/vudpap/?__tn__=kC-R&eid=ARBmqy4KyCwIH40UDyKE1PhirnzvfdeA2omAzsSxl29TOvur-E4hvHHrL-q8X4DUH5jTAURjtbKvmoWi&hc_ref=ARSkWfv7wKX0XMpRNqQYrXUezDzFtln3Gx7xnFP_F7VMDfG8h1yfKJ6Hrq9Py4FMRSE&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARC1kOT8-VQ4jSbZdzhHnEv1n_tJ


 

 

Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie bola vytvorená a v roku 2016 vydaná     

psychologická metodika Test školskej pripravenosti na individuálnu administráciu (TŠP-I). Viedli nás k   

tomu viaceré závažné dôvody.  

V prvom rade nedostatok testov, ktoré by reflektovali aktuálnu situáciu v populácii dnešných detí. Okrem 

toho aj požiadavka poradenských zariadení v súvislosti s plnením zadania na testovanie detí pred          

zaškolením s odporúčaním následných krokov (zaškolenie v 1. alebo 0. ročníku, odklad školskej              

dochádzky, príp. ďalšia starostlivosť zo strany odborníkov). 

Zavážili aj dlhoročné skúsenosti z našich výskumných aktivít v rámci celého Slovenska s rôznymi cieľovými 

skupinami probandov,  ale aj to,  že bežne dostupné testy nezohľadňujú reálnu situáciu detí pochádzajú-

cich z prostredia, ktoré ich znevýhodňuje nielen z hľadiska sociálneho, ale majú tiež ďalšie špecifiká – od-

lišný materinský jazyk, odlišné kultúrne zázemie, v predškolskom období boli vychovávané prevažne/

výlučne v domácom prostredí, t.j. nechodili do predškolského zariadenia. Z toho vyplýva, že sa               

socializovali inak ako deti z bežného prostredia  - neosvojili  si určité zručnosti, nemajú isté poznatky 

a skúsenosti, ktoré sa očakávajú v danej etape ontogenetického vývinu a premietajú sa do učebných    

obsahov či štandardov. 

Čo najobjektívnejšie zisťovanie dosiahnutej úrovne vývinu je potrebné realizovať prostredníctvom         

relevantných metodík, preto vytváranie testov pre určitý okruh probandov je opodstatnené, aby sa 

zohľadňovali rôzne špecifiká detí (napr. komunikačné ťažkosti, kultúrna odlišnosť, fyzické, zmyslové,  

mentálne postihnutie a i.).  

Predmetná metodika zohľadňuje špecifiká cieľovej skupiny detí tým, že je individuálna, obsahuje          

prevažne konkrétny testový materiál (predmety, farebné obrázky) a umožňuje manipulovať s ním.  

Nielen celkový výsledok v teste, ale aj výkony v každom subteste sa posudzujú podľa trojstupňového  

hodnotenia. Takéto rozčlenenie na kategórie (nie iba jeden číselný údaj) umožňuje diferencovať silné 

a slabé stránky dieťaťa a cielene upraviť ďalšie postupy.  

 

Test bol distribuovaný do poradenských zariadení. 

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: sekretariat@vudpap.sk,  

tel.: 02 4342 0973 

Test školskej pripravenosti 

mailto:sekretariat@vudpap.sk


 

                                                          Informácie z MŠVVaŠ SR 
 
 
 
 

 
 

V súvislosti so zmenami v systéme kariérového poradenstva v regionálnom školstve od 1. 9. 2019, ktoré 
sa týkajú aj činnosti jednotlivých  CPPPaP vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti (resp. metodickej            

pôsobnosti v prípade CPPPaP v sídle kraja), Vám zasielame odkaz na príslušný  informatívny materiál  
uverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Podrobnejšie informácie nájdete TU. 
 
 
  

 

 Boli zverejnené výsledky výziev 

„Odstránenie  stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“, 
„Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“ a „Psychologické                  

a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019.“ 
  

Podrobné informácie nájdete na webovom sídle ministerstva školstva: 
 
https://www.minedu.sk/odstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-
postihnutim-2019/ 
https://www.minedu.sk/zvysenie-efektivity-vzdelavania-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-2019/ 
https://www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/ 
 
 
 
 

 

  Na besede v MARTINUSE... 

 

Dňa 23.9.2019 o 18:00 sa v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave uskutoční beseda, 

na ktorej sa otvoria nasledujúce témy: „Poradenský systém na Slovensku“ a „Prečo sa rodičia detí    

s hendikepom obávajú inklúzie v školách a škôlkach?“ 

Na uvedené témy budú diskutovať: Janette Motlová (VÚDPaP) a zástupcovia Platformy rodín detí   

so zdravotným znevýhodnením, nebudú chýbať ani zástupcovia Ministerstva školstva, vedy,          

výskumu a športu SR. 

Kde môžete najbližšie stretnúť riaditeľku VÚDPaP Janette Motlovú? 

https://www.minedu.sk/karierove-poradenstvo/
https://www.minedu.sk/odstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim-2019/
https://www.minedu.sk/odstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim-2019/
https://www.minedu.sk/zvysenie-efektivity-vzdelavania-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-2019/
https://www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/


 

V septembrovom Newslettri vám predstavujeme  

projektového manažéra národného projektu VÚDPaP 

Mgr. Matúš Ferenčík (35) pochádza z Bratislavy. 

Pracoval pre dve menšie bratislavské mestské časti, 

kde pomáhal v sociálnych, zdravotných a školských 

témach. Následne sa dostal k práci s ľuďmi, ktorým 

bola na Slovensku pridelená niektorá z foriem    

medzinárodnej ochrany. Po skončení tohto projektu 

riadil centrum pre ľudí v núdzi. 

 “Cesta, vedúca na pozíciu hlavného projektového manažéra, bola plná milých náhod, za ktoré som 

veľmi vďačný,” tvrdí Matúš Ferenčík, ktorý je “hlavou” národného projektu. Do Výskumného ústavu 

detskej psychológie a patopsychológie nastúpil v auguste a priznáva, že téma inklúzie je mu veľmi blíz-

ka. Želá si, aby sa čím skôr zmenil systém poradenstva a aby sme mohli deťom a rodinám ponúknuť 

komplexnú a včasnú pomoc v každom kúte Slovenska. 

Čím vás oslovil náš národný projekt?  

Dostal som sa k nemu vďaka niekoľkým milým náhodám. Pôvodne som komunikoval s dámami z našej 

ISKY (integrovaná skupina detí predškolského veku). Na margo skupiny som od ľudí z komunity počul via-

cero pozitívnych referencií. V rovnakom čase sme s partnerkou riešili otázku, či hľadať komunitu detí pre 

nášho trojročného synčeka Olivera. Chcel som zistiť, ako sa dieťa môže stať súčasťou tejto skupiny. Keď 

som podával prihlášku, dozvedel som sa nielen o projekte, ale aj o možnosti zapojiť sa doň. Poslal som 

CV a prešiel niekoľkostupňovým pohovorom s viacerými dnes už spolupracovníčkami a spolupracovník-

mi. Chémia zapôsobila.  

Čo vo vás okrem spomínanej chémie zarezonovalo najviac? Bola vám blízka aj hlavná téma projektu, 

alebo ste si k nej museli nájsť cestu? 

Z pohľadu hodnôt je mi veľmi blízka téma inklúzie. Od detstva si v sebe nosím model sveta, v ktorom sa 

jeden o druhého zaujímame, sme si blízko, keď sa potrebujeme, žičíme si, hľadáme k sebe cesty. Myslím 

si, že takto vyzerá svet, v ktorom chce žiť dieťa na vozíku, dieťa žijúce v materiálnom nedostatku, alebo 

dieťa, ktorému práve nejdú diktáty.  Z pohľadu profesného je pre mňa samotný projekt veľkou výzvou. Je  

to fragmentovaný systém - jednotlivé fragmenty sú vo vzájomnej závislosti, ovplyvňujú sa. Mám rád   

systémy a ich dynamiku. Rád veci plánujem, rád hľadám riešenia v zdanlivo bezvýchodiskových situá-

ciách. V neposlednom rade sú pre mňa veľmi dôležitým dôvodom ľudia, ktorí sú súčasťou projektového 

tímu. Od momentu, keď som vstúpil na pôdu Výskumného ústavu detskej psychológie a  patopsychológie 

ako otec trojročného chlapca, cítil som zvláštnu, ale zároveň príjemnú vibráciu. Po prvých troch týždňoch 

vnímam ľudí v tíme ako bezodný prameň poznania a múdrostí. Chcem byť súčasťou tohto silného tímu. 

Noví ľudia vo VÚDPaPe 



 

V čom vidíte  hlavný prínos národného projektu? 

Je to poriadok a rámcové pravidlá pre odborné tímy, ktoré vznikajú s poslaním podporovať, korigovať       

a rozvíjať kompetencie a potenciál dieťaťa, aj jeho rodiny. Samozrejme, že k tomu patrí aj spolupráca a  

vzájomný zdravý rešpekt v spoločenstve pomáhajúcich profesií.  

 

Pôsobíte ako človek, ktorý má rád výzvy. Čo považujete za najväčšiu výzvu v národnom projekte? 

Vytvoriť kvalitný plán implementácie projektu. Plán, ktorý nám ukáže tú najoptimálnejšiu cestu a dovedie 

nás do zdarného konca, bez vážnych zranení,  avšak so zaroseným čelom a s dobrým pocitom, že to     

všetko malo zmysel. 

 

Akým spôsobom zostavujete tím odborníkov v národnom projekte? Čo je v tomto prípade najťažšie?  

Najťažšie sú prísne niekoľkostupňové výberové konania. Skúmame hodnotový rámec, vzájomnú kompati-

bilitu členiek a členov jednotlivých tímov. Disponujeme katalógom pracovných pozícií, ktorý obsahuje 

kompetenčné modely. Sme skutočne vyberaví, pretože si uvedomujeme, že od dobrého výberu ľudí na 

začiatku sa následne odvíja miera úspešnosti, alebo neúspešnosti projektu. 

Ako sa zmení odborná starostlivosť o dieťa po tom, ako sa celý národný projekt o štyri roky skončí? 

Prenesme sa v priestore a čase. Dieťa a jeho rodina majú v komplikovanej, neprehľadnej životnej situácii 

dostupnú komplexnú a včasnú pomoc. Nehľadiac na to, či pochádzajú z Bratislavy, Medzilaboriec, alebo   

z Revúcej. S dieťaťom a rodinou pracuje tím profesionáliek a profesionálov overenými postupmi, vo vyho-

vujúcich priestoroch a s požadovanou intenzitou. Rodičia sú dôležitou súčasťou hľadania a zároveň       

uskutočňovania riešení. 

Prispôsobujete svoje manažérske zručnosti práci s natoľko špecifickou skupinou, akou sú psychológovia 

či špeciálni pedagógovia? 

V minulosti som riadil kombinovaný tím - odborný a obslužný personál a s tým som pracoval vo veľmi   

náročných podmienkach. Povaha životných situácií, v ktorých sa nachádzali klienti a klientky centra pre 

ľudí v núdzi,  stavala mojich spolupracovníkov a spolupracovníčky často mimo komfortné zóny. Teraz mi 

je zverený tím vysokoodborný, nevynímajúc štvrtú aktivitu, ktorá v sebe kĺbi financie, verejné obstaráva-

nie, právne záležitosti, prácu s médiami a informačnými technológiami. Očakávané sú intelektuálne      

výstupy, analytické schopnosti, schopnosť presviedčať a motivovať, rovnako aj zručnosť spolupracovať 

napriek fyzickej vzdialenosti. Tímy sa pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu stále formujú, naďalej 

máme výberové konania, postupne napĺňame personálnu maticu. Projektový tím má vymedzený časový 

priestor pre svoju existenciu a my presne vieme, čo máme do tohto momentu urobiť.  Pri mojej práci        

s tímom budem veľmi citlivo vnímať súlady a nesúlady, schopnosť vymieňať si informácie, ochotu vzájom-

ne sa podporovať a spoločne formovať dielo.  Odhliadnuc od odbornosti budem ľudí v tíme vidieť ako ľudí     

s potrebami. Mojím prianím je, aby sme vyformovali silnú komunitu, ktorá si je  vedomá svojho poslania 

tu a teraz. Komunitu, v ktorej sú prítomné blízkosť, žičlivosť a radosť zo spoločných úspechov.  



 

Stále máte možnosť stať sa súčasťou nášho projektového pracovného tímu! 

 

Obsadzujeme nasledovné pracovné pozície: 

 

 

Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

V expertných pracovných skupinách prebieha tvorba kľúčových výstupov pre kontinuálne zvyšovanie 

kvality v systéme VPaP, predovšetkým: 

Nastavenie kontinuálneho mapovania potrieb rodiny a následné vyhodnotenie nových potrieb dieťaťa a 

jeho rodiny v systéme VPaP; 

Nastavenie a zavedenie inštitútu kvality ako platformy, pokrývajúcej kontrolné mechanizmy vo vzťahu k 

dodržiavaniu štandardov, vo vzťahu k exekutíve v systéme VPaP; 

Nastavenie  inštitútu inovácií v systéme VPaP ako platformy, zaoberajúcej sa mapovaním potrieb detí a 

ich rodín a na základe pravidelného zberu dát, identifikujúcej potrebné inovácie v systéme na úrovni  

ľudských zdrojov, nástrojov a technológií. 

  

Mzda (brutto): 18,50 EUR/ hod. 

Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce 

Termín nástupu: 01.9.2019 / príp. dohodou 

 

Požiadavky na zamestnanca: 

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 

 



 

Externý expert na tvorbu štandardov 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Charakteristika: Externý expert sa spolupodieľa na tvorbe štandardov odbornej činnosti výchovného 

poradenstva a prevencie v oblasti diagnostiky, poradenstva, terapie, prevencie, supervízie a multidiscipli-

nárneho prístupu formou vypracovania expertíz a/alebo podkladových materiálov. Priamo spolupracuje   

s internými expertami pre tvorbu štandardov danej oblasti odbornej činnosti. Zúčastňuje sa pracovných 

stretnutí expertných skupín, kde sa aktívne a tvorivo podieľa na spracovávaní návrhov a finalizácií podkla-

dov pre štandardy. V spolupráci s internými expertami a ďalšími externými expertami kooperuje a podie-

ľa sa na intenzívnej výmene skúseností a názorov, koncipuje odborné výstupy. 

  

Mzda (brutto): 18,50 EUR/ hod. 

Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce. 

Nástup od: 01.09.2019 

 

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min II. stupňa, odborná prax min. 8 rokov, schopnosť identifiko-

vať riziká a riešiť ich, preukázané zručnosti a prax v tvorbe výstupov s národným dopadom, znalosť legis-

latívy, znalosť  školskej a VPaP problematiky, znalosť postupov odborných činností VPaP, orientácia na 

kvalitu výstupu, schopnosť vypracovania expertízy, orientácia v problematike multidisciplinárneho prístu-

pu, orientácia v problematike odborných činností a/alebo kvalitatívneho poskytovania odbornej činnosti v 

inštitúciách VPaP. 

 

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie 

 

 

 



 

Regionálni technickí asistenti zodpovední za cielenú podporu inštitúcií pri príprave žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok v rámci dopytovo orientovaných výziev 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

Úlohou technických asistentov je spolupráca pri realizácii auditu štandardov v sieti školských zariadení 

VPaP a ŠVZ, vytvorenie modelových projektov pre DOV, podporné poradenstvo a priama pomoc vedeniu 

inštitúcie (CPPPaP, CŠPP, DC, RC, LVS) tvoriť úspešné projektové žiadosti v dopytovo orientovaných výzvach 

a úspešne pripraviť prípravnú fázu realizácie podporených projektov. Zodpovedajú za: Zapojenie a cielená 

podpora inštitúcií v regióne (školské zariadenia VPaP, ŠVZ – bez rozdielu zriaďovateľa, príp. ďalšie inštitúcie 

oprávnené zapojiť sa do DOV) do procesu tvorby projektových žiadostí v rámci DOV.  

 

Mzda (brutto): Od 1500 do 1650 € 

Miesto výkonu práce: región BA, TT, TN, NR, ZA, PO,KE,BB 

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

Termín nástupu: 01.01.2020 / príp. dohodou 

 

Požiadavky na zamestnanca 

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 

 
 



 

Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore         

implementácie štandardov 

 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 

Spolupracuje pri koordinácii regionálnych tímov v RPC (regionálne projektové centrum) na úrovni 3 regió-

nov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Pro-

stredníctvom koordinácie RPC sa aktívne podieľajú (v odbornej, manažérskej a metodickej rovine) na ciele-

nej facilitácii prípravy zariadení v systéme VPaP na realizáciu dopytovo orientovaných projektov za účelom 

naplnenia štandardov. Spolupracujú s regionálnymi tímami na zapojení inštitúcií do auditu potrieb inštitú-

cie vo vzťahu k štandardom, na príprave modelových dopytovo orientovaných projektov, podporujú spolu-

prácu a zabezpečujú komunikáciu a prenos informácií medzi HPC (hlavné projektové centrum a RPC v rám-

ci A3a. Podieľajú sa na príprave a spracovávaní priebežných a súhrnných odborných výstupov vo vzťahu k 

príprave a realizácii dopytovo orientovaných projektov v inštitúciách oprávnených sa zapojiť do DOV.  

 

Mzda (brutto): Od 1800 do 1900 €  

 

Miesto výkonu práce: Bratislava / príp. dohodou 

 

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

 

Termín nástupu: 01.10.2019 / príp. dohodou 

 

Požiadavky na zamestnanca:  

VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projektovom manažmente, preu-

kázaná 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 

 

 

 
 



 

Odborný riešiteľ zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP 

 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v rámci čiastkovej aktivity A3b v rámci 

odbornej podaktivity A3. Koordinuje vytvorenie pracovných skupín, zapája kľúčových aktérov a spoluakté-

rov do tvorby intelektuálnych výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality všetkých procesov VPaP na ce-

loslovenskej úrovni. Koordinuje harmonogram, prípravu, realizáciu, priebežnú a záverečnú evalváciu čias-

tkovej aktivity A3b. Koordinuje tvorbu koncepčných výstupov a strategických materiálov, dokumentov      

s prepojením na prijaté národné programy a akčné plány. Zodpovedá za prepojenie intelektuálnych výstu-

pov na medzirezortnej úrovni s predpokladom nastavenia systémových opatrení v jednotlivých dotknu-

tých 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 mechanizmov, vrátane návrhov opatrení pre zvyšovanie kvality a 

inštitucionálny rozvoj VÚDPaP ako nositeľa odborného metodického usmerňovania (napr. systém superví-

zie odborných činností; nastavenie celoslovenského zberu dát v oblasti mapovania výskytu, rozsahu a in-

tenzity problémov detí a mládeže, sociálno-patologických javov; rozvoj digitálnej podpory procesov vo 

VPaP; návrhy legislatívnych opatrení v súvislosti s poskytovaním odbornej starostlivosti 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. Zodpovedá za: 

Koncepčné výstupy, strategické materiály vzťahujúce sa na systémové opatrenia v oblasti zvyšovania kva-

lity VPaP; Priebežná a záverečná evalvácia čiastkovej aktivity. 

 

Mzda (brutto): Od 1800 do 1900 € 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava 

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

Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projekto-

vom manažmente, preukázaná prax vo vedení a riadení malých tímov, schopnosť iniciácie zmien, schop-

nosť identifikovať riziká, orientácia v problematike VPaP, znalosť legislatívy, výhodou je znalosť regionál-

nych špecifík, prax v riadení tímu aspoň 3 roky, prax v problematike min. 5 rokov. 

 

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie 

 



 

Interný expert zodpovedný za tvorbu intelektuálnych výstupov pre kontinuálny rozvoj ľudských zdrojov 

v systéme VPaP 

 

 

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 sys-

téme 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 vzťa-

hu 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 € 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava 

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

Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou 

 

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 zruč-

nosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom. 

 

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 

Lektorovanie – kontinuálne inovačné vzdelávanie v oblasti KVaKP. Spolupracuje na odbornej príprave vzde-

lávacích modulov a podkladov pre akreditáciu vzdelávacieho programu v oblasti KVaKP. Pripravuje vzdelá-

vacie aktivity po obsahovej stránke. Podieľa sa na príprave metodológie mapovania odborných kompetencií 

frekventantov na vstupe, počas priebehu a na výstupe zo vzdelávacej aktivity. Spolupracuje s interným ex-

pertom pri spracovávaní čiastkových odborných výstupov zo vzdelávacej aktivity. Evalvuje vzdelávaciu akti-

vitu z pohľadu lektora a koncipujú odporúčania pre rozvoj odborných kompetencií PZ a OZ v oblasti kariéro-

vej výchovy a kariérového poradenstva. Zodpovedá za: Evalváciu priebehu a výstupov vzdelávacích aktivít    

z pohľadu lektora; priebežný mentoring a koučing frekventantov. 

 

Mzda (brutto): Od 1800 do 1900 € 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava 

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

Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou 

 

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, schop-

nosť dospieť ku kompromisom a konsenzu. 

 

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

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 

 

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 frekventan-

tov, 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 

vzdelávacích 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 € 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava 

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

Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou 

 

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 zruč-

nosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom. 

 

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie 

 

 
 

 

 

 

 



 

Lektor sociálno-psychologických výcvikov 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 

Lektorovanie SPV – dvojica lektorov vedie SPV pre 8 skupín po 15 frekventantov v rámci čiastkovej aktivity. 

Spolupracuje na odbornej príprave vzdelávacích modulov a podkladov pre akreditáciu vzdelávacieho pro-

gramu SPV. Pripravuje vzdelávacie aktivity po obsahovej stránke. Podieľa sa na príprave metodológie ma-

povania odborných kompetencií frekventantov SPV na vstupe, počas priebehu a na výstupe zo vzdelávacej 

aktivity. Spolupracuje s interným expertom pri spracovávaní čiastkových odborných výstupov zo vzdeláva-

cej aktivity. Evalvuje vzdelávaciu aktivitu z pohľadu lektora a koncipuje odporúčania pre rozvoj odborných 

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 € 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava 

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

Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou 

 

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 komunikačných, facilitačných a lektorských zručností, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť 

tvoriť koncepčné výstupy, schopnosť dospieť ku kompromisom a konsenzu. 

 

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie 



 

Interný expert zodpovedný za realizáciu sociálno-psychologických výcvikov, vzdelávania v                    

terapeutických metódach a prípravu supervízorov 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 

Práca v riešiteľských tímoch v čiastkovej aktivite, jeden interný expert na každý typ vzdelávania podľa dru-

hu 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 frekven-

tantov, evidencia výstupov frekventantov vzdelávania, spracovanie súhrnných výstupov a evalvačných 

správ, mapovanie progresu a rozvoja kľúčových odborných/profesijných kompetencií frekventantov vzde-

lávacích aktivít; 

– spolupráca s lektormi, príprava harmonogramov, cieľov a metodológie vzdelávacích aktivít; 

– spolupráca pri plánovaní, organizácii, materiálno-technickom a administratívnom zabezpečení priebehu 

vzdelávacích aktivít. Zodpovedajú za: Motivácia, naplnenie a evidencia priamej cieľovej skupiny vzdeláva-

cích 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 vý-

stupov, evalvačných správ. 

 

Mzda (brutto): Od 1800 do 1900 € 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava 

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

Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou 

 

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 zruč-

nosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom. 

 

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie 



 

Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v Regionálnom projektovom 

centre 

 

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 za-

pojených inštitúciách v kraji. Realizuje pracovné stretnutia v regióne a prenáša informácie o priebehu, po-

stupe 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 uplatňova-

nia MDP v poradenskej a preventívnej starostlivosti o dieťa a jeho rodinu v činnosti jednotlivých (do pro-

jektu) 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.  

 

Mzda (brutto): Od 1650 do 1750 € 

 

Miesto výkonu práce: regionálne centrum – TT, TN, ZA, BB, PO 

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

Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou 

 

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 zruč-

nosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom, prax vo 

vytváraní funkčných sietí, znalosť regionálnych pomerov a špecifík, znalosť akčných plánov Najmenej rozvi-

nutých okresov, orientácia v problematike MDP a/alebo kvalitatívneho rozvoja inštitúcií a/alebo v projek-

tovom manažmente a myslení. 

 

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Interný expert pre pilotné overenie MDP pracujúci v Hlavnom projektovom centre 

 

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 in-

terných 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 infor-

mácií 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 rieši-

teľom A1b pri nastavení metodológie pre mapovanie a evalváciu pilotného overovania MDP v jednotlivých 

typoch zapojených inštitúcií. Zodpovedá za: vypracovanie modelov uplatňovania MDP v poradenskej a pre-

ventívnej starostlivosti o dieťa a jeho rodinu v zapojených inštitúciách. 

 

Mzda (brutto): Od 1700 do 1900 € 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava 

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

Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou 

 

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 zruč-

nosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom. 

 

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Odborný riešiteľ zodpovedný za pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu v zapojených                

inštitúciách 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 

Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v rámci pilotného overenia MDP v pra-

xi zapojených inštitúcií. Koordinuje zapojenie 63 inštitúcií do pilotného overovania multidisciplinárneho 

prístupu. Koordinuje vytvorenie siete externých expertov zo zapojených inštitúcií v 8 krajoch SR. Koordinu-

je vytvorenie a činnosť interných zamestnancov v hlavnom projektovom centre a regionálnych projekto-

vých centrách, koordinuje a podporuje zapájanie kľúčových aktérov a spoluaktérov do pilotného overova-

nia multidisciplinárneho prístupu. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a rokovaniach tímov. Nastavu-

je metodológiu pre mapovanie a evalváciu pilotného overovania MDP v jednotlivých typoch zapojených 

inštitúcií. V rámci odbornej činnosti sprostredkúva informácie a zistenia z pilotného overovania MDP a je-

ho priebežnej evalvácie pre účely tvorby a dopracovania štandardov. Koordinuje napĺňanie priamej cieľo-

vej skupiny OZ, PZ a zamestnancov štátnej správy a samosprávy ako členov multidisciplinárnych tímov. 

 

Mzda (brutto): Od 1700 do 1900 € 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava 

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

Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projekto-

vom manažmente, preukázaná prax vo vedení a riadení malých tímov, schopnosť iniciácie zmien, schop-

nosť identifikovať riziká, orientácia v problematike VPaP, znalosť legislatívy, výhodou je znalosť regionál-

nych špecifík, prax v riadení tímu aspoň 3 roky, prax v problematike min. 5 rokov. 

 

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Interný expert v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 

Odborná práca v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov. V rámci pracovných skupín sa definuje zá-

kladná filozofia VPaP: multidisciplinárny prístup pre inklúziu a tvoria sa štandardy pre systém VPaP. Stano-

vujú základnú metodológiu, rámce a postup pre tvorbu štandardov. Vypracúvajú štandardy podľa stanove-

nej základnej metodológie, rámcov a postupu pre tvorbu štandardov. Zúčastňujú sa na intenzívnych pra-

covných rokovaniach podľa stanoveného harmonogramu a špecializovanej oblasti konkrétnej pracovnej 

skupiny. Zodpovedajú za: Zadefinovanie a spracovanie základnej filozofie a dizajnu inovovaného systému 

VPaP založenom na multidisciplinárnom prístupe pre inklúziu; Práca na hlavných a koncepčných dokumen-

toch pre systém VPaP (vrátane zadefinovania potrieb pre kvalitné VPaP); Vytvorenie obsahových, výkono-

vých, procesných, 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 pozornosti výchovy a vzdelávania; Vo vzťahu k tvorbe a implementácii štandar-

dov v celom systéme VPaP. 

 

Mzda (brutto): Od 1700 do 1900 € 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava 

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

Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou 

 

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 zruč-

nosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom. 

 

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Odborný riešiteľ zodpovedný za vytvorenie štandardov 

 

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 aktérov 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. Zúčas-

tňuje 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 implementácii v systéme VPaP a spolupracuje na previazanosti s cielenou podporou implementácie 

štandardov. 

 

Mzda (brutto): Od 1700 do 1900 € 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava 

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

Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projekto-

vom manažmente, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Administratívny pracovník národného projektu 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 

Vykonáva administratívnu, ekonomickú a technickú podpornú činnosť vo vzťahu k realizácii Národného pro-

jektu. Spracováva podklady pre implementáciu projektu v súlade s časovým harmonogramom a rozpočtom 

projektu. Zabezpečuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu, administratívna príprava a kon-

trola podkladov do žiadostí o platbu, monitorovacích správ, zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtov-

níctvo, štátnu pokladňu, pre personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku, spracovanie cestovných 

príkazov, archivácia, pošta, podpora pri spracovaní výkazov práce, spracovaní hromadnej korešpondencie, 

podpora pri organizácii podujatí a pod. 

 

Mzda (brutto): Od 900 do 1050 € 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava 

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

Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so SŠ vzdelaním so znalosťou problematiky administratívnych činností na ekono-

mickom a personálnom oddelení, organizačnými schopnosťami, počítačovými zručnosťami, a i. 

 

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie 

 

 
 
 

Informácie o výberovom konaní: 

 

Životopisy posielajte e-mailom na adresu: personalne@vudpap.sk,                                                                   

v predmete prosíme uviesť názov pozície.  

Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov. 

mailto:personalne@vudpap.sk


Čo je nové mimo pôdy VÚDPaP? 

 

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie (08. - 09.10.2019) 

 

Vhodná, ale aj nedostatočná starostlivosť, vysielajú rôzne správy do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťa-

ťa. Tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj 

zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku zažije, môže mať trvalý dopad na architektúru a chémiu 

mozgu a teda aj na jeho správanie. Všetky životné skúsenosti utvárajú mikroskopické detaily v našom moz-

gu. Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že to, čím sme, závisí od toho, kde sme dosiaľ boli. Seminár 

je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad ra-

ného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s tera-

piou komplexnej traumy.  

Akreditované SKP 8 kreditov. 

 

Dieťa a rodina v rozvode (27. - 29.11.2019) 

 

Veľa rodičov, ktorí prechádzajú rozvodom sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však 

na každú zmenu veľmi citlivé, vnímajú napätú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítom-

né. Seminár je zameraný na prácu s deťmi počas rozvodového konfliktu, na sprevádzanie dieťaťa témami, 

ktoré súvisia s rozpadom rodiny a to formou individuálnej aj skupinovej práce;  rovnako na poradenstvo 

a sprevádzanie rodičov s cieľom zmierniť dopad záťaže na dieťa.  

Akreditované SKP 22 kreditov. 

 

 

Viac informácií nájdete TU. 

https://www.rodinnaterapia.sk/ponuka-vzdelavacich-seminarov-na-skolsky-rok-2019-2020/?fbclid=IwAR3b40tecyouDOU3MxFjqButvwdb1QZqgELO9YnLQ0PNVXacGlG8l2q0Uts


Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania - akr. MŠ SR 

Akcia pre odbornú verejnosť 

 
 

  
Na seminári sa podrobnejšie zoznámite s pojmami agresia, agresivita, ich príčinami a možnými pre-

javmi v školskom prostredí. Budete informovaní o životných situáciách žiakov, ktoré môžu byť pre nich 
rizikové, dozviete sa o najčastejších psychických poruchách, ktoré majú vzťah k agresivite. Precvičíte si 
spôsoby predchádzania týmto rizikám a možnosti včasných intervencií u žiakov. Na modelových situá-
ciách si vyskúšate odporúčané postupy  zvládania problémových situácií a komunikáciu s nepokojnými 

a agresívnymi deťmi. 
  

V teoretickej časti sa seminár zameriava na možné zdroje nepokoja a agresie u žiaka, predovšetkým 
na stres, ktorý často vedie k úzkostným, depresívnym, impulzívnym,  ale aj hostilným prejavom. 

V praktickej časti si účastníci a účastníčky na modelových situáciách vyskúšajú postupy zvládania 
problémov doma aj v škole a budú nacvičovať komunikáciu nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi a rodičmi o 

možnostiach intervencie v domácom prostredí. 
  

TERMÍN:  28. - 29.9.2019 
  

MIESTO:  Bratislava 
  

Cieľová skupina:  
Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách: učiteľom MŠ, ZŠ, špeciálnym a liečebným 

pedagógom, psychológom, rodičom a ostatným, ktorí sa o túto tému zaujímajú.  
Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.  

 
 

  LEKTORKA 
 

PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička s viac ako 20 - ročnou odbornou praxou. Pôsobí na 
Špeciálnej škole pri Psychiatrickej liečebni v Opave ako etopédka, psychoterapeutka a ako externá krízo-

vá interventka na linke dôvery. Pred siedmimi rokmi absolvovala komplexný štvorročný výcvik v            
Integratívnej psychoterapii akreditovaný pre zdravotníctvo. 

 

 

Viac informácií nájdete TU. 

 

https://www.i-psychologia.sk/view-4502.phpC:/Users/MarekŠpanko/Documents/HiSuite


  Tematicko - apercepčný test - TAT 

  Akcia pre odbornú verejnosť 

 

Kurz vás zoznámi so základnými princípmi interpretácie TAT s dôrazom na vyzývacie  charakteristiky testu, inter-

pretačné systémy, kazuistické ukážky. Má prispieť k rozvoju základných praktických zručností pri používaní TAT. 

Popis metódy 
Tematicko-apercepčný test je individuálnym projektívnym testom osobnosti, ktorý využíva naratívnosť 
(hovorenie príbehu) klienta k pochopeniu jeho vnútorného sveta. Súčasné interpretačné systémy TAT sa zame-
riavajú  na: vnímanie sveta, percepciu a myslenie, vzťah k sebe a k druhým, emócie, obranné mechanizmy, zre-
losť self klienta. 

  
Obsah kurzu: 
Možnosti praktického využitia TAT v psychodiagnostike, jeho postavenie medzi projektívnymi metódami. Účas-
tníci a účastníčky sa zoznámia s administráciou testu a vyzývacími charakteristikami jednotlivých kariet. Ťažis-
kom kurzu je predstavenie aktuálnych interpretačných systémov: Interpersonálna decentrácia (S. R. Jenkins), 
Afektívna škála (A. Thomas) a Manuál obranných mechanizmov (P. Cramer). Súčasťou kurzu budú aj kauzistické 
ukážky, koncipované podľa rôznych psychopatologických tém. 

 
Podrobný obsah kurzu: 

 Praktický úvod do teórie osobnosti 

 Postavenie TAT v projektívnej diagnostike 

 Validita a reliabilita TAT 
 Rozdiely a podobnosti TAT a ROR 

 Vyzývací charakter TAT kariet 

 Interpersonálna decentrácia (S. R. Jenkins) 

 Afektívna škála (A. Thomas) 
 Manuál obranných mechanizmov (P. Cramer) 

 Kazuistiky (s prihliadnutím na prevládajúcu psychopatológiu u klienta) 

  

TERMÍN:  19. - 20.10.2019 (rozsah 12 hod.) 
 So: 9,00 – 17,30 hod., Ne: 9,00 – 12,15 hod. 

  

MIESTO:  Bratislava 
  

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, predovšetkým psychológom, prípad-
ne študentom psychológie. Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.  

  
LEKTORKA 

PhDr. Táňa Fikarová, PhD. – vyštudovala psychológiu na FF MU. Päť rokov pracovala ako psychologička vo Fa-
kultnej nemocnici v Brne, kde získala skúsenosti  s poradenstvom a psychoterapiou s deťmi aj dospelými. Dlho-
dobo  sa venuje štúdiu a výučbe diagnostiky so zameraním na projektívne metódy. Aktuálne pôsobí ako odbor-
ná asistentka na Pedagogickej fakulte MU v Brne a externe spolupracuje s FSS MU ako supervízorka projektív-
nych psychodiagnostických metód. Spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicou v Havličkovom Brode. Poskytuje 
supervíziu kolegom v oblasti psychodiagnostiky.  Od roku 2010 má súkromnú psychologickú prax „Terapie pod 
Špilberkem“. Je členkou Rorschachovej spoločnosti. TAT sa venuje výskumne aj klinicky, spolueditovala mono-
grafiu Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012.  

 

Viac informácií nájdete TU. 

 

https://www.i-psychologia.sk/view-4089.php


Paneurópska vysoká škola 
Fakulta psychológie 
vás pozýva na  
Medzinárodnú vedeckú konferenciu 

Medzinárodná vedecká konferencia „Psychológia inkluzívnej školy“ je určená pre odborníkov z     
oblasti vedy, výskumu a praxe – učiteľov, asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov, 
logopédov,  sociológov, sociálnych pracovníkov a tiež všetkých tých, ktorých zaujíma téma inklúzie v 
procese edukácie, inkluzívneho vzdelávania a inkluzívnej školy, manažmentu a leaderstva v inkluzív-

nej škole, spolupráce školy a rodiny pri podpore duševného zdravia detí, poznávania osobnosti     
žiakov inkluzívnej školy, sociálnej klímy a vzťahov v triedach s intaktnými a integrovanými deťmi, 

kariérového poradenstva žiakov inkluzívnej školy, multidisiciplinárnych tímov a i. Konferencia       
vytvorí platformu na výmenu teoretických vedomostí, výsledkov výskumu, praktických skúseností, 
nápadov, myšlienok, návrhov v tejto oblasti vedy, výskumu a praxe. Pozývame odborníkov k účasti 

na konferencii a k diskusii. Očakávame hostí z Talianska, Litvy a Českej republiky.  

 

Inšpiráciou pre usporiadanie konferencie sú skúseností nás, odborníkov, s deťmi a mladými ľuďmi, 
ktorým súčasná moderná individualizovaná doba a jej výdobytky, najmä v oblasti technológií,      

detstvo a dospievanie komplikujú, na druhej strane im slúžia ako prostriedky pre osobnostný rozvoj 
a pomoc v krízach. 

 

Viac informácií nájdete TU. 

 

https://inkluzivnaskola.sk/


Slovenský inštitút logoterapie 

 

vás pozýva na  

 

                                                            

X. ročník ČESKO-SLOVENSKEJ KONFERENCIE O LOGOTERAPII 

 

V dňoch 11. - 12.10. 2019 sa uskutoční X. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému 

 

"CESTY NÁDEJE A HĽADANIA ZMYSLU V ŽIVOTNÝCH KRÍZACH" 

 

Témy: nádej, zmysel života, zmysel utrpenia, homo patient, kríza, zvládanie, posttraumatický rozvoj 

 

  

Miesto: Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava 

 

 

Viac informácií nájdete TU. 

Viktor Frankl (1905-1997) 

http://www.logoterapia.sk/


 

Efektívny pomáhajúci rozhovor 
    1. modul základného vzdelávacieho cyklu                     
Coachingplus 

                                                       Dátum konania: 10. – 11. október 2019 
 

Prečo si vybrať tento workshop?... pretože viesť rozhovor, ktorý naozaj pomáha, nebýva jednoduché ... na 
workshope uvidíte rôzne formy pomáhajúcich rozhovorov. Precvičíte si náročné a ťažké rozhovory s deťmi 

aj dospelými, spoznáte seba v akcii a dostanete odpovede na všetky otázky spojené s tým čo robiť, aby 
sme boli efektívni pomáhajúci pracovníci... Efektívny pomáhajúci rozhovor je prvým modulom zo série ak-

reditovaného vzdelávania pre rezort školstva. 

Workshop je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov.  

Celé vzdelávanie pozostávajúce z troch modulov je zároveň akreditované na MŠ SR a je možné za neho 
získať 12 kreditov (po absolvovaní všetkých troch modulov). 

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1 
Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 

Viac informácií sa dozviete TU. 

 

http://www.coachingplus.org/kalendar67.php


 Forenzná psychológia 

Anton Heretik 
Lindeni, 2019 
 

Forenzná psychológia je aplikovaná vedná disciplína, kto-
rá sa venuje teoretickým i praktickým problémom právnej 
praxe. Zaoberá sa ľuďmi, ktorí sa stanú páchateľmi, ale i 
obeťami, prípadne svedkami trestných činov, ako i psy-
chológiou ľudí, ktorí riešia svoje občiansko-rodinnoprávne 
problémy. Autor publikácie, prof. PhDr. Anton Heretik, 
PhD., prednáša forenznú psychológiu pre poslucháčov 
psychológie a práva i ďalších pomáhajúcich profesií. Po-
stupne vás oboznámi s históriou vzniku a vývinom foren-
znej psychológie, s problematikou rôznych foriem trestnej 
činnosti, domáceho násilia, závislosti od psychotropných 
látok i s ďalšími poznatkami, ktoré s týmto odborom súvi-
sia. Prostredníctvom zaradených skutočných prípadov, s 
ktorými sa stretol počas svojej 40-ročnej súdno-
expertíznej praxe, budete mať príležitosť nahliadnuť do 
zložitej mysle páchateľov rôznych trestných činov a po-
chopiť príčiny, ktoré ich viedli k spáchaniu činu. Kľúčové 
dielo v danom odbore vychádza teraz vo štvrtom vydaní,  
ktoré je doplnené o nové poznatky, ale aj  o skúsenosti, 
ktoré autor získal pri práci súdneho znalca. 

Poďme sa pozrieť, čo je nové na pultoch kníhkupectiev... 

 Umění C. G. Junga 

Kolektív autorov 

Portál, 2019 

 

Bohato ilustrovaný zväzok zahŕňa všetko známe výtvarné 
dielo C. G. Junga od kresieb, malieb až po drevené 
a kamenné sochy. Vydanie Červenej knihy vyvolalo záujem 
o Junga nielen ako o zakladajúcu osobnosť psychológie a 
o spisovateľa, ale tiež ako o výtvarného tvorcu 
s neobyčajnou imagináciou, zmyslom pre kompozíciu, figú-
ru a farby. Tento doposiaľ málo známy, avšak podstatný 
rozmer Jungovej osobnosti je prvýkrát kompletne predsta-
vený v unikátnom diele, ktoré obsahuje cez 250 farebných 
reprodukcií. Obrazy sú doplnené úvodnými štúdiami, ktoré 
sa zameriavajú na korene Jungovho výtvarného prejavu, na 
Jungov profil ako umelca, zberateľa i diváka. 
 

https://www.martinus.sk/authors/anton-heretik
https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/lindeni
https://www.pantarhei.sk/autori/kolektiv-autorov.html


Anatomie lidské destruktivity 

Erich Fromm 

Portál, 2019 

Kniha, ktorá je považovaná za Frommove najoriginálnejšie 

a najkomplexnejšie dielo. Pojednáva o rôznych aspektoch 

agresie, a to s pomocou poznatkov z ľudskej a zvieracej psy-

chológie, neurofyziológie, paleontológie a antropológie. 

Fromm rozlišuje benígnu a malígnu agresiu. Iba benígnu ag-

resiu, ktorá slúži adaptívnym účelom, ako napríklad obrane, 

máme spoločnú so zvieratami. Na druhej strane  malígna ag-

resia, krutosť a deštruktivita,  je výhradne ľudská. U človeka 

sú inštinkty nahradené charakterom. Ten pôsobením spolo-

čenských faktorov získava sadistickú povahu. Fromm to ilus-

truje na psychobiografii Hitlera a ďalších ľudí. Kniha z roku 

1973, ktorá ani v dnešnom svete nestratila svoju aktuálnosť, 

býva oceňovaná predovšetkým za to, ako bravúrne vyvracia 

niektoré konkurenčné postupy chápania agresie 

a deštruktivity.  

Sourozenecká dynamika 

Hans Sohni 

Portál, 2019 

So súrodencami si človek obvykle spája predstavu hlbokého 

spojenectva i rivality. V prekvapujúcom kontraste 

s každodennými skúsenosťami sa však tejto téme 

v psychoanalýze až do osemdesiatych rokov minulého storo-

čia venovala mizivá pozornosť a aj dnes k téme existuje iba 

málo odborných publikácií. Vzťah so súrodencami však 

v ľudskom živote býva ten najdlhší a v celom svojom trvaní je 

zdrojom mnohých vzťahových skúseností. Autor tak okrem 

vertikálneho vzťahu (s rodičmi) navrhuje všímať si aj horizon-

tálnu rovinu (so súrodencami) a dokladá existenciu tzv. hori-

zontálneho prenosu. Popisuje, ako je téma súrodencov poní-

maná v individuálnej, rodinnej i skupinovej psychoterapii de-

tí i dospelých. Odhaľuje, ako nedostatky na rodičovskej 

i párovej rovine vedú k deštrukcii vzťahov medzi súrodenca-

mi a naopak, ako oslobodzovanie od rodičovských projekcií 

v strednom veku môže byť spojené s rastúcou súrodeneckou 

blízkosťou. Kniha obsahuje príklady z každodenného života, 

aj početné kazuistiky a navrhuje, ako by mala vyzerať dobrá 

psychoterapeutická prax, zahŕňajúca súrodeneckú dynamiku. 

Hans Sohni je nemecký psychiater a psychoterapeut, ktorý sa 

zameriava na deti a dospievajúcich. Vyučuje, superviduje 

a má vlastnú prax. Viedol Výcvikový inštitút pre párovú 

a rodinnú terapiu. 

https://www.pantarhei.sk/autori/fromm-erich.html
https://www.pantarhei.sk/autori/sohni-hans.html


Příručka psychoterapeutických technik 

Filip Caby, Andrea Caby 

Portál, 2019 

 
Autori, ktorí sa pohybujú v oblasti práce s deťmi 

a dospievajúcimi, uvádzajú 43 rôznych intervencií rozdele-

ných podľa toho, či sú všeobecne použiteľné, alebo majú 

špecifickejšie zameranie; či sú k nim potrebné pomôcky, či sa 

dajú realizovať v terapeutickej miestnosti, alebo aj doma. 

Intervencie sa zameriavajú na riešenie a hľadanie úspechu, 

schopností, zdrojov, dobrých nápadov. Pri každej intervencii 

je uvedená nasledujúca štruktúra: základná myšlienka, popis 

metódy, konkrétne tipy pre využitie, indikácie, kontraindiká-

cie; vhodné pre (rodinu, jednotlivca, skupinu, pár). 

V nasledujúcej časti autori predstavujú popis rôznych indiká-

cií typu agresia, autizmus, poruchy príjmu potravy, úzkosť či 

problémy v škole. Ku každej z nich uvádzajú, ktoré 

z intervencií uplatniť pri ich liečbe. Publikácia je doplnená 

nápadmi, čo robiť, ak sa terapeut dostane do určitých typic-

ky neriešiteľných situácií. 

Sledujte nás na Facebooku. 

https://www.pantarhei.sk/autori/caby-filip.html
https://www.pantarhei.sk/autori/caby-andrea.html
https://www.facebook.com/vudpap/?__tn__=kC-R&eid=ARCJ5ANX_fn7SH7FHh-ZO9veuicLsNkbsdrCFW127JQaSWf6SO3VxI5bsbLECr5xddlz4gvEZZmZTbWk&hc_ref=ARRSPn0xKpWTRRZns7RS-8DEl3Bp4nMgvh7VJgNXQmuEsxRUKwFjOS47ZL6zIIlmBAw&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARA9E_Acsewi4PSi-dqtAd4U7aZe

