
     

                                                    

 
 
 
 

 
 

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
 

pod záštitou 
 

ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 
 

a s ďalšími partnermi 
 

Vás pozýva na XXVIII. ročník 
 

medzinárodnej odbornej konferencie 
 
 
 

 

DIEŤA V OHROZENÍ 
 

                           „...aby pomoc prišla včas!“ 
 

 
ktorá sa uskutoční v dňoch 

 

07. 11. – 08. 11. 2019 
 

v stredisku SÚZA v Bratislave 

 
 

 
 



V dňoch 7.11. - 8.11.2019 bude Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie v Bratislave organizovať v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, UNESCO a Slovak Telekom, v poradí už XXVIII. ročník odbornej 

konferencie Dieťa v ohrození. 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 pracovníkov CPPPaP a CŠPP  

 odborné inštitúcie  

 vysokoškolských a stredoškolských pedagógov 

 zástupcov mimovládnych organizácií  

 vybraných študentov vysokých škôl 

 
Prečo je konferencia dôležitá 
 
 

 Sprostredkujeme výmenu informácií a  skúseností s kolegami z akademického 

prostredia, ale aj 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 

 Bude prebiehať diskusia o možnostiach úspešnej inklúzie detí so ŠVVP    

 Budeme sa venovať téme ochrany detí a rodín pred násilím 

 Zvýrazníme ochranu práv dieťaťa, najmä v kontexte vzdelania a práva na šťastnú 

rodinu 

 

 



Formát konferencie 

 
Konferencia bude pozostávať z úvodného plenárneho zasadnutia, workshopov a 

sekcií, nebudú chýbať netradičné, no v praxi veľmi osvedčené interaktívne formy 

sprostredkovania témy. Jednou z nich je aj Živá knižnica, kde budete mať možnosť 

stretnúť sa s rodičmi detí, ktoré majú rôzne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

(ŠVVP), prípadne si vyžadujú špeciálnu starostlivosť. 

  
 

Výstupy konferencie 
 

 zdieľanie dobrej praxe 

 recenzovaný zborník príspevkov  

 odporúčania pre odbornú prax 

 
 

 

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 a nájdite si 10 minút Vášho času na 

vyplnenie online formulára, ktorý nájdete TU.  

 

 

  
 

 
 

Všetci účastníci konferencie sú pozvaní na spoločenský večer 
07.11.2019 o 19:00 hod. 

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIbU3svAtGLBXW8H0C3VlRk3MuyANEnJ-8N7NI_Fs13O0OjQ/viewform


Svoju účasť na konferencii potvrdili aj títo zahraniční hostia: 
 
Michelle Fernandes: 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. 

 

Marlo Thomas: Riaditeľka kancelárie školy pre rozmanitosť a inklúziu vo Washingtone. 

Ide o školu, ktorá si od svojho založenia vážila hodnotu a integritu každého jednotlivca a 

je obzvlášť hrdá na odhodlanie jej zamestnancov vyučovať a pracovať v rozmanitom 

multikultúrnom prostredí. Marlo má dlhoročné skúsenosti s prácou so študentmi so 

špeciálnymi potrebami. 

 

Dan Gendelman: Zakladateľ a generálny riaditeľ Eshcolot Hashiva. Spoločnosť Eshcolot 

Hashiva, založená v roku 1994, je vedúcou organizáciou pre vývoj a riadenie vzdelávacích 

programov v Izraeli. Vzdelávacia metóda Eshcolot je jedinečný a inovatívny prístup k 

rozvoju a tréningu rozumových schopností a životných zručností prostredníctvom 

stolových hier. Dan vyvinul jedinečné a úspešné vyučovacie metódy. Venuje sa oblastiam 

výučby prostredníctvom hier a ich vplyvov na deti. Vedie mimoškolské vzdelávacie 

programy  v Izraeli a jeho metódy sa od roku 2002 používajú až v štyridsiatich krajinách 

sveta pod názvom Mind Lab. 

 

Kateřina Valachová: Právnička a politička, od roku 2004 do roku 2014 sa angažovala 

ako členka výboru Rady vlády pre ľudské práva. Od roku 2015 do roku 2017 pôsobila na 

poste ministerky školstva v Českej republike a zasadzovala sa za inkluzívne vzdelávanie 

v školách. Na našej konferencii vystúpi s príspevkom „Najlepší záujem dieťaťa vo 

vzdelávaní.“  

  

 José Stelzer: Psychiater a psychoterapeut, pôsobí posledných tridsať rokov v Kanade, 

kde vedie vlastnú súkromnú prax. Absolvoval lekársku fakultu v Buenos Aires v Argentíne. 

Pracoval ako detský a rodinný psychoterapeut v Argentíne, Izraeli a Kanade, kde sa 

zaoberal najmä psychosomatickými prípadmi. Zaujíma sa o epistemologické a 



inštitucionálne problémy, ktoré súvisia s klinickou praxou. Bol riaditeľom komunitnej kliniky 

detskej 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. 

 

Prednáškové sekcie konferencie, naši hostia a prednášajúci: 

 

 

 

 

 

INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE 

NÁSILIE V ŠKOLE A V RODINE 

PLÉNUM 

 Marlo Thomas 

 Viktor Križo a Zuzana Krnáčová 

 Zdenka Valeková 

 Barbora Vodičková 

 Elena Kopcová 

 Peter Krajňák 

 Zuzana Kadlečíková 

 Mária Vargová 

 Viera Grigová 

 Kateřina Valachová 

 Alojz Nociar 

 Miroslava Hapalová 

 Terézia Rosenbergerová 

 

PREVENCIA RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA 

 Judita Malík 

 Irit Luzia, Yael Abraham 

 Jana Šipošová 

 Eva Mydlíková, Peter Patyi, Denisa 

Vargová, Ľubica Nicolussi 

 Marek Madro 

 Branislav Kožuch 

 Eva Smiková, Zuzana Vojtová, Alena Kopányiová 

 Alojz Nociar 

 Zuzana Dankulincová 

 Ľubomír Tichý 

 Martin Valach 

 Erik Papp 

 Jan Kožnar 



 

 

 

             

 

 

 

 

         

 

 

OTVORENIE DRUHÉHO DŇA 
KONFERENCIE - úvodné prednášky DIEŤA V ONLINE PRIESTORE 

WORKSHOPY (8.11.2019) 

 Magdaléna Špotáková 

 Oľga Zápotočná, Kamila Urban 

 

 Daniela Husárová 

 Matej Čakajda 

 Magda Petrjánošová, Kristína Blažeková 

 Lenka Nemcová 

 Natália Sláviková 

 

RODINA, ROZVODY, MEDIÁCIA 

 Dagmar Kopčanová, Bronislava Švehláková 

 Jana Pružinská 

 Andrea Cisárová 

 Ivan Lukšík 

 Lucia Hargašová 

 Zuzana Göcze Kuchárová 

 

 

Michelle Fernandes: Mezinárodné štandardy pre raný detský vývin: Projekt INTERGROWTH – 21 

José Stelzer: Úspešný model krízovej intervencie v komunite detí a adolescentov so    

sebadeštruktívnym správaním 

Martin Kmeť: Ako vytvoriť efektívny individuálny výchovno- vzdelávací program? 

Bronislava Kundrátová, Viera Fedorová, Beáta Sedláčková, Ľubica Köverová: Praktické 

skúsenosti z Detského centra pre vzdelávanie a výskum 

Ilan Manor, Dan Gendelman: Rozumové hry ako vzdelávací nástroj podporujúci sociálne, 

emocionálne a kognitívne schopností detí 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Blažeková, Jana Fúsková: Ako sa nestratiť v online svete 

Janette Motlová: Špecifiká práce s rodičmi detí z MRK 

Barbara Lášticová, Miroslav Popper: Zmierňovanie predsudkov ako cesta k inklúzii? Použitie 

rovesníckych príbehov vo vzdelávaní 

Jana Váchová, Peter Vácha: Dieťa v inkluzívnom vzdelávaní 

 

 

 

 

 



 
 

Hostiteľka konferencie 
 
Mgr. Janette Motlová, riaditeľka VÚDPaP, janette.motlova@vudpap.sk 
 
Organizačný garant konferencie 
 
Mgr. Bibiana Filípková, bibiana.filipkova@vudpap.sk 

 
Odborný garant 
 
PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD.,  dagmar.kopcanova@vudpap.sk 
 
Organizačný výbor 
 
Mgr. Eva Rajčániová, eva.rajcaniova@vudpap.sk 

Mgr. Marcela Glasová, marcela.glasova@vudpap.sk 

a odborný tím VÚDPaP 

  
Miesto konania 
 
SÚZA, Drotárska cesta 46, Bratislava 
 
 
Jazyk konferencie 
 
Slovenský a anglický jazyk so zabezpečeným simultánnym tlmočením. 
 
 
Štruktúra konferencie 
 

 plenárne zasadnutia 

 panelové diskusie 

 živá knižnica 

 workshopy 

 posterová sekcia 

 oceňovanie osobností poradenstva 

 spoločenský večer 

 
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE 
 

mailto:janette.motlova@vudpap.sk
mailto:bibiana.filipkova@vudpap.sk
mailto:dagmar.kopcanova@vudpap.sk
mailto:eva.rajcaniova@vudpap.sk


 
            Termín prihlásenia účastníkov je najneskôr do 18.10.2019. 

 
 
                
     Záväznú prihlášku na konferenciu otvoríte TU. 
 
 
   
 
Pre aktívnych účastníkov 
 

Účastníci konferencie majú možnosť prezentovať svoje príspevky k téme 

inklúzia a dieťa v náročnej životnej situácii iba formou posteru. Názov a abstrakt 

príspevku je potrebné uviesť v prihlasovacom formulári. Organizátor si vyhradzuje 

právo výberu posterových príspevkov. Účastníkov budeme informovať 

prostredníctvom e-mailu. Účastníci budú mať k dispozícii posterový panel. Akceptujeme 

postery v rozmere od formátu A2 (maximálny rozmer 100×120 cm). Za posterovú sekciu 

zodpovedá: Mgr. Zuzana Vojtová, e-mail: zuzana.vojtova@vudpap.sk. 

 
 
Pokyny na publikovanie posterového príspevku v zborníku 
 

Rozsah príspevku musí byť medzi 5 a 12 normostranami vrátane príloh, kľúčových 

slov a anotácie v slovenskom (českom) a anglickom jazyku (v textovom formáte .doc, 

.docx). Okrem vlastného príspevku je potrebné zaslať krátky životopis autora 

v slovenskom alebo anglickom jazyku (max. 200 slov). Za príspevkom prosím uveďte 

svoje meno s titulmi, údaje o pracovisku, kontakt na seba (e-mail). Príspevky budú 

zverejnené v zborníku. Organizátor si vyhradzuje právo na výber príspevkov do 

zborníka.  

Finálny príspevok k posteru Vás prosíme zaslať najneskôr do 31.10.2019 na 

e-mail: konferencia.dvo@gmail.com. 

 

 

https://forms.gle/j56Nt9SEh2Q5LZer8
mailto:zuzana.vojtova@vudpap.sk
mailto:konferencia.dvo@gmail.com


Podrobný program konferencie s popisom jednotlivých vstupov 

a workshopov Vám zašleme v 2. polovici októbra 2019. Spolu s pozvánkou budú 

zverejnené aj na našej webovej stránke: https://vudpap.sk/ a Facebookovej stránke 

VÚDPaP a tiež odoslané všetkým prihláseným účastníkom. 

 

Miesto konania konferencie 
 

Stredisko SÚZA: Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, 811 02 

Bratislava- Staré mesto. 

 
Kontaktná adresa organizátora 
 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, tel.: (+421 2) 4342 0973, konferencia.dvo@gmail.com 
 

Konferenčný poplatok 
 
Konferenčný poplatok je 38,- €.  

Pre študentov po predložení študentského preukazu (pri registrácii) je poplatok 10.- €. 

Poplatok Vás poprosíme uhradiť do 25.10.2019.  

Poplatok je potrebné zaplatiť na účet číslo: 
 

IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164 

SWIFT/BIC: SPSRSKBA 

VARIABILNÝ SYMBOL: 07112019 

 
Kvôli identifikácii platby uveďte do poznámky: DVO, meno a priezvisko, 

vysielajúcu organizáciu. Registrácia bude potvrdená e-mailom po obdržaní 

konferenčného poplatku na vyššie uvedený účet. Z poplatku budú hradené 

konferenčné materiály, strava a občerstvenie, večerný raut, certifikát, organizačné 

náklady spojené s konferenciou a ročné predplatné odborného periodika Psychológia 

a patopsychológia dieťaťa. Poplatok bude možné zaplatiť aj v hotovosti na mieste (túto 

možnosť treba uviesť v online prihlasovacom formulári). Cestovné náklady 

a ubytovanie hradí účastníkovi vysielajúca organizácia. 

 

https://vudpap.sk/
https://www.facebook.com/pg/vudpap/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/vudpap/posts/?ref=page_internal
mailto:konferencia.dvo@gmail.com


Ubytovanie  
 
Možnosť ubytovania na mieste konferencie. Nutná rezervácia čím skôr na adrese: 
 

Centrum účelových zariadení – stredisko SUZA Bratislava 
Drotárska cesta 46 
811 04 Bratislava,  
tel.: +421 2 59354999, mobil: +421 915 846 345, fax: +421 2 62801135 
e-mail: suza.recepcia@cuz.sk 
web: http://www.cuz.sk/zariadenia/suza-bratislava,  
http://www.cuz.sk/sites/default/files/uploads/kontakty_suza.pdf 
 
 
Možnosti ubytovania v blízkom okolí 
 
 
Hotel Albrecht 
 
Mudroňova 4237/82, 811 03 Bratislava - Staré Mesto 
 
Web stránka: hotelalbrecht.sk 
 

02/672 000 91 

 

 
Hotel Matyšák 
 

Pražská 3745/15, 811 04 Bratislava - Staré Mesto 
 

Web stránka: hotelmatysak.sk 
 

02/206 340 01 
 

 
Chill House Slovakia  
 
Hrebendova 5835/44B, 811 02 Bratislava 
 
Web stránka: chillhouseslovakia.sk 
 

0950 870 899 
 
 
Doprava 

Súradnice: 48° 9' 22,8176081" N / 17° 5' 2,0055771" E 

http://www.cuz.sk/zariadenia/suza-bratislava
http://www.cuz.sk/sites/default/files/uploads/kontakty_suza.pdf


Mestská hromadná doprava: http://imhd.zoznam.sk/ba/planovac-cesty-vyhladanie-
spojenia.html 
Výstupná zástavka na znamenie:  Prvosienková ulica   
 

 
Informácie 
 

tel.: (+421 2) 434 20973,  

e-mail: konferencia.dvo@gmail.com 
 
 
 
               
 
               Sledujte nás na Facebooku. 
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