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Pripomeňme si XXVIII. ročník konferencie Dieťa v ohrození prostredníctvom fotografií 

Spomínate si na atmosféru tohtoročnej medzinárodnej odbornej konferencie,           

v rámci ktorej sme sa venovali témam inklúzie a deťom v náročnej životnej situácii? 

Poďme sa za konferenciou obzrieť okom nášho fotografa... 

Prednášky a workshopy 



Naši zahraniční hostia 



Priateľské stretnutia a rozhovory 



 

Abeceda trochu inak 



Virtuálna realita 



Živá knižnica 



Viac fotografií nájdete TU. 

https://vudpap.sk/xxviii-rocnik-konferencie-dieta-v-ohrozeni-vo-fotografii/


Máte záujem o odoberanie odborných časopisov vydávaných vo VÚDPaPe? 

Môžete si u nás objednať predplatné nasledovných časopisov: 

Psychológia a patopsychológia dieťaťa 

Odborný psychologický časopis, vychádzajúceho v slovenskom jazyku. Časopis sa zaoberá 

problematikou psychického vývinu detí väčšinovej populácie i rôznych minoritných skupín a deter-

minantmi tohto vývinu, najmä edukačným pôsobením. Určený je vedeckej komunite zaoberajúcej   

sa detskou psychológiou, odborným zamestnancom školských poradenských zariadení a študentom 

psychológie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky a sociálnej práce. 

Vychádza 2x ročne.  

Ročné predplatné na rok 2020 je 15 eur.  

Ponúkame možnosť zakúpenia starších výtlačkov v hodnote 5 eur/kus. 

Dieťa v centre odbornej pozornosti 

Metodicko - odborný časopis pre poradenskú prax a širšiu verejnosť. 

Časopis sa tematicky venuje praktickým otázkam školského systému 

a poradenstva. Témou prvého čísla je multidisciplinárny prístup, 

druhé čísla sa zaoberá problematikou inklúzie a dieťaťa v náročnej 

rodinnej situácii. Vychádza 3x ročne.  

Cena 5 eur/kus. Ročné predplatné 12 Eur (3 čísla).  

Ponuka RR screening 

Testová batéria na vylúčenie mentálnej retardácie 6 – 10 ročných detí 

Testová batéria RR screening je určená na vyšetrenie 6 – 10 ročných detí, ktoré navštevujú špeciálnu 

základnú školu (ŠZŠ) alebo neprospievajú v základnej škole (ZŠ). Pre túto skupinu predstavuje    

spoľahlivý a rýchly prostriedok na vylúčenie mentálnej retardácie. V praxi sa RR screening môže stať 

jedným z nástrojov, ktoré pomôžu reintegrovať zo ŠZŠ do ZŠ tie deti, ktorých slabé výkony                

v inteligenčných testoch a v škole nie sú zapríčinené mentálnou retardáciou. 

Cena 30 eur. 

Objednávky vybavuje Mgr. B. Sedlačková na kniznica@vudpap.sk. 



Ako sa darí pri realizácii národného projektu Štandardy? 

Odpovedá Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD., ktorá momentálne pôsobí ako 

hlavná odborná riešiteľka v Národnom projekte VÚDPaP „Štandardizáciou 

systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ 

pre 2. aktivitu „Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov v systéme výchovného 

poradenstva a prevencie“. S VÚDPaP spolupracovala aj v rámci predchádzajú-

ceho národného projektu. Lenka je psychologička, konzultantka, lektorka       

a kariérová poradkyňa. Má ukončené magisterské štúdium v odbore psycholó-

gia a doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia prá-

ce na FSEV UK v Bratislave. Učí budúcich psychológov na Univerzite           

Komenského. Pracovala ako konzultantka v súkromnom i neziskovom sekto-

re. Pôsobila v centre Euroguidance, ktoré je súčasťou rovnomennej európskej 

siete organizácií rozvíjajúcich celoživotné kariérové poradenstvo. Niekoľko 

rokov mala na starosti realizáciu tohto európskeho projektu, malých a veľ-

kých vzdelávacích podujatí, ale aj lektorovanie workshopov, prekladanie tex-

tov a publikácií, konzultácie k projektovým zámerom atď. Aktívne pôsobí       

v rámci viacerých občianskych združení, napr. v Inštitúte dialogických praxí 

(IDP) a Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK). 

  

Výzvu na realizáciu národného projektu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu             

a športu SR 25. apríla 2019. Ako sa vám zatiaľ darí? 

V projekte „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu 

práce“ sa snažíme prispieť k rozvoju kvality poskytovaných služieb v rámci systému výchovného    

poradenstva a prevencie, ako aj podporiť ľudí v systéme, aby sa viac prepájali. 

V rámci Aktivity 2 „Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pre systém výchovného poradenstva 

a prevencie“, ktorú mám na starosti, chceme tiež prispieť k rozvíjaniu kvality tohto systému pro-

stredníctvom vzdelávania odborníkov a tvorby rôznych materiálov smerujúcich k ich ďalšiemu rozvo-

ju. Uvedomujeme si, že pedagogickí a odborní zamestnanci plnia mnoho úloh a chceli by sme 

ich posilniť v ich náročnom poslaní.   

Snažíme sa vnášať multidisciplinárny prístup, ktorý je nosnou myšlienkou projektu, nielen do obsahu 

vzdelávaní, ale už do samotného procesu tvorby vzdelávaní. Prostredníctvom osobného rozvoja a ino-

vatívnych prístupov v rámci vzdelávaní by sme chceli podporiť nadväzovanie vzťahov a spoluprácu  

pri poskytovaní služieb poradenstva a prevencie pre dieťa a jeho rodinu. 

 



Čo je hlavným cieľom národného projektu? 

Pre mňa je to o podpore v zavádzaní a rozvíjaní spolupráce pri poskytovaní služieb v rámci systému 

výchovného poradenstva a prevencie, skvalitňovaní poskytovaných služieb vytvorením a zavádzaním 

štandardov, ako aj vzdelávaním odborníkov v systéme. Projekt by mal prispieť  celkovo aj 

k inkluzívnosti, či zlepšeniu kompetencií detí a žiakov smerom k ich úspešnosti na trhu práce, 

k tomu, aby v praxi fungoval multidisciplinárny prístup k dieťaťu a jeho rodine s cieľom zvýšiť kvalitu 

života detí. 

 

Čo vás momentálne zamestnáva najviac? A koľkí ľudia sa na projekte zatiaľ podieľajú? 

Náš tím v Aktivite 2 sa postupne rozrastá, od decembra nás bude 16 interných zamestnancov, pričom 

už máme zazmluvnených cez 20 externých expertov, ktorí pomáhajú pri tvorbe vzdelávaní, ale už aj 

niektorých príručiek. Stále nás zamestnáva aj hľadanie nových kolegov do tímu – napr. interných 

a externých lektorov pre kariérovú výchovu a kariérové poradenstvo, ale aj sociálno-psychologické 

výcviky a ďalších. 

Kľúčové pre nás momentálne je vytvoriť kvalitné vzdelávacie programy.  Vzdelávanie vytvárame tak, 

aby bolo výživné a podporné pre ľudí, ktorí v systéme pôsobia kratšie, ale aj dlhodobo. Hlavným    

cieľom je rozvíjať ich odborné kompetencie, ale zároveň by sme chceli prispieť  aj k ich celkovej osob-

nej pohode. Prostredníctvom rôznych typov vzdelávaní plánujeme podporiť účastníkov pri zavádzaní 

inovatívnych prvkov a rozvíjaní spolupráce v rámci ich bežnej praxi. V rámci národného projektu  

pripravujeme nasledovné vzdelávania, ktoré by mali odštartovať na jar roku 2020: 

 Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách (pre 1000 pedagogických 

a odborných zamestnancov z materských, základných a stredných škôl) 

 Inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v systéme výchovného pora-

denstva a prevencie (pre 81 kariérových poradcov pôsobiacich v CPPPaP) 

 Multidisciplinárna spolupráca v systéme výchovného poradenstva a prevencie – sociálno-

psychologický výcvik (pre 160 pedagogických a odborných zamestnancov z CPPPaP, CŠPP, ŠVZ   

a zo škôl) 

 Metódy korektívnej práce s deťmi, žiakmi a študentmi v kontexte výchovy a vzdelávania (pre 

20 odborných zamestnancov pracujúcich v školských zariadeniach VPaP, ako aj v ŠVZ) 

 Intervenčné metódy v práci s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania (pre cca 80 odborných 

zamestnancov pracujúcich v školských zariadeniach VPaP, ako aj v ŠVZ) 

 Príprava supervízorov (30 odborných zamestnancov pracujúcich v školských zariadeniach VPaP, 

ako aj v ŠVZ) 

 

 



 

V interných kuloároch sa o ľuďoch, pracujúcich na projekte, hovorí v záhadných skratkách 

„HORY“ a „ORY“. Čo sa za nimi skrýva? 

V projekte pôsobím ako HORa – t.j. hlavná odborná riešiteľka pre Aktivitu 2 „Vzdelávanie a rozvoj 

ľudských zdrojov pre systém výchovného poradenstva a prevencie“.  V našom tíme máme 3 šikovné 

ORy, čo sú odborné riešiteľky, ktoré pôsobia ako tímlíderky pre 3 menšie tímy v rámci našej aktivity. 

Tím „a“ pod vedením Kataríny Zjavkovej má na starosti dlhodobé špecializované vzdelávania 

(sociálno-psychologické výcviky, vzdelávania v terapeutických metódach, vzdelávania v supervízii). 

Tím „b“ pripravuje a zrealizuje pod vedením Katky Štukovskej vzdelávania v kariérovej výchove 

a kariérovom poradenstve (kratšie vzdelávanie pre zamestnancov škôl a dlhšie vzdelávanie            

pre zamestnancov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie). A tím „c“ 

s vedením Majky Jaššovej realizuje všetko okolo toho a aj nad rámec vzdelávaní, pripravujú a tvoria                

intelektuálne výstupy súvisiace so vzdelávaniami, ale aj s dlhodobým rozvojom ľudských zdrojov. 

 

               Je niečo, čo by vám pri realizácii národného projektu v tomto období pomohlo? 

Pri realizácii národného projektu by určite pomohlo viac a viac ľudí zapálených pre tému a ciele  

projektu, či už z radov zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie, ale aj z iných 

oblastí, ako aj rodičov detí, ktorých sa projekt v prvom rade týka. Veríme, že k tomu môžeme       

prispieť aj prostredníctvom vzdelávaní, ktoré sa rozbehnú už na jar 2020. 

Multidisciplinárna spolupráca v systéme výchovného poradenstva a prevencie                    

(sociálno - psychologický výcvik) 

Chcete prispieť k lepšej spolupráci na Vašom pracovisku?  

Prostredníctvom zážitkových sebaskúsenostných techník budete pracovať na svojich silných      

stránkach, zažijete ako spolupracovať  v multidisciplinárnych tímoch pri poskytovaní služieb deťom 

a ich rodičom vo vzdelávaní, ktoré podporuje rovnaké príležitosti pre všetky deti a taktiež pracovať           

s inovatívnymi stratégiami v prostredí  školskej triedy, školského zariadenia aj v centre. Ďalším    

benefitom je poskytovanie mentoringu a koučingu počas celej doby výcviku od lektorov výcvikových 

skupín. 

Témy výcviku 

 Multidisciplinárny prístup a identita v multidisciplinárnom systéme 

 Inakosť ako zdroj pozitívnej zmeny 

 Komunikácia a vytváranie partnerstiev 

 Leadership v multidisciplinárnom systéme a práca so skupinou 

 Stratégie zvládania náročných situácií a riešenie konfliktov 

 Dlhodobé vytváranie vzťahovej spolupráce v systéme výchovného poradenstva a prevencie 



Pre koho je výcvik určený? 

 Pedagogickí a odborní zamestnanci zo základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií 

 Odborní zamestnanci z CPPPaP, CŠPP, diagnostických centier, reedukačných centier,             

liečebno- výchovných sanatórií 

Aké sú naše vstupné požiadavky? 

 Ukončené VŠ vzdelanie  druhého stupňa humanitné a spoločenské vedy,  minimálny kariérový 

stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec  

 Ochota pracovať na sebe a otvorenosť k novým prístupom vo vzdelávaní a v poradenstve 

 Z jedného pracoviska sa môžu prihlásiť max. traja uchádzači o vzdelávanie 

Čo môžete získať? 

 Inovačné vzdelávanie podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch v rozsahu  310 hodín (180 hodín prezenčnou formou/6 trojdňo-

vých stretnutí, 130 hodín dištančnou formou) predpokladané trvanie marec 2020- august 2021 

 Získanie certifikátu z akreditovaného vzdelávania 

 Bezplatné vzdelávanie, bezplatné ubytovanie počas dní vzdelávania 

Konkrétne podmienky budú vybraným frekventantom včas oznámené. 

Kde sa môžete prihlásiť? 

Prihlásenie bude spustené od 6.12.2019 do 15.1.2020  

Prihlásiť sa môžete cez PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK 

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať PhDr. Vladimíru Hulínovú, PhD. na emailovej adrese: 

spv.np@vudpap.sk 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmePmelCLCY7Io1mFVmornadXHQuaz6estLkzYm7HPJ0NXdQ/viewform
file:///C:/Users/Zuzka/Desktop/spv.np@vudpap.sk


 Dlhodobé vzdelávanie v terapeutických metódach  
 

VÚDPaP prostredníctvom NP Štandardy Vám ponúka skvelú príležitosť získať teoretické znalosti 
a praktické zručnosti v používaní terapeutických metód v práci s dieťaťom/žiakom v systéme VPaP.  

Ponúkame 3 programy vzdelávania v terapeutických metódach, zamerané na tematické okruhy 
a potreby odborných zamestnancov pracujúcich v systéme výchovy a vzdelávania. Programy             

sú založené na princípe Dynamického prístupu Skála-Urban-Rubeš (SUR) a Kognitívne- behaviorálnej 

terapie. Výber z praktických techník práce s deťmi obsahuje zložku terapie zameranej na riešenie.  
 

Čo ponúkame?   
 100 hodín výcviku podľa vybraného programu 

 Programy sú inovačným vzdelávaním podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. 
 20 - 21 účastníkov v skupine  

 Vzdelávanie a ubytovanie hradené z NP Štandardy  
 Marec 2020 - Október 2022  

 
Pre koho?  

Psychológovia, Školskí psychológovia, Liečební pedagógovia, Sociálni pedagógovia,                    
Špeciálni pedagógovia v systéme VPaP 

 
Metódy korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania – podľa SUR 

Program SUR je založený na výcvikovom modeli spojenom s jeho zakladateľmi Skálom, Urbanom,  
Rubešom.  Jeho princíp spočíva v intenzívnej výcvikovej práci v komunite a malých skupinách, ktoré 

vedú vždy 2 lektori - muž a žena. 
 

Výberové konanie pre tento program sa bude konať  29-31.1.2020 v priestoroch VUDPaP. 
 

Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov 
– podľa princípov Kognitívne- behaviorálnej terapie 

  Program KBT obsahuje teoretickú, zážitkovú, nácvikovú a supervíznu zložku. Zameriava sa na 
aplikáciu princípov Kognitívne- behaviorálnej terapie v kontexte výchovy a vzdelávania 

 Stratégie založené na dôkazoch  
 Princípy aplikácie KBT v práci s pedagógmi, skupinou a rodičmi  

 
Praktické techniky práce s deťmi  

Ucelený program v ktorom Vás rôzni lektori vyškolia v nižšie vymenovaných technikách                
a ich praktickej aplikácii v práci s deťmi. 

 Hrová a filiálna terapia  
 Kids Skills a základy Terapie zameranej na riešenie  

 Motivačné rozhovory a Vzťahová väzba 
 Mindfulness  

 
Podmienky pre záujemcov: Ukončené VŠ 2. stupňa v odbore liečebná pedagogika, špeciálna peda-

gogika, sociálna pedagogika, psychológia, sociálna práca. 
Pre Výber z praktických techník práce s deťmi v rozsahu aspoň 30 hodín je podmienkou je absol-

vovanie sebaskúsenostného výcviku.  
 

Absolvovanie vzdelávania v terapeutických metódach negarantuje účastníkom status terapeuta 
po jeho ukončení. 

 
Prihlášky: Prihlasovanie prebieha do  21.12.2019 23:19 cez online formulár https://forms.gle/

GYciJb4HXyBSzm3aA  

V prípade otázok, kontaktujte MSc. Katarínu Drlíkovú na tm.np@vudpap.sk  

https://forms.gle/GYciJb4HXyBSzm3aA
https://forms.gle/GYciJb4HXyBSzm3aA
mailto:tm.np@vudpap.sk


Pracujeme na procesných štandardoch systému výchovného poradenstva a prevencie 

Prihlásili ste sa aj vy do tímu externých expertov, aby sme spolu mohli definovať a popísať 

procesné štandardy poradenského systému v školstve? 

 

V rámci národného projektu VÚDPaPu „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii 

a úspešnosti na trhu práce“ štartujeme prácu vo viacerých expertných skupinách zameraných na 

tvorbu procesných štandardov. Od júla 2019 tím interných zamestnancov VÚDPaP zbieral, analyzo-

val a sumarizoval rôzne národné a medzinárodné odborné podklady, ktoré sa využijú pri tvorbe pro-

cesných štandardov.   

Vytvorenie týchto štandardov, ktorých základným filozofickým východiskom je multidisciplinárny 

prístup (MDP) k dieťaťu a jeho rodine, bude znamenať doplnenie aktuálne najviac chýbajúceho opor-

ného bodu v nastavení procesov odborných činností systému VPaP. A to tak, aby reflektovali kvalitu 

odbornej činnosti, aby boli integrované a koherentné a boli orientované na potreby dieťaťa prostred-

níctvom MDP a inkluzívneho prístupu.  

Odborníci tak budú mať zarámcované procesy svojej multidisciplinárnej odbornej činnosti a dieťa 

a jeho rodina budú mať garanciu, že proces identifikácie potrieb a následný sled intervencií, ktoré by 

malo každé dieťa so svojou rodinou získať v rámci systému VPaP, bude kvalitný a efektívny.   

Ak chcete viac informácií, alebo sa chcete podieľať na tvorbe procesných štandardov,             

kontaktujte PhDr. Alenu Kopányiovú, PhD. (alena.kopanyiova@vudpap.sk), hlavnú odbornú  

riešiteľku aktivity pre tvorbu štandardov.  

Národná Stratégia inkluzívneho vzdelávania 
 

Vláda SR na svojom rokovaní 23. júna 2018 definitívne odobrila Národný program rozvoja výchovy  
a vzdelávania (NPRVaV). Súčasťou tohto národného programu je aj vytvorenie národnej Stratégie 

postupného rozvoja  inkluzívneho vzdelávania (podľa NPRV, 2018, s. 08, opatrenie 8 Implementač-
ného plánu NPRV). Táto úloha pripraviť Stratégiu inkluzívneho vzdelávania vhodne pripadla         

Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý by uvedenú Stratégiu chcel       
pripraviť participatívne a inkluzívne. K tvorbe Stratégie VÚDPaP prizval Koalíciu za spoločné     

vzdelávanie (Inklukoalíciu), ktorá prispeje svojimi expertami a v súčinnosti s VÚDPaPom pripraví 
proces tvorby.  

 
Vzhľadom k tejto úlohe chceme vyzvať všetkých aktérov, expertov a odborníkov v tejto oblasti, 

aby nás v prípade záujmu kontaktovali, aby s nami mohli participovať na tvorbe tejto            
významnej Stratégie na ceste našich škôl k inklúzii.  

 
V prípade záujmu kontaktujte členov organizačného tímu Magdalénu Špotákovú a Viktora Križa  

prostredníctvom e-mailu: info@inklukoalicia.sk alebo magdalena.spotakova@vudpap.sk  

mailto:alena.kopanyiova@vudpap.sk
mailto:info@inklukoalicia.sk
mailto:magdalena.spotakova@vudpap.sk


Ako ste vnímali VÚDPaP v roku 2019? 

 

Milé kolegyne a kolegovia, 

rok 2019 sa pomaly, ale isto chýli ku koncu a za ten čas „prešiel VÚDPaP kus cesty.“  

Ako ste vnímali VÚDPaP a jeho aktivity v roku 2019?  

Váš názor nás zaujíma. Dajte nám o ňom vedieť vyplnením krátkeho online dotazníka, 

ktorý nájdete TU. 
 

Čo by ste povedali na knihu ako vianočný darček? 

Poďme sa pozrieť na knižné novinky... 

O ADHD v dospívání a dospělosti 

Markéta Závěrková 

Pasparta, 2019 

 

Výskyt ADHD u ľudí v období adolescencie a dospelosti          

sa v minulých rokoch podceňoval. Súčasné výskumy sa zhodu-

jú na tom, že počet jedincov s touto poruchou v týchto veko-

vých skupinách nie je zanedbateľný. Autorka knihy vybrala 

autentické príbehy dospievajúcich a dospelých klientov, s kto-

rými sa stretla počas svojej psychoterapeutickej praxe. Ich 

prostredníctvom podáva svedectvo o záľudnosti tejto diagnó-

zy, o závažných psychických stavoch a názorne ukazuje, ako 

efektívne ADHD a časté sekundárne komplikácie (depresia, 

úzkosť, agresie, závislosť, obsesie, paranoja) kompenzovať 

prostredníctvom systemického prístupu a naratívnej psycho-

terapie. Druhá časť publikácie sumarizuje aktuálne poznatky  

o ADHD. Zameriava sa na priblíženie prejavov a problémov, 

ktoré zhoršujú kvalitu života nielen samotným jedincom, ale 

aj rodičom, pedagógom, vychovávateľom, asistentom, leká-

rom. Odpovedá na najčastejšie otázky z praxe a ponúka kon-

krétne spôsoby, ako riziká a negatívne účinky ADHD v oblasti 

vzdelávania, pracovného uplatnenia aj medziľudských vzťahov 

eliminovať. 

https://forms.gle/dQoNT4nEo6Nfvop88


Zvládáme specifické poruchy učení 

Lenka Krejčová, Zuzana Hladíková 

Edika, 2019 

 

Autorky úspešnej publikácie Špecifické poruchy učenia pripra-

vili ďalší titul, ktorý je zameraný predovšetkým na žiakov 2. 

stupňa ZŠ, využiť ho ale môžu tiež žiaci starší, študenti SŠ a VŠ 

aj dospelí a samozrejme tiež rodičia, učitelia, doučovatelia, špe-

ciálni pedagógovia a psychológovia. Jednotlivé kapitoly sa venu-

jú práci s textami (písanie súvislých textov, písanie výpiskov     

z odborných textov, učenie slovíčok v cudzích jazykoch), poroz-

umeniu čítanému, alternatívnym spôsobom spracovania infor-

mácií a zapamätaniu si učiva aj využitiu moderných technológií. 

Čo v knihe nájdete? 

• systematický tréning zručností, ktoré v súvislosti s dyslexiou 

potrebujeme posilniť 

• pomoc pre nájdenie vlastných spôsobov práce 

• konkrétne príklady a praktické cvičenia 

Kvalitné čitateľské zručnosti predstavujú kľúč k úspešnej celoži-

votnej vzdelanosti. Publikácia obsahuje cvičenia a úlohy, ktoré 

svojou náročnosťou zodpovedajú rozumovej vyspelosti dieťaťa 

na druhom stupni a súčasne rešpektujú jeho čitateľské zručnos-

ti. Voľba cvičení takisto zodpovedá súčasným poznatkom o efek-

tívnej náprave porúch čítania. 

Výbor z díla III 
Osobnost a přenos 

Carl Gustav Jung 
Nadační fond Holar, 2019 
 

Revidované vydanie tretieho zväzku „Výboru z díla C. G. Junga“. 

Kniha obsahuje Jungove texty: Vzťahy medzi ja a nevedomím; 

Psychológiu prenosu. 2. vydanie. 

 

https://www.martinus.sk/authors/lenka-krejcova
https://www.martinus.sk/authors/zuzana-hladikova
https://www.pantarhei.sk/vydavatelstva/nadacni-fond-holar.html


Pojďme spolu snít  

Psychoanalýza k rozjímání 

Zuzana Ritterová 

Galén, 2019 

V knihe autorka vysvetľuje základné psychoanalytické pojmy zrozu-

miteľným spôsobom s použitím všeobecne známych literárnych prí-

behov. Vychádza pri tom z klasickej Freudovej pudovej teórie so za-

cielením na Oidipov komplex. Na prípadoch literárne známych     

postáv pátra po príčinách, ktoré viedli k sformovaniu psychiky dané-

ho človeka. Pre čitateľov môže ísť o zaujímavý proces, pretože väčši-

na ľudí si možno nevie predstaviť, ako hlbinná psychoterapia prebie-

ha a najmä, čo sa pri nej vlastne deje v hlave terapeuta. Navyše ide  

o tému obostretú až mystickým tajomstvom. Kniha môže čitateľovi 

pomôcť nakuknúť   do "trinástej komnaty" jeho nevedomia, čo môže 

prispieť k riešeniu rôznych životných problémov, ktoré sa doteraz 

javili ako neriešiteľné. A aj keby sa to nepodarilo, vždy je zaujímavé       

sa dozvedieť niečo o podstate fungovania vlastnej psychiky. 

Delikvence 
Petr Blažek, Slavomil Fischer a Jiří Škoda  

Grada, 2019 
 

Monografia vychádza z dlhoročných skúseností autorov z práce 

s delikventami vo väzniciach a výchovných ústavoch. V tomto pro-

stredí dochádza k náročným životným situáciám, niekedy až drama-

tickým. Následné reakcie delikventov sa premietajú aj do ich výtvar-

nej činnosti a písomných prejavov. Rozbor týchto materiálov má 

značný potenciál ako v diagnostike, tak v procese resocializácie od-

súdených. Cieľom arteterapeutického prístupu je eliminovať pôsobe-

nie záťažových situácií na psychiku a osobnosť a dosiahnuť resociali-

začné ciele, teda korigovať správanie delikventov tak, aby sa pohybo-

valo v rámci spoločensky prijateľných noriem. Publikácia začína čas-

ťou teoretickou, ktorá sa venuje jednak vymedzeniu pojmov v oblasti 

etiológie delikvencie a kriminality a jednak zachyteniu typických 

osobnostných rysov a znakov páchateľov. Predstavuje tiež aktuálne 

otázky ústavnej a penitenciárnej praxe. Praktická časť knihy prináša 

ukážky výtvarných a písomných prác uväznených a analyzuje ich      

v kontexte s faktormi, ktoré sú príčinou vzniku a rozvoja kriminál-

neho správania. Čitateľovi sa tak ponúka unikátna možnosť zoznámiť 

sa so skrytými motívmi, ktoré vedú ľudí k páchaniu závažných     

kriminálnych činov. 

https://www.martinus.sk/?uItem=657513
https://www.martinus.sk/authors/petr-blazek
https://www.martinus.sk/authors/slavomil-fischer
https://www.martinus.sk/authors/jiri-skoda


       Sledujte nás na Facebooku. 

a úspešný nový rok  

2020. 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie   

vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov                       

PF 2020 

https://www.facebook.com/vudpap

