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Milí čitatelia, 

aprílové vydanie nášho newslettra je tu a s ním aj všetky VÚDPaPácke novinky. Premýšľate nad otázkami, 
ktoré by ste radi položili našim odborníkom? Nech sa páči, pokojne tak môžete urobiť počas nášho live-
streamu. Národný projekt „Štandardy“ pomaly finalizuje diagnostické štandardy, zverejnil ďalšie podnetné 
„Skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe“ a okrem iného pri-
pravuje metodiku „Sprievodca samohodnotením“, ktorá pomáha zariadeniam získať potrebnú spätnú väz-
bu k miere plnenia štandardov. Ak vás zaujíma úsek výskumu, náš kolega Martin Kmeť vám ponúkne in-
formácie o jednoduchom diagnostickom nástroji CHITT - skríningovom teste čítania s porozumením.     
Nechýbajú informácie o pripravovaných webinároch i zostrihy tých, ktoré už odzneli. 

 
Príjemné čítanie. 

Čo by nemalo ujsť Vašej pozornosti 

Máte na nás otázky? Pýtajte sa!  

Spúšťame nový formát „Vy sa pýtate, VÚDPaP odpovedá“. Každý týždeň spustíme na našej Facebook 

stránke „live-stream“, kde budete môcť na rôzne témy klásť v komentároch svoje otázky a naši          

odborníci Vám ich naživo zodpovedia. Najbližšie 20.4.2021 o 13:00 hod. Svoje otázky nám môžete     

zasielať prostredníctvom Slido do 16.4.2021. Heslo: otazky. 

https://www.sli.do/
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Novinky                         

z národného                 

projektu     

„Štandardy“ 

Finalizujeme diagnostické štandardy 

V mesiaci apríl predpokladáme finalizáciu diagnostických štandardov. Zároveň sme v marci absolvovali štyri expert-

né skupiny, v rámci ktorých sme spoločne nastavovali adekvátnu štruktúru intervenčných štandardov a upresňovali 

témy na rozpracovanie do obsahových štandardov. 

Každý vytvorený obsahový štandard prejde rukami autora/spoluautora, hodnotiteľa, ktorý štandard spripomienkuje 

a zapracuje navrhované korektúry a následne rukami recenzenta. 

Vzhľadom na mnohé podnety k záujmu o spoluprácu, ktoré prišli po tlačovej konferencii k reforme poradenského 

systému, sme v marci opätovne zverejnili výzvu na zapojenie sa do tvorby štandardov. Zverejneným formulárom 

sme rozšírili už existujúcu databázu so 150 odborníkmi o ďalších 40 odborníkov, ktorým ďakujeme za prejavený 

záujem o spoluprácu v konkrétnych témach obsahových štandardov.  

Máte otázky k štandardom? 

 

Zároveň v rámci jednotlivých regiónov prebiehajú stretnutia na tému „Ako štandardy súvisia s reformou?“, na 

ktorých majú riaditelia a riaditeľky možnosť klásť svoje otázky k štandardom, ich tvorbe, implementácii, či prepo-

jení na reformu.  

V marci sme spustili podstránku 

s frekventovanými otázkami 

a odpoveďami k procesným štandar-

dom metodických a odborno-

metodických činností. Otázky 

a odpovede budeme priebežne dopĺ-

ňať. Otvoriť ju môžete TU. Na  pod-

stránku sa viete dostať aj cez hlavnú 

stránku k procesným štandardom.  

https://vudpap.sk/standardy/frekventovane-otazky/
https://vudpap.sk/standardy/
https://vudpap.sk/standardy/
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Zverejnili sme ďalšie „Skúsenosti multidisciplinárneho 

prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe“ 

K už zverejneným štyrom materiálom 

pribudli dve nové Skúsenosti multidiscip-

linárneho prístupu v rámci pedagogickej 

a poradenskej praxe. Skúsenosti sú pre-

cízne spracovaným a podnetným mate-

riálom nielen pre odborníkov. Veríme, že 

tieto skúsenosti prispejú k chápaniu mul-

tidisciplinarity. Jedna z novo-

zverejnených skúseností popisuje podpo-

ru žiakovi so špeciálno-pedagogickými a 

psychologickými potrebami v základnej 

škole.  

Triedny učiteľ a školský podporný tím v súčinnosti s poradenským zariadením spolupracovali na zvládnutí ťažkostí 

s učením u žiaka druhého ročníka základnej školy. V nasledujúcej skúsenosti popisujeme prínos včasnej logopedic-

kej a špeciálno-pedagogickej terapie dieťaťu s poruchami reči aj učenia. Včasná diagnostika a systematická inter-

vencia nielen v podmienkach poradne výrazne pomohla prevencii pred zlyhaním dieťaťa v škole. 

Prebehli záverečné 

skúšky v programe 

„Inovatívne prvky 

v kariérovej výchove 

a poradenstve“  
 

Prvých 182 účastníkov vzdelávania v programe Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách ús-

pešne zavŕšilo vzdelávanie záverečnou skúškou. Skúšky prebiehali online vo forme kolokvií v menších skupinách, 

kde účastníci dostávali spätnú väzbu od komisie na ich progres a reflektovali nielen svoju záverečnú prácu, ale celé 

vynaložené úsilie pre uchopenie a implementovanie kariérovej výchovy a poradenstva v širšom význame v ich ško-

lách. Členov vzdelávacieho tímu potešilo, že napriek aktuálnej pandemickej situácii sa účastníci na skúšky aktívne 

pripájajú, využívajú svoju tvorivosť, opúšťajú komfortnú zónu a snažia sa o podporu žiakov v kariérovej výchove aj 

v online podobe. Účastníci v školách postupne vytvárajú ucelené tímy a kariérová výchova a poradenstvo získavajú 

vďaka našim absolventom pevné piliere systematického uchopenia tejto problematiky v školách, a zároveň amba-

sádorov naprieč krajmi SR. Týmto by sme účastníkom za celý vzdelávací tím chceli zaželať veľa tvorivosti 

a úspechov v ich ďalších snahách. 

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/atlas-skusenosti-mdp-v-ramci-pedagogickej-a-poradenskej-praxe/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/atlas-skusenosti-mdp-v-ramci-pedagogickej-a-poradenskej-praxe/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/atlas-skusenosti-mdp-v-ramci-pedagogickej-a-poradenskej-praxe/
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Ďalšie inšpiratívne zdroje ku kariérovej výchove a poradenstvu na tému výber školy 

Do balíčka inšpiratívnych zdrojov ku karié-

rovej výchove a kariérovému poradenstvu 

pribudli dva podcasty na tému výber školy, 

„Vyberáte školu pre svoje dieťa?“ a 

„Podpora žiaka pri výbere strednej školy v 

čase pandémie“ ako aj odborný text 

„Podpora pri výbere strednej školy v čase 

pandémie„ 

Všetky zdroje nájdete TU.  

Súčasťou procesu vytvárania Inštitútu inovácií je posúdenie prichádzajúcich návrhov inovácií z novo vynárajúcich 

sa potrieb dieťaťa, rodiny a pracovníkov v systéme. Pre zefektívnenie týchto procesov vzniká Expertná pracovná 

skupina VÚDPaP na posúdenie inovácií.  

Pracovná skupina bude mať za úlohu posudzovanie inšpiratívnych návrhov, inovácií, tvorbu expertných posudkov, 

a tým možnosť zaradenia do databázy inovácií. Posudzovanie bude prebiehať na základe hodnotiacich indikáto-

rov, ich jednotlivých stupňov a riadiť sa bude Etickým kódexom hodnotenia. 

 Do tejto skupiny budú navrhnutí členovia z nasledovných organizácií: 

 osoba delegovaná z úseku výskumu a metodických činností z VÚDPaPu, 

 zamestnanec poverený sekciou inkluzívneho a národnostného školstva MŠVVaŠ SR, 

 zamestnanec poverený  Štátnym pedagogickým ústavom (ďalej ŠPÚ), 

 zamestnanec poverený Štátnou školskou inšpekciou (ďalej ŠŠI), 

 zamestnanec poverený Metodicko - pedagogickým centrom, 

 zamestnanci poverení  univerzitami  a vysokými školami, 

 zamestnanec poverený sekciou primárneho a predprimárneho vzdelávania, 

 zamestnanec poverený sekciou stredných škôl a celoživotného vzdelávania, 

 zástupca zamestnancov zo systému poradenstva a prevencie. 

Inštitút inovácií je aktivita VÚDPaP-u v rámci NP 

Štandardy, ktorá zhromažďuje a zverejňuje inova-

tívne nástroje, programy, kompenzačné pomôcky 

a študijné materiály pre využívanie zariadeniami v 

systéme výchovného poradenstva a prevencie 

podľa ich individualizovaných potrieb. Vznikla 

preto, aby podporila šírenie inová-

cií  a inšpiratívnych návrhov v praxi a poskytovala 

možnosť ich pilotného overovania, či vzdelávania 

v ich implementácii.  

Už ste počuli o Inštitúte inovácií? 

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2021/03/Vyberate-skolu-pre-svoje-dieta-fix.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2021/03/Vyberate-skolu-pre-svoje-dieta-fix.pdf
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inspiracie-a-zdroje-pre-kvakp/
https://vudpap.sk/institut-inovacii/
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Pripravujeme                              

„Sprievodcu samohodnotením“ 

Sprievodca samohodnotením je metodika, ktorá pomáha zariadeniam získať potrebnú spätnú väzbu 

(hodnotenie) k miere plnenia štandardov. Otvára tému samohodnotenia ako takého a následne sprevádza zariade-

nie v tom, ako sa pozrieť na procesné štandardy cez realitu svojho zariadenia. Môžu tak samostatne získať konkrét-

ny obraz o tom, ako už dnes napĺňajú procesné kroky v jednotlivých štandardoch. Pri samohodnotení sa môžu 

oprieť o prílohy, pomocné dokumenty, ktoré sú súčasťou Sprievodcu - napríklad zoznam hodnotiacich indikátorov, 

formulár samohodnotiacej správy. Dokument vypracovaný k procesu samohodnotenia, ktorý bude zverejnený na 

stránke VÚDPaP, sprevádza  zariadenie krok po kroku „pohľadom dovnútra”. Je na samotných zariadeniach, či ná-

stroj využijú. Zariadenia môžu využiť aj ponúkanú asistenciu/podporu zamestnancov Regionálnych projektových 

centier. V spolupráci s ďalšími expertmi pripravujeme aj podporné dokumenty k sprievodcovi - súbor autoevaluač-

ných nástrojov. Zariadenia tak budú môcť využiť ďalšie hotové nástroje k nastaveniu procesov a činnosti vo vnútri 

svojej organizácie. Pokračujeme tiež s podpornými webinármi na témy súvisiace so štandardami, či  s podporou 

inštitucionálneho rozvoja (multidisciplinarita, inovácie…). Okrem toho sa tento mesiac ukončuje Mapovanie pripra-

venosti (na procesné štandardy) v zariadeniach v systéme VPaP. Doposiaľ sa do mapovania zapojilo 143 zariadení 

v rámci Slovenska, čo tvorí približne 60 % z celkového počtu. 

Zverejňujeme podporný nástroj pre všetky zariadenia - Metodiku stratégie 

inštitucionálneho rozvoja 

Zverejňujeme podporný nástroj pre všetky za-

riadenia, Metodiku stratégie inštitucionálneho 

rozvoja. Metodika stratégie inštitucionálneho 

rozvoja je podporný nástroj, ktorého cieľom je 

zariadeniam v systéme výchovného poraden-

stva a prevencie uľahčiť strategické plánovanie, 

zjednodušiť prácu na tvorbe vlastnej stratégie a 

poskytnúť oporu pri jej spracovaní do štruktúro-

vaného a prehľadného dokumentu.  

Obsahuje odporúčania použiteľné v podmienkach akýchkoľvek zmien. Aktuálne pri implementácii štandardov od-

borných a odborno-metodických činností, ako aj pri zavádzaní inovácií. 

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/metodika-strategie-institucionalneho-rozvoja/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/metodika-strategie-institucionalneho-rozvoja/
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Novinky                         

z národného projektu  

„Usmerňovať pre prax“ 

Potreba podpory adaptácie žiakov na podmienky prezenčného školského vzdelávania po dlhšom období realizácie 

jeho dištančnej formy, ich opätovnej socializácie, viedla interné expertky aktivity 1b NP Usmerňovať pre prax 

k vytvoreniu materiálu Kompenzačné opatrenia - Návrat detí do škôl. Spracovaný materiál je prvotne určený peda-

gogickým a odborným zamestnancom, nielen pre prácu s deťmi v škole na vyučovaní, ale aj napr. pre vychovávateľov 

v ŠKD. Inšpiráciu v ňom môže nájsť aj širšia odborná verejnosť.  

Cieľom materiálu bolo skonkretizovať úlohy pedagogických a odborných zamestnancov „v kocke“ po návrate žiakov 

a študentov do škôl a školských zariadení, v záujme uľahčenia ich adaptácie. Na čo majú myslieť pred a počas ich ná-

vratu do tried prvé dni, týždne. Súčasťou predkladaného dokumentu je veľmi dôležitá kapitola, ktorá uľahčí prácu 

v škole/triede, a to súbor aktivít, ktorými sa môžu pedagogickí a odborní zamestnanci v edukácii žiakov a študentov 

inšpirovať (ide o malú, skôr len ilustratívnu vzorku). Sú medzi nimi aktivity určené na zlepšovanie pozitívnej klímy 

v triede, relaxačné aktivity, aktivity zamerané na rozvoj empatie a vzájomnej komunikácie. Práve tieto aktivity pova-

žujeme z hľadiska primeranej adaptácie žiakov na školské prostredie za dôležité a prínosné. Za prínosné z hľadiska 

uľahčenia práce pedagógov v období návratu detí do škôl považujeme tiež prehľadne spracované existujúce webiná-

re, podcasty a preventívne programy z produkcie VÚDPaP. 

Je dôležité spomenúť, že pomocnú ruku formou možnosti dištančného poradenstva v tejto náročnej situácii, a to nie-

len pedagogickým a odborným zamestnancom škôl, ale aj priamo rodičom a žiakom, podáva i samotný VÚDPaP. Celý 

materiál Kompenzačné opatrenia - Návrat detí do škôl s konkrétnymi formami pomoci bude uverejnený na našej we-

bovej stránke. Informáciu o zverejnení nájdete aj na našom Facebooku. 

Pre pedagogických a odborných zamestnancov z radov 

formujúcich sa školských podporných tímov (ŠPT) pripra-

vujeme vzdelávanie, prostredníctvom ktorého si účastníci 

osvoja zručnosti potrebné k budovaniu tímovej spolupráce 

a efektívnemu fungovaniu členov ŠPT v záujme kvalitnej a 

komplexnej odbornej podpory detí a žiakov v školách. 

Vzdelávanie je naplánované na obdobie máj-august 2021. 

Viac informácií a prihlášku nájdete TU. 

https://www.facebook.com/vudpap
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/profesijny-rast-a-celozivotne-vzdelavanie/koordinacia-skolskych-podpornych-timov/?fbclid=IwAR1zK9zOGQ3ipDp-Kh-mRbO3wz5ok4Rc2fZYUOLjUhRh4AW3-sbpgnsWU5g
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Čo máme nové na úseku výskumu? 

Pár slov o CHITT-e, skríningovom teste čítania 

s porozumením 

Náš kolega Martin Kmeť vám v nasledujúcich riadkoch 

priblíži informácie z validizácie tohto jednoduchého 

diagnostického nástroja, nakoľko čitateľská gramotnosť 

ako jeden z kľúčových faktorov efektivity edukácie,  je už 

tradične viac či menej obsahom úloh, s ktorými sa 

v našich výskumoch stretávame. Čítanie je zložitý proces 

a zahŕňa nielen dekódovanie znakov spájaných do slov, 

viet a porozumenie takejto grafickej forme reči, či po-

trebnú primeranú úroveň psychických funkcií, kognitív-

nych procesov a schopnosti fonematického uvedomova-

nia, ale aj ďalších determinantov procesu, zrakového 

a sluchového vnímania, motoriky, jazykových schopnos-

tí, podnetnosti prostredia atď.  

Inšpirovaný požiadavkami praxe sa pracovný tím 

v zložení Kmeť, M., Belica, I., Dočkal, V., Guzmanová/

Jakubíková, M., Kročanová, L.,  Kurečko, M.,  Malíková/

Sárkozyová, J., Rajčániová/Sobotková, E., Špotáková, M., 

Zborteková, K. a ďalší, pokúsil vytvoriť jednoduchý diag-

nostický nástroj -  skríningovú metodiku, ktorej validizá-

ciu sme v našom ústave pred časom dokončili. Ambíciou 

nášho skríningového testu čítania (CHITT) bolo, odhaliť 

deti s problémami v čítaní s porozumením už 

v počiatočných rokoch školskej dochádzky, aby im bolo 

možné čo najskôr poskytnúť pomoc pri osvojovaní si 

čitateľských spôsobilostí. Stav a celkový trend znižovania 

čitateľskej gramotnosti (tzv. funkčnej gramotnosti) na 

Slovensku nás v tomto úsilí len podporil. Pokles úrovne 

porozumenia čítanému textu je negatívnou skutočnos-

ťou, ktorú  zaznamenávajú aj medzinárodné výskumné 

štúdie, napr. PISA z rokov 2010-2017. Slovensko patrí 

medzi krajiny, v ktorých sa ako najčastejší zdroj poznat-

kov používajú tlačené učebnice, a žiak, ktorý nerozumie 

dostatočne čítanému textu, má o. i. aj obmedzenú mož-

nosť úspešne napredovať v štúdiu. Výrazný, až tretinový 

podiel slovenských detí v takejto rizikovej skupine nás 

nabáda zaoberať sa systematicky touto problematikou.  

Vytvorili sme časovo nenáročný skríningový nástroj 

s jednoduchou administráciou, ktorý by mohol slúžiť na 

zisťovanie aktuálnych čitateľských spôsobilostí so zamera-

ním na porozumenie textu a bol primárne určený pre cie-

ľovú skupinu žiakov prvého stupňa ZŠ. Predpokladali sme, 

že nájde uplatnenie pri posudzovaní čitateľských spôsobi-

lostí detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, detí 

s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými 

poruchami učenia a tiež detí so sluchovým postihnutím. 

Nástroj sme konštruovali tak, aby bol pre dieťa 

z majoritnej populácie ľahko zvládnuteľný, tzn. že žiak 

s materinským jazykom slovenským, s bežnou psychomo-

torickou výbavou a zručnosťami, by nemal mať pri jeho 

vypracovávaní problém. To nám umožnilo vyskúšať použi-

tie testu aj v skupinách detí s iným ako slovenským mate-

rinským jazykom, s ktorými sa v našich školách stretávame 

a čoraz častejšie budeme stretávať.  

Na zisťovanie úrovne čitateľskej gramotnosti sa používajú 

rôzne metodiky, podľa zamerania a cieľovej skupiny, pre 

ktorú sú určené. Medzinárodné výskumy používajú tlače-

né texty, ktoré si majú žiaci prečítať a neskôr odpovedať 

na otázky, pričom sa zadávané texty líšia nielen obsahom 

(opis, rozprávanie, argumentácia, návod, rozličné protoko- 
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ly a zápisnice), ale aj formou (texty súvislé, nesúvislé, 

kombinované, zložené). Jednotlivé metodiky výskumov 

sú zamerané na zisťovanie procesov porozumenia, cie-

ľov čítania a čitateľských zvyklostí a postojov. Čo sa týka 

procesov porozumenia, členia sa na vyhľadávanie infor-

mácií, následné vyvodzovanie záverov, ich interpretáciu 

a hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov. Ďalej 

definujú „ciele čítania“, ktoré obsahujú podkategórie 

ako čítanie pre literárny zážitok a čítanie pre získavanie 

a využívanie informácií. Pomocou jednoduchých otázok 

v dotazníku sa zisťujú aj postoje detí k čítaniu. Testy 

v takýchto výskumných štúdiách sa orientujú na čítanie 

textu a jeho následnú interpretáciu pri položených otáz-

kach. Z hľadiska možnosti individuálnej diagnostiky je 

nevýhodou podobne konštruovaných testov časová ná-

ročnosť testovania i vyhodnocovania výsledkov. 

V našich podmienkach možno za komplexnú metodiku 

s aktuálnymi normami pre slovenskú populáciu považo-

vať  batériu testov M. Mikulajovej a kol. (2012) Čítanie, 

písanie a dyslexia. Batéria obsahuje test prediktorov 

gramotnosti, skúšky čítania pre mladší školský vek, test 

čítania s doplňovaním slov, hodnotenie pravopisných 

schopností mladších a starších žiakov vrátane dotazní-

kov pre učiteľov na hodnotenie gramotnosti. Práve uve-

dený Test čítania s doplňovaním slov (dvoch slov) sme 

použili na porovnanie s nami vytvoreným skríningovým 

testom (CHITT). Zaujímalo nás, či je vzťah medzi nami 

vytvorenou a štandardizovanou metodikou a či do urči-

tej miery odlišné nástroje merajú podobné procesy čita-

teľskej gramotnosti, potrebné na čítanie 

s porozumením.  

Počas tvorby, štandardizácie a validizácie testu náš tím in-

dividuálne vyšetril vyše 900 detí druhého až piateho roční-

ka ZŠ. Vyšetrovali sme nami vytvorenou testovacou batéri-

ou, ktorá okrem spomínaného testu dopĺňania slov obsa-

hovala aj iné vybrané subtesty, napr. na  zisťovanie slovnej 

krátkodobej pamäti, kvality intermodálneho spracovávania 

alebo koncentrácie a zrakovej diskriminácie, vrátane nášho 

testu, ktorý má 28 položiek v štyroch subtestoch a každý zo 

subtestov posudzuje porozumenie prečítanému iným spô-

sobom. Výsledná hodnota (HS) sleduje jedinú premennú – 

čítanie s porozumením, ktoré sa manifestuje motorikou 

a psychomotorickou koordináciou (subtest A), induktívnym 

myslením, generalizáciou a schopnosťou vyberať 

z lexikálnej zásoby (subtest B), pozornosťou, orientáciou 

v texte a jazykovým citom (subtest C), chápaním súvislostí 

a pamäťovou reprodukciou (subtest D). Porozumenie textu 

je však pre možnosť vyriešenia každej úlohy podstatné. 

V Teste s dopĺňaním slov, sa obe skóre získavajú pri pred-

poklade primeraných, predovšetkým sémantických 

a lexikálnych jazykových schopností, autorky považujú za 

nevyhnutné využívanie nielen sublexikálnej, ale aj lexikálno

-sémantickej cesty čítania.  

apríl 2021 

Napriek odlišnej konštrukcii a administrácii oboch nástro-

jov, môžeme na základe výsledkov konštatovať vysokú 

mieru zhody medzi nimi (súbežná validita), a možno sa 

domnievať, že oba merajú podobné globálne procesy čita-

teľskej gramotnosti potrebné na čítanie s porozumením. 

Získané výsledky podporujú našu nádej, že nami vytvorený 

skríningový test môže skutočne napomôcť k zaCHITTeniu 

rizikovej skupiny čitateľov. Verím, že ústav bude mať 

v budúcnosti prostriedky aj na to, aby sa tento nástroj do-

stal do rúk tým, ktorí ho v praxi potrebujú.   
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Máte chuť na dobrú knihu? Požičajte si ju z našej knižnice 

Ponuku našich kníh z knižnice 

VÚDPaP sme rozšírili o nové titu-

ly. Ak by ste o ne mali záujem, 

neváhajte nás kontaktovať. 

Psychológia davu je jedným zo slávnych diel citovaných v 

učebniciach psychológie i ďalších spoločenských vied. Le 

Bon svoju koncepciu davu vybudoval v súvislosti so správa-

ním davu počas francúzskej revolúcie. Podľa neho v davo-

vých situáciách dochádza k tzv. deindividualizácii - to zna-

mená, že jednotlivci prestávajú sami seba vnímať ako indi-

viduálne bytosti a splývajú s ostatnými do jedného mentál-

neho sugestibilného celku, v ktorom sa rýchlo šíria emócie 

a často aj asociálne správanie. V prvej polovici 20. storočia 

bola táto teória použitá v súvislosti s pochopením vplyvu 

médií. Le Bonovu myšlienku vraj často využíval aj Adolf 

Hitler. Deindividualizované správanie, v ktorom sa ľudia 

dočasne prestávajú správať podľa sociálnych noriem všte-

pených výchovou, skúmali tiež slávni americkí psychológo-

via ako Festinger a Zimbardo. Hoci Le Bonova kniha vyšla 

už v roku 1895, výstižne popisuje deje, ku ktorým v živote 

našej spoločnosti dochádza dodnes. 

Psychologie davu 

Gustave Le Bon 

Portál, 2016 

Tam, kde je svetlo, je aj tieň. V Jungovej individualizácii 

ide o protiklad s personou. Tou stránkou, ktorú radi sta-

viame na obdiv a ktorej prostredníctvom prezentujeme 

svoju bezúhonnosť. Čím vyhranenejšia persona, tým väč-

šia pretvárka a tým viac potlačený tieň. Tieň ale nemusí 

znamenať vyložené zlo, ale častejšie jednoducho niečo, čo 

je menejcenné a nedokonalé. Ten, kto si neuvedomuje 

vlastný tieň, ho často premieta na druhej osobe, trebárs 

na cudzincoch. Integrovať vlastný tieň znamená prekonať 

úzkosť a paradoxne jej odobrať silu. Znamená to prijať 

vlastnú životnosť, stať sa realistickejším a menej narcistic-

kým. Verena Kastová existenciu tieňa dokladá na mýtoch, 

rozprávkach i príkladoch z terapie či z každodenného živo-

ta. Popisuje individuálny i kolektívny tieň a spôsoby, ako 

ho prijať. Výsledkom takéhoto procesu je väčšia opravdi-

vosť, pokora aj zodpovednosť za vlastné chyby. 

 

Stín v nás 

Podvratná životní síla 

Verena Kast 

Portál, 2020 
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Sourozenecká dynamika 

Hans Sohni 

Portál, 2019 

So súrodencami si človek spája predstavu hlbokého spojenectva aj 

rivality. V prekvapivom kontraste s každodennými skúsenosťami sa 

však v psychoanalýze tejto téme venovala až do osemdesiatych 

rokov minulého storočia mizivá pozornosť a aj dnes k nej existuje 

len málo odborných publikácií. Vzťah so súrodencami však v ľud-

skom živote býva ten najdlhší a v celom svojom trvaní je zdrojom 

mnohých vzťahových skúseností. Autor tak okrem vertikálneho 

rozmeru rodinných vzťahov (s rodičmi) navrhuje všímať si aj hori-

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

zontálneho prenosu. Popisuje, ako je téma súrodencov chápaná v 

individuálnej, rodinnej i skupinovej psychoterapii detí i dospelých. 

Odhaľuje, ako nedostatky na rodičovskej a párovej rovine vedú k 

deštrukcii vzťahov medzi súrodencami a naopak, ako oslobodzova-

nie od rodičovských projekcií v strednom veku môže byť spojené s 

rastúcou súrodeneckou blízkosťou. Kniha obsahuje príklady z kaž-

dodenného života i početné kazuistiky a navrhuje, ako by mala vy-

zerať dobrá psychoterapeutická prax zahŕňajúca súrodeneckú dy-

namiku. 

V prípade záujmu o výpožičné služby, kontaktujte 

nášho kolegu Marcela Karvaya (tel.: 02 4488 8313, 

e-mail: marcel.karvay@vudpap.sk), s ktorým sa do-

hodnete na prevzatí vybraných titulov.  
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VYPOČUJTE SI                                                         
podcasty „Nahlas o deťoch“ 

Milí rodičia, ako prežívajú dlhotrvajúci lockdown vaše deti? Potrebujete sa poradiť s našimi psychológmi? Opíšte 

nám problém, ktorý vás v súvislosti s pandémiou a vašimi deťmi trápi a poradíme vám aj v našom podcas-

te Nahlas o deťoch. Otázky píšte na: nahlasodetoch@vudpap.sk.   

Ako prežívajú dlhotrvajúci lockdown vaše deti? 

Ako mať láskyplný vzťah so svojimi deťmi? Kedy môžeme s dieťaťom navštíviť poradňu? 

V tomto neľahkom období prechádzajú veľkou skúš-
kou aj naše vzájomné vzťahy. Sprísnenie lockdownu 
ich môže upevniť, alebo naopak aj naštrbiť.  Čím všet-
kým teraz prechádzajú vzťahy medzi rodičmi a deťmi? 
Ako si vybudovať pekný a kvalitný vzťah s dieťaťom? 
Vypočujte si TU. 

„V tejto situácii je toho už na všetkých veľa. Deti 
vykazujú známky depresie – nechutí im jesť, horšie 
spia, stratili motiváciu a vidíte ich často bez energie. 
Ak rodičia nevedia, ako s nimi o tom hovoriť, ako im 
pomôcť, odporúčam kontaktovať poradňu,“ tvrdí 
psychologička Lucia Lenická v našom podcas-
te Nahlas o deťoch. 

https://vudpap.sk/podcasty/nahlas-o-detoch/
mailto:nahlasodetoch@vudpap.sk
https://vudpap.sk/ako-mat-laskyplny-vztah-so-svojimi-detmi/
https://vudpap.sk/kedy-mozeme-s-dietatom-navstivit-poradnu/
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Deti a hoaxy Čo by mal vedieť budúci prvák? 

Prečo sa práve obdobie pandémie koronavírusu stalo 
obdobím, keď sa začali vo veľkom šíriť hoaxy a dezin-
formácie? Prečo venujú hoaxom a dezinformáciám 
pozornosť mladí ľudia? Aj o tom bude reč v našom 
podcaste. Dozviete sa aj to, čo robiť, ak sa k hoaxom 
dostanú deti. Podcast si môžete vypočuť TU. 

V podcaste budeme radiť vám, ktorí máte doma bu-
dúceho školáka. Otázka vstupu dieťaťa do školy sa 
dostáva do popredia, hoci máme stále náročné ob-
dobie koronavírusu, možno ešte o to viac, pretože 
riešime aj to, ako školu zvládne, keď napríklad dlho 
nechodilo do škôlky. Vypočujte si ho TU.  

Vyberáte strednú školu pre svoje dieťa?      

Nezmeškajte termín podávania prihlášok 

Zrušené maturity - dopad na psychiku       

mladých 

„Hoci sa mladí ľudia tvária, že ich názory iných nezau-
jímajú, výskumy hovoria, že pri výbere školy sú rodi-
čia stále jedným z najvýznamnejších vplyvov pre svoje 
deti,“ hovorí psychologička a kariérna poradkyňa Vý-
skumného ústavu detskej psychológie a patopsycho-
lógie Mária Jaššová. Podľa nej je príprava na stredné 
školy aktuálne sťažená pandémiou, ale aj tým, že sa 
nemôžu konať burzy stredných škôl, ani dni otvore-
ných dverí. Prečítajte si, o čom sme sa s ňou rozprá-
vali v podcaste Nahlas o deťoch. 

Toto obdobie je náročné pre všetkých – pre rodičov, 
pre deti, pre učiteľov, ale aj pre starších žiakov a 
študentov. Tým aktuálne zrušili maturity. Aj o tom 
budeme hovoriť v našom podcaste. Dozviete sa, 
ako môže na študentov vplývať to, že sa maturity 
zrušili, už druhýkrát. 

https://vudpap.sk/deti-a-hoax/
https://vudpap.sk/co-by-mal-vediet-buduci-prvak/
https://vudpap.sk/podcasty/nahlas-o-detoch/
https://vudpap.sk/zrusene-maturity-dopad-na-psychiku-mladych/
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VYPOČUJTE SI                                                         
podcasty „Odborne na slovíčko“ 

Posudzovanie správania žiaka Problémové správanie žiaka v škole - časť 1 

V podcaste sa zameriame na problémové správanie 
žiakov, s ktorým sa v školách a školských zariade-
niach stretávajú učitelia aj odborní zamestnanci veľ-
mi často. Ozrejmíme si, kedy už môžeme hovoriť o 
poruchách správania, ako ich môžeme rozpoznať, 
diagnostikovať a následne s nimi pracovať. Zameria-
me sa na najčastejšie sa vyskytujúce poruchy sprá-
vania, ktoré sú zapríčinené primárne vnútornými 
činiteľmi alebo nevhodnými sociálnymi vplyvmi. 
Tejto téme sme sa venovali v dvoch podcastoch a 
toto je prvý z nich. 

Zhodnocovanie a posudzovanie prejavov správania 
detí a žiakov je súčasťou každodennej práce odbor-
ných a pedagogických pracovníkov. Psychologič-
ka Alena Kopányiová nám priblíži, ako využiť diag-
nostické metódy a odborné poznatky na získanie 
objektívnejšieho posúdenia správania dieťaťa. Pod-
cast si vypočujte TU. 

Problémové správanie žiaka v škole - časť 2 Rizikové správanie a jeho prevencia 

Pokračujeme v téme problémového správania a po 
predchádzajúcej časti prinášame viac informácií o 
poruchách správania, ktoré majú príčinu v sociál-
nom prostredí. Ako sa prejavujú a ich možné príči-
ny. Dozviete sa o rozdieloch v prístupe k deťom so 
sociálne podmienenou poruchou správania v porov-
naní s hyperkinetickou poruchou, o ktorej ste sa 
dozvedeli v predchádzajúcej časti. Podcast nájdete 
TU. 

V podcaste nadviažeme spätne na problematiku 
problémového správania a tentokrát sa  zameriame 
na tzv. rizikové správanie detí, mladých ľudí, o kto-
rom sa hovorí najmä v súvislosti s prevenciou v ško-
lách, školských zariadeniach. Povieme si, prečo je 
dôležité venovať pozornosť tomuto správaniu, aké 
sú možnosti sledovania prvých príznakov, signálov, 
ako realizovať depistážne zisťovania  a popíšeme aj 
výsledkov výskumov, ktoré v tejto oblasti realizoval 
VÚDPaP. 

https://vudpap.sk/problemove-spravanie-ziaka-v-skole-1-cast/
https://vudpap.sk/podcast-posudzovanie-spravania-ziaka/
https://vudpap.sk/podcast-posudzovanie-spravania-ziaka/
https://vudpap.sk/problemove-spravanie-ziaka-v-skole-cast-2/
https://vudpap.sk/problemove-spravanie-ziaka-v-skole-cast-2/
https://vudpap.sk/rizikove-spravanie-a-jeho-prevencia/
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Podpora žiaka pri výbere strednej školy v čase pandémie 

Prinášame aktuálnu tému určenú najmä pre výchovných a kariérových poradcov. O procese výberu strednej 
školy, faktoroch, ktoré do neho vstupujú a úlohe výchovného poradcu, sme sa rozprávali s Máriou Jaššovou, 
psychologičkou a kariérovou poradkyňou. Príprava na podanie prihlášok je aktuálne sťažená opatreniami, 
ktoré neumožňujú uskutočnenie búrz stredných škôl či ich návštevu na dni otvorených dverí. Obmedzené sú 
aj možnosti zdieľania skúseností a poznatkov v rovesníckych skupinách. Preto poskytujeme možnosti a zdru-
žujeme informačné zdroje, ktoré môžu byť nápomocné výchovným a kariérovým poradcom na vyrovnanie 
týchto nedostatkov a uľahčenie tohto procesu. Podcast si vypočujte TU. 

https://vudpap.sk/podpora-ziaka-pri-vybere-strednej-skoly-v-case-pandemie/
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Pripravili sme pre vás zostrihy z našich webinárov  

 Školská pripravenosť - je niečo nové? 

Prezentácia rôznych náhľadov na školskú pripra-
venosť, ciele jej zisťovania a zmeny v súvislosti s 
povinným predprimárnym vzdelávaním a zavá-
dzaním prvkov inklúzie do škôl. Ak ste sa webi-
nára nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť TU. 

 „Motivácia trochu inak“ 

Zažite kreatívnu hodinku, kde získate informácie 
a inšpiráciu ako využívať ,,netradičné nástroje” 
on-line. Motivácia prostredníctvom obrázkov, 
kariet a kartičiek, kociek a Grafického dizajnu 
(Pexeso, Dixit karty, Príbehy kociek, Umenie a 
slová, Motivačné kartičky). Pozrite si webinár 
TU. 

  Skupinová dynamika a možnosti jej    

využívania v online priestore 

Interaktívne vzdelávanie v online       

priestore 

Účastníci webinára získali skúsenosť s me-
tódami aktivizácie účastníkov v online priestore, 
udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstu-
povania do interakcií so všetkými členmi skupi-
ny počas online vzdelávania. Ak ste sa webinára 
nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť TU. 

Čo je skupinová dynamika a aké sú možnosti 
využívať ju pri práci v skupine žiakov, klientov, 
kolegov. Faktory skupinovej dynamiky a ich 
uplatnenie v online priestore, prežívanie skupi-
novej dynamiky z pohľadu člena skupiny ako aj 
lektora/odborného zamestnanca. Limity a vý-
hody využívania počas dištančného vzdelávania 
a odbornej činnosti. Webinár si môžete pozrieť 
TU. 

https://vudpap.sk/webinar-51-skolska-pripravenost-je-nieco-nove/
https://vudpap.sk/webinar-50-motivacia-trochu-inak/
https://vudpap.sk/webinar-50-motivacia-trochu-inak/
https://vudpap.sk/webinar-49-interaktivne-vzdelavanie-v-online/
https://vudpap.sk/webinar-52-skupinova-dynamika-a-moznosti-jej-vyuzivania-v-online-priestore/
https://vudpap.sk/webinar-52-skupinova-dynamika-a-moznosti-jej-vyuzivania-v-online-priestore/
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 Tvorba a realizácia IVP 

Webinár bol určený pedagógom a odborným 
zamestnancom (ZŠ a SŠ) z praxe a ich podpore 
pri riešení konkrétnych individuálnych výchovno
-vzdelávacích programov pre ich žiakov so ŠVVP, 
formou kazuistík. Záujemcovia poslali v predsti-
hu písomne (stručne) svoj konkrétny problém, 
ktorý majú pri tvorbe alebo realizácii IVP v škole, 
online ho v kocke odprezentovali, následne sa 
konzultovalo a hľadalo riešenie. 

Zostrihy z webinárov pre vás pripravujeme.                                     

Sledujte náš Facebook. 

 Screeningová osobnostná diagnostika 

dospievajúcich. Orientačné posúdenie 

úzkostnosti, impulzivity a depresivity 

Obsahom webinára bol stručný teoretický 
vstup: úzkostnosť, impulzivita, depresivita, 
predstavenie screeningových metód: SUDS, 
SIDS, SDDSS a možnosti ich aplikácie. 
 

 
Multidisciplinárna diagnostika - Kto je tu expert? 

Cieľom webinára bolo predstaviť ino-
vatívne možnosti multidisciplinárnej 
diagnostiky v poradenských pracovis-
kách. Počas webinára boli pomenova-
né vybrané prieniky inter a multidis-
ciplinarity, modely koordinácie MDT, 
tímové role, procesy i kazuistiky dob-
rej praxe. Účastníci z pomáhajúcich 
profesií tiež získali z perspektívy čle-
nov diagnostického tímu prehľad o 
nových multidisciplinárnych paradig-
mách, ktoré ponúkajú inšpiráciu ako 
zvládnuť transformačnú zmenu a pre-
jsť tak úspešne novú cestu – od 
diagnózy – cez štandardy – ku komu-
nitnej inklúzii klientov. Ak ste sa ho 
nemohli zúčastniť, môžete si ho po-
zrieť TU. 

Webináre, z ktorých zostrihy pripravujeme 

https://www.facebook.com/vudpap/
https://vudpap.sk/webinar-53-multidisciplinarna-diagnostika-kto-je-expert/?fbclid=IwAR3w5RuH1dXPHZyRbcrloRwXsyj48G8Uuzn9HjlHLnDKMdX03RNT-PswwRA
https://vudpap.sk/webinar-53-multidisciplinarna-diagnostika-kto-je-expert/?fbclid=IwAR3w5RuH1dXPHZyRbcrloRwXsyj48G8Uuzn9HjlHLnDKMdX03RNT-PswwRA
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Nové webináre, ktoré pre vás pripravujeme 

  
Samohodnotenie - a čo s ním? 

 
29.4.2021 o 13:30 - 15:00 

Mgr. Lenka Mihalicová, PaedDr. Juliana         
Perečinská 

pre OZ a PZ 

Motivácia trochu inak – pokračovanie 

8.4.2021 o 13:30 - 15:00 

Mgr. Lenka Mihalicová 

pre OZ a PZ 

Pozývame vás na pokračovanie zážitkového, 

neformálneho webinára „Motivácia trochu 

inak". Na našom prvom stretnutí ste s nami 

ochutnali možnosti využitia rôznych zaujíma-

vých tvorivých pomôcok. Zažite s nami ďalších 

kreatívnych 90 minút, kde získate informácie a 

odporúčania, ako reálne môžete použiť netra-

dičné motivačné nástroje on-line. Tentokrát sa 

budeme venovať viac motivačným kartám a kar-

tičkám. Poďte si s nami vyskúšať to, čo môžete 

neskôr v komunikácii bežne používať v práci s 

deťmi, rodičmi alebo svojimi kolegami. 

Kapacitu webinára sme už naplnili, ďakujeme za 

váš záujem. 

Tento webinár je jedným zo súborov podpo-

rných nástrojov, ktoré vznikajú v rámci Inštitútu 

kvality, prostredníctvom ktorých sa vám bude-

me snažiť predstaviť pripravované nástroje pod-

pory. Tento prvý je zameraný na samohodnote-

nie v súvislosti s implementáciou procesných 

štandardov v systéme poradenstva a preven-

cie.  Tiež vás v stručnosti oboznámime s dôvod-

mi, prečo je proces samohodnotenia v súčas-

nosti nevyhnutnou potrebou pre zariadenie v 

systéme PaP. Predstavíme oblasti procesu sa-

mohodnotenia, na ktoré sa zariadenia môžu 

zamerať a spôsoby ich hodnotenia pomocou 

indikátorov a nástrojov. 
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Zaujalo nás... 

Moja vlastná kniha 

Publikácia s názvom „Moja vlastná kniha" je 

pre deti vo veku 6-10 rokov, vhodná pre cib-

renie čítania v slovenskom jazyku, podporuje 

procesy čitateľskej gramotnosti, rozvoj gra-

fomotoriky, intuitívneho písania, tvorby a ori-

ginality dieťaťa. Ide o medzi predmetovú pub-

likáciu, ktorá získala odporúčaciu doložku 

z Ministerstva školstva v septembri 2020. Pre-

pája výučbu výtvarnej výchovy, etickej výcho-

vy, pracovného vyučovania so slovenským 

jazykom a literatúrou. Publikácia obsahuje 

pracovnú knihu s názvom Modrý vtáčik a Tvo-

rivý zošit. Je to jemný príbeh o snívaní, cítení, 

o farbách, tvaroch a slovách a o tom, ako to 

spolu súvisí. Texty v knihe sú podfarbené a 

slová ohraničené, čo uľahčuje čítanie deťom, 

ktoré majú problémy s koncentráciou. Po pre-

čítaní knihy si dieťa vytvára vlastný príbeh, 

inšpirovaný prečítaným textom. Má k dispozí-

cii všetky ilustrácie, slová z textu, farebné pa-

piere a vlastnú fantáziu.  

Týmito prostriedkami si samo môže vytvoriť svoj vlastný príbeh. Ide o hravú formu ako rozvíjať slovnú zásobu dieťa-

ťa, umelecké cítenie a originalitu, koncentráciu a koncepciu s možnosťou to celé vyfinalizovať. Dieťaťu zostane 

vlastná kniha s celým procesom tvorby. K publikácii je priložený manuál s podrobným popisom možností ako s ňou 

pracovať. Publikácia má momentálne 3 jazykové varianty, slovenskú, českú a anglickú. Samotná kniha je preložená 

do 10 jazykov. Kontakt: Ing. Viera Pamulová, tel.: 0904741822, Facebook: Pocitový dizajn, Instagram: fee-

ling_design_poetry.  
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Stiahnite si Karty potrieb  

 

Nadácia pre deti Slovenska informovala o možnosti stiahnutia pomôc-
ky k učeniu, k spoznávaniu detí v triede, aj pre vlastnú sebareflexiu. 
Karty potrieb, ako sa táto pomôcka nazýva, sa vám zídu aj v prípade 
online vyučovania. Karty popisujú psychologické potreby detí. Môžu 
nám pomôcť s nimi o nich hovoriť. Poznáte to - keď sa žiaka opýtate, 
ako sa má a on vám odpovie len dobre, v pohode či OK, je to naozaj 
tak?  Môže, ale nemusí. Karty potrieb im môžu pomôcť rozviazať ja-
zýček, posilniť komunikáciu, reč. Pri práci s deťmi môžu fungovať ako 
nástroj na zlepšenie slovnej zásoby, vyjadrovania sa, či nenásilnej ko-
munikácie vo vypätej atmosfére. Zídu sa však aj nám dospelým. Ná-
jdete ich TU. 

https://ktochyba.sk/skola/kniznica-inkluzie-karty-potrieb?fbclid=IwAR1fys46Wx95MR0bwRi3bBVc2HW7zOVKnlYPkkihIUm1PqWN8vkc92iSCIw
https://ktochyba.sk/skola/kniznica-inkluzie-karty-potrieb?fbclid=IwAR1fys46Wx95MR0bwRi3bBVc2HW7zOVKnlYPkkihIUm1PqWN8vkc92iSCIw
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Knižné novinky 

Rozhovory v psychoterapii 

Autor: Jiří Růžička 

Triton, 2021 

Kniha je venovaná kľúčovej psychoterapeutickej otázke, ktorou je rozhovor. Je veľmi dôležité podstatne 

rozumieť rozhovoru ako takému, pretože v rozhovore sa deje poznanie. To je už dlhú dobu zúžené na 

poznanie objektívne, čiže vecné, neosobné, neutrálne, vedecké. Vďaka psychoterapii opakovane zisťu-

jeme, že poznanie bez stretnutia neprináša šťastie, úľavu, radosť a mier, nezmierni bolesť duše či ľudské 

utrpenie. Stretnutie, ktoré je lonom medziľudského vzťahu, sa zakladá a uskutočňuje v rozhovore. Či sa 

rozhovor stane stretnutím pri spoločnej veci, ak dôjde vstupom do nej k porozumeniu, alebo sa stretnu-

tie neuskutoční a reč sa stane bezduchou formalitou - to je pre dianie v psychoterapii a pre jej zmysel 

rozhodujúce. V rozhovore dochádza k dôvernému stretnutiu s druhými ľuďmi, ale tiež samých so sebou. 

A to nielen v reálnom čase, ale aj v minulosti a budúcnosti, v spoločnej chvíli, vo svete materiálnom ale-

bo virtuálnom, v otvorenosti a presahoch. Ľudské bytie je rozhovor, v ktorom sa tiež deje. Preto je tak 

dôležité, s kým, o čom, aj ako sa reč, a teda aj náš život, vedie. Starostlivosť o reč a jej dialogické dianie 

je starostlivosťou o nás, o dušu, o svet. Z toho vyplynie, na akých záchytných ontologických bodoch sa 

psychoterapia zakladá, na čom spočíva, a aké sú jej presahy a súvislosti. 

https://www.pantarhei.sk/autori/ruzicka-jiri.html
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Sledujte nás na Facebooku. 

Dramaterapie 

Autor: Milan Valenta 

Portál, 2021 

Jedinečná publikácia na slovenskom trhu, ktorá vychádza v novom, upravenom a aktualizovanom vydaní, 

je nielen vynikajúcim textom pre študentov psychológie, špeciálnej pedagogiky a príbuzných odborov, ale 

aj zaujímavým nahliadnutím do jednej z techník arteterapie pre laickú verejnosť. Psychoterapeuti, vycho-

vávatelia i vedúci dramatických krúžkov tu môžu nájsť inšpiráciu a informácie o stále sa rozvíjajúcom od-

bore. Na pútavých príkladoch z praxe autor vysvetľuje jednotlivé fázy terapie aj konkrétnych sedení. Oso-

bitnú pozornosť si zaslúži časť knihy venovaná dramaterapeutickým sedeniam s mentálne postihnutými 

klientmi. Prof. Milan Valenta, vedúci autorského kolektívu, je profesorom špeciálnej pedagogiky UP v Ko-

šiciach a autorom mnohých kníh, napr. Prehľadu špeciálnej pedagogiky či Slovníka špeciálnej pedagogiky. 

 

https://www.facebook.com/vudpap
https://www.pantarhei.sk/autori/valenta-milan.html

