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Milí čitatelia, 

v augustovom čísle newslettra VÚDPaP nechýbajú informácie o výsledkoch práce našich výskumných pra-

covníkov v 2. štvrťroku 2021, sekciu výskumu uzatvárajú novinky z digitálneho sveta. V priebehu augusta 

vychádza nové číslo nášho časopisu Dieťa v centre odbornej pozornosti, ktoré je venované deťom zo so-

ciálne znevýhodneného prostredia a predprimárnemu vzdelávaniu. Ďalšie štyri dobré praxe multidiscipli-

nárneho prístupu prináša tím národného projektu „Štandardy“. V mesiaci júl sa pracovný tím projektu 

„Usmerňovať pre prax“ venoval príprave materiálu, ktorého cieľom je zdieľanie dobrej praxe v nastavení 

multidisciplinárnej spolupráce poradenského zariadenia s odbornými tímami v školách, ktorý bude čosko-

ro k dispozícii na našej web stránke. Nechýbajú informácie o webinároch z našej dielne, o podcastoch pre 

odbornú i laickú verejnosť, či knižné novinky. 

Príjemné čítanie. 

august 2021 

Novinky                          

z národného projektu  

„Štandardy“ 

Dávame do pozornosti 

Zverejňujeme odborný dokument    

„Multidisciplinárny prístup               

v školách“ 

Spolu s rozširovaním tímov na školách o odborných zamestnancov (školské podporné tímy) prichádza 

príležitosť podporovať žiakov i učiteľov priamo v školskom prostredí a šanca nepracovať izolovane, ale 

spájať svoje sily a zvyšovať svoj dopad vďaka multidisciplinárnemu prístupu. Dokument 

„Multidisciplinárny prístup v školách – Školské podporné tímy“ priamo nadväzuje na dokument 

„Multidisciplinárny prístup – teoretické východiská a rámce“ a poskytuje „inšpiráciu pri hľadaní riešení 

a nových foriem pomoci a zároveň slúži aj ako podnet na spoluprácu a vlastný profesijný a osobnostný 

rast. (…) Aplikovaním do praxe môže byť užitočným nástrojom pre vedenie školy, pedagógov a odbor-

ných zamestnancov pri zabezpečovaní adekvátnej starostlivosti a podpory všetkým žiakom ško-

ly." (PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková riaditeľka CPPPaP Námestovo, psychologička a recenzentka 

dokumentu). Dokument môže byť užitočným sprievodcom pre poradenské zariadenia a ich činnosť pri 

metodickom usmerňovaní školských podporných tímov. 

https://vudpap.sk/skolske-podporne-timy/
https://vudpap.sk/multidisciplinarny-pristup-2020/
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Prinášame ďalšie štyri                     

DOBRÉ PRAXE                             

MULTIDISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU! 

Dve praxe sa týkajú ranej starostlivosti o dieťa so zaostávaním vo vývine a o dieťa s telesným postihnutím, ktoré 

je začleňované do materskej školy. Prečítať si môžete aj dobrú prax k separačnej úzkosti v ranom veku (využitie 

terapie hrou) a dobrú prax k vytváraniu podmienok pre intelektovo nadaného žiaka. Tieto dobré praxe nájdete 

TU. 

Tvorba štandardov 

V mesiaci júl sme intenzívne komunikovali s externý-

mi expertmi a pokračovala práca na intervenčných 

obsahových štandardoch. Expertné skupiny, ktoré 

sme v júli viedli, boli zamerané na poruchy správania, 

intervenčné postupy pre deti s PAS, deti zo SZP. Naši 

experti sa sústredili aj na tému Kariérová výchova a 

kariérové poradenstvo, aj na tému raného poraden-

stva pri oneskorenom psychomotorickom vývine a v 

globálnom zaostávaní vo vývine. V tomto mesiaci 

sme zahájili aj tvorbu štandardu Tranzit a začali sme 

finalizovať obsahové diagnostické štandardy. 

Podpora implementácie štandardov 

V mesiacoch jún - september prebieha overenie Sprievodcu samohodnotením v praxi – procesné štandardy. Úlohou 

regionálnych projektových centier je osloviť a zapojiť do procesu overovania minimálne 3 zariadenia z každého kraja. 

Vzorka zapojených zariadení by mala pozostávať z CPPPaP, CŠPP a ŠVZ. Spolupráca zo strany zariadení je na dobro-

voľnej báze. Cieľom overovania je získať pohľad zo strany zariadení na samotný podporný nástroj a zároveň zistiť, 

kde sa v procese implementácie procesných štandardov nachádzajú. Naďalej pokračujeme s poskytovaním podpory 

zariadeniam pri tvorbe Stratégie inštitucionálneho rozvoja. 

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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Vzdelávanie a rozvoj                

ľudských zdrojov 

Naše akreditované inovačné vzdelávanie 

„Inovatívne prvky v kariérovej výchove a 

kariérovom poradenstve na školách“ v 

školskom roku 2020/2021 úspešne absol-

vovalo až 455 účastníkov zo všetkých re-

giónov Slovenska. Medzi absolventmi sú 

pedagogickí a odborní zamestnanci mater-

ských škôl, oboch stupňov základných škôl 

a gymnázií: učitelia, špeciálni pedagógovia, 

školskí psychológovia, výchovní a kariéroví 

poradcovia, aj mnohí riaditelia. 97% absol-

ventov toto vzdelávanie vysoko odporúča 

svojim kolegom. Čo ďalšie o vzdelávaní 

povedali, sa dozviete na tomto odkaze. 

Zistiť viac a prihlásiť sa do ďalších kôl 

vzdelávaní, ktoré začínajú v novom škol-

skom roku, môžete už dnes TU. 

 

 

Zaujíma vás viac o tom, čo všetko je mož-

né dosiahnuť so študentmi vďaka karié-

rovej výchove a kariérovému poraden-

stvu? Prečítajte si príbeh dobrej praxe 

„Brúsenie diamantu“ z našej dielne. Ná-

zov Brúsenie diamantu je alegorickým 

pomenovaním práce s potencionálom 

dieťaťa, resp. mladého človeka. Dôvodom 

je, že aj diamant, keď ho vydolujete v ba-

ni, vyzerá ako obyčajný kameň. Až keď sa 

s ním pracuje, prejde ďalším procesom a 

dôkladne sa obrúsi, ukáže svoju krásu = 

potenciál. Článok je postavený na priamej 

skúsenosti nášho lektora pre kariérové 

poradenstvo Michala Horvátha s jeho 17-

19 ročnými žiakmi. 

https://vudpap.sk/vysledky-vzdelavania-inovativne-prvky-v-karierovej-vychove-a-karierovom-poradenstve-na-skolach/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-kvapvs/
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2021/06/Brusenie-diamantu-pribeh-dobrej-praxe-v-karierovom-poradenstve-v1.01.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2021/06/Brusenie-diamantu-pribeh-dobrej-praxe-v-karierovom-poradenstve-v1.01.pdf


Analýza ľudských zdrojov 

Čo je nové                             

v národnom projekte  

„Usmerňovať pre prax“ 
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V mesiaci júl sme sa v rámci tímu Analýza ľudských zdrojov venovali predovšetkým príprave dokumentu, ktorý 

približuje formu a priebeh spolupráce poradenského zariadenia CPPPaP BA III s odbornými a pedagogickými 

zamestnancami v spádových školách okresu BA 3. Cieľom daného materiálu je zdieľanie dobrej praxe v nastave-

ní multidisciplinárnej spolupráce poradenského zariadenia s odbornými tímami v školách. Efektívnu spolu-

prácu a príklady dobrej praxe poradenského zariadenia so školskými podpornými tímami demonštrujeme pro-

stredníctvom vzdelávaní, ktoré poradenské zariadenie pre zamestnancov odborných tímov poskytovalo. Súčas-

ťou dokumentu sú aj postupy, spôsoby riešenia rôznych prípadov (klientov), ako aj multidisciplinárny prístup 

zachytený vo vybraných kazuistikách zamestnancov poradenského zariadenia. Dokument po finalizácii zverejní-

me na webovej stránke VÚDPaP-u. 

Profesijný rast                                              

a celoživotné vzdelávanie 

Ukončili sme posledné dva bloky inovačného vzdelávania „Koordinácia školských podporných tímov“, zamera-

né na rozvoj špecifických zručností, multiplikáciu a mentoring. 82 účastníkov z celého Slovenska absolvovalo 75 

hodín vzdelávania a pripravuje sa na záverečné prezentácie na tému „Školský podporný tím v našej škole“ a 

ústne skúšky, ktoré sa budú konať posledný septembrový týždeň. 
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Účastníci v spätných väzbách 

ocenili uvedomenie si poten-

ciálu tímovej spolupráce a 

zistenie rozsahu a variability 

možností ako spoločne pra-

covať v prospech rozvoja 

detí. Výmena pracovných 

skúseností v tíme posilňuje 

význam multidisciplinárnej 

tímovej práce a v neposled-

nom rade inšpiruje a motivu-

je k ďalšej práci. Zo spätnej 

väzby k inovačnému vzdelá-

vaniu sme sa dozvedeli 

napr.: 

,,Opäť som sa utvrdila v tom, že základom je komu-
nikácia, jej formy a schopnosť správnej reakcie v 
danej situácii. Myslela som si, že som v tom už úpl-
ne „doma", ale dnes som zistila, že stále je sa čo 
učiť. Ďakujem, bolo to pre mňa veľmi prínosné.” 

,,Výborné aktivity, donútili ma vyjsť z mojej komfortnej zóny. Veľmi príjem-
ní lektori.” 

,,Príklady z praxe, diskusia, empatia lektorov, pocit, že nie som na to     
sama. Veľká vďaka za toto vzdelávanie.” 

,,Vyzdvihujem ľudskosť, neformálnosť všetkých lek-
torov a zároveň veľkú odbornosť. Skvelé vzdeláva-
nie... Obrovská motivácia vďaka skúsenostiam kole-
gýň z iných škôl.” 

Zároveň sme, v spolupráci s lektormi, 7. júla 2021 realizovali už druhé stretnutie s riaditeľmi škôl, v ktorých pracujú 

účastníci inovačného vzdelávania Koordinácia školských podporných tímov. Jednou z hlavných tém boli príklady 

dobrej praxe v súvislosti so školským podporným tímom, ktoré okrem riaditeľov zdieľal aj pozvaný hosť Mgr. Adam 

Škopp – zástupca riaditeľa pre inkluzívne vzdelávanie, ZŠ Karloveská 61, Bratislava. Veľmi pozitívne boli výpovede 

riaditeliek, ktoré uviedli, že aj vďaka ich odborným zamestnancom, ktorí sú na vzdelávaní, naštartovali už procesy 

smerujúce k vytváraniu podporného tímu na škole.  

Z reakcií na ukončenú         

odborno-metodickú podporu 

k adaptačnému vzdelávaniu 

pre začínajúcich odborných 

zamestnancov vyberáme: 

„Minulý týždeň som úspešne absolvovala záverečný pohovor a 
oficiálne sa zo mňa stal samostatný pedagogicky zamestna-
nec :) ešte raz by som vám chcela veľmi poďakovať pretože na 
tom mate veľkú zásluhu! Ste skvelé v tom, čo robíte a aj keď sa 
osobne nepoznáme, tak na mňa pôsobíte, že ste skvelé celko-
vo :). Takže ešte raz veľká vďaka za vašu snahu, čas a ochotu!!! 
A už vám len zaželám krásne leto plné pohody, slnka a oddychu 
a spoločných chvíľ s najbližšími :).“ 
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V tíme zameranom na výskum a diagnostické nástroje sme sa aj tento mesiac zaoberali psychometrickým overo-

vaním 6 vybraných nástrojov využiteľných na diagnostické, klinické aj výskumné účely. Okrem škál zisťujúcich mie-

ru úzkosti a strachu z koronavírusu, sme overili aj škály merajúce hladinu well-beingu, rodičovského stresu a tiež 

ťažkostí rodičov. Validizačné štúdie budú publikované v rôznych domácich aj zahraničných odborných časopisoch, 

o čom vás budeme informovať na webovej stránke NP UpP a tiež v newslettri VÚDPaP. 

Ukončená bola taktiež už 3. fáza zberu dát v súvislosti s prežívaním pandémie koronavírusu, kde sa zozbierali dáta 

od 500 rodičov školopovinných detí a 600 študentov stredných a vysokých škôl. V batérii sme okrem psychického 

prežívania, zisťovali aj rozdiely v trávení času detí a študentov počas pandémie a obdobím pred pandémiou. Zaují-

mal nás aj strach z koronavírusu, či ochota sa zaočkovať. 

V letných mesiacoch sa budeme pripravovať na celoslovenský zber dát s cieľom štandardizácie niekoľkých diag-

nostických nástrojov, kde dôležitú úlohu budú zohrávať aj vybrané katedry z našich vysokých škôl.  

Výskum a diagnostické nástroje 

https://vudpap.sk/aktuality/newslettre/
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Nahliadnite do nášho výskumu... 

august 2021 

Výskum vo VÚDPaPe v 2. štvrťroku 2021 

Aj v druhom štvrťroku 2021 sme sa vo výskume venovali 

realizácii našich výskumných úloh. Ponúkame vám krát-

ke sumarizácie z ich realizácie a výstupov.  

V rámci úlohy Psychosociálny obraz detí a mládeže v ob-

lasti duševného zdravia, drogovej prevencie 

a prevencie radikalizmu sme sa zamerali aj na tému 

extrémizmu. Aktualizovali sme výskumný projekt 

a pripravili online dotazníky pre mládež, ktorého cieľom 

je zistiť mieru extrémistického správania na vzorke slo-

venských mladistvých. V rámci výskumu Rodičovské stra-

tégie mediácie a regulácie digitálnych technológií u detí 

mladšieho školského veku: prebehol výber škôl, cez ktoré 

boli oslovení rodičia, koordinovala sa medzinárodná časť 

výskumu (CZ-SVK-FIN-MAL) a prebehol zber dát dotazní-

kom o digitálnom rodičovstve. 

V dvoch výskumných úlohách, ktoré sa venujú deťom so 

ŠVVP, sme upravovali harmonogramy: Sociálnopsycholo-

gické aspekty edukácie nadaných žiakov v hlavnom 

prúde vzdelávania – bol pre účely zberu dát získaný vý-

skumný nástroj Pears-Harris 3 v anglickom jazyku, usku-

točnili sme dvojitý preklad tohto nástroja spolu s ostat-

nými výskumnými nástrojmi. Výskum sa obsahovo zame-

riava na interpersonálne vzťahy v rámci školy a triedne-

ho kolektívu, preto je zber dát nutné realizovať v čase 

dostatočne dlho pretrvávajúceho fyzického dochádzania 

detí do triedneho kolektívu. V najnovšom čísle časopisu 

Psychológia a patopsychológia dieťaťa si môžete prečí-

tať štúdiu našej kolegyne E. Rajčániovej o sociálnych a 

emocionálnych charakteristikách intelektovo nadaných 

detí a ich podpore v rôznych formách školskej edukácie. 

V prípade záujmu si môžete časopis objednať TU. 

Vo výskumnej úlohe Čitateľská gramotnosť u žiakov so 

sluchovým postihnutím na 2. stupni základnej školy sme 

realizovali ďalšie publikačné aktivity v odborných periodi-

kách a prezentácie na odborných podujatiach. Podcast 

k tejto téme nájdete TU.  

V rámci riešenia úlohy Využitie kresbových techník v diag-

nostike psychického vývinu sme sa pozreli na analýzy 

kresby rodiny v kontexte rozvodu rodičov a vo vzťahu ku 

konceptu vzťahovej väzby. Koncept rodičovskej kontroly 

prístupu môže na súde poslúžiť ako teoretický podklad 

pre popísanie rodinnej dynamiky a tvorbu hypotéz o po-

tenciálnej  schopnosti rodičov spolupodieľať sa na výcho-

ve dieťaťa a podľa toho potom navrhnúť optimálny roz-

sah styku dieťaťa s rodičom. Viac sa dozviete 

v pripravovanom článku Posudzovanie rodičovskej kon-

troly prístupu (Parental Gatekeeping) v poručníckych spo-

roch, ktorý vyjde v časopise Dieťa v centre odbornej po-

zornosti v priebehu augusta. Informáciu o vydaní nového 

čísla nášho časopisu nájdete v dohľadnej dobe na našom 

Facebooku. Narušený vzťah medzi dieťaťom a rodičom 

je možné identifikovať napr. v kresbe rodiny alebo v kres-

be začarovanej rodiny. Na základe stvárnenia rodiny die-

ťaťom možno usudzovať na kvalitu vzťahov medzi jednot-

livými jej členmi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc95GG_P2eCRsNfJrs9yTtWlgaqzEaLO81ooYlDVXdxdUDxaA/viewform
https://vudpap.sk/uvod-do-specifickych-poruch-ucenia/
https://vudpap.sk/uvod-do-specifickych-poruch-ucenia/
https://www.facebook.com/vudpap/
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Výskumné úlohy zamerané na sledovanie dopadov CO-

VID sa orientovali na Mapovanie potrieb rodín z inokul-

túrneho prostredia počas COVID 19. Skoncipovali sme 

dotazník na ďalšie zmapovanie faktorov (III. fáza), ktoré 

ovplyvňujú psychickú pohodu a vnímanie rodičov a ich 

detí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na oso-

by z inokultúrneho prostredia. Zamerali sme sa na men-

šinový stres a možné vyrovnávacie stratégie, ktoré si 

osoby vytvorili na zvládanie náročných situácií. Pripravili 

sme a spustili online dotazník - Edukácia našich detí v 

čase mimoriadneho stavu, aktuálne prebieha proces 

zberu dát (N=260), ako aj metodologické dolaďovanie 

výskumu. 

Metodika Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelá-

vaní  je pripravená ako nástroj pre učiteľky v povinnom 

predprimárnom vzdelávaní, na sledovanie vývinu detí 

opakovane počas školského roka. Metodika sa pripravu-

je na digitálnu verziu a od septembra sa bude overovať 

v MŠ.  

Realizáciu výskumných úloh naďalej ovplyvňovali opatre-

nia COVID 19, aj keď sa deti postupne vrátili do škôl. 

Keďže sa vo výskumoch zameriavame aj na zisťovanie 

sociálno-psychologických charakteristík, zber dát je tak 

možné realizovať až po dostatočne dlhej dobe ich poby-

tu v triede, v kolektíve.  

Zmeny správania hráčov videohier počas   

pandémie a po nej 

Novinky z digitálneho sveta vám priblíži náš kolega M. 

Božík, ktorý sa problematike dlhodobo venuje. Viacero 

autorov (King et al., 2020; Vuorre et al., 2020; Giardina 

et al., 2021) uvádza zvýšenú „konzumáciu” digitálnej 

zábavy - hrania videohier, prípadne sledovania streamo-

vaného obsahu alebo e-športov počas prvej a následne 

aj druhej vlny pandémie Sars-Cov-2. Toto zvýšenie bolo 

od 10% až po 75%, podľa autora. Napr. americký teleko-

munikačný gigant Verizon uvádzal 75% zvýšenie hernej 

online aktivity počas prvého lockdownu na jar 2020 

(Pantling, 2020), live-streamovacie platformy YouTube 

Gaming a Twitch uvádzali 10% nárast sledujúcich 

(Stephen, 2020). Takýto nárast spôsobil širokú paletu 

dôsledkov  -  od  tých  pozitívnych,  kde  hranie hier bolo  

aktivitou, ktorá pomáhala zvládať stres a negatívne pocity 

spojené s lockdownom (Giardina et al., 2021); až po nega-

tívne dôsledky, kde zvýšené užívanie viedlo k vyššej pre-

valencii problematického užívania hier (ibid.).  

Takéto porovnanie nás zvádza k tomu, pozerať sa na vide-

ohry iba z perspektívy času, stráveného hraním. Takáto 

optika ale ignoruje dôležitý fakt, že okrem času, strávené-

ho hraním je dôležitý aj obsah, ktorý hráči konzumujú a 

kontext, v ktorom sa takéto hranie odohráva. Hry pre via-

cej hráčov (multiplayer) sú tými, ktorých hranie sa zvýšilo 

v kontexte pandémie najviac (Vuorre et al., 2020). Hráči si 

hraním hier pre viac hráčov naplnili svoje sociálne potre-

by, ktoré pre lockdown nemohli byť saturované iným spô-

sobom. Aj kontext toho, kedy sa hráči hrajú, sa zmenil. 

Pokiaľ pred pandémiou hrali hlavne večer a počas víken-

dov, tak počas lockdownov sa ich hranie rovnomernejšie 

rozdistribuovalo aj do hodín, štandardne vyhradených pre 

školu/prácu počas pracovných dní (ibid.). Tieto dáta nám 

ukazujú zvyšujúce sa zlučovanie voľného a pracovného 

času. Dôsledky takéhoto správania sú ale časovo obme-

dzené - po skončení lockdownov sa správanie hráčov viac 

menej vrátilo do stavu pred vypuknutím pandémie. Mier-

ny nárast užívateľov a času stráveného hraním ale zostal 

zachovaný. Giardina et al. (2021) uvádzajú vo svojej štú-

dii, že vysoká angažovanosť v hraní bola prítomnejšia v 

skupine respondentov, ktorých sa týkali lockdownové 

opatrenia (v porovnaní s obdobím pred zavedením 

lockdownu). U takýchto angažovaných hráčov bola záro-

veň zistená nižšia miera emocionálnej nepohody a stresu. 

Výsledky tejto štúdie potvrdzujú predchádzajúce zistenia 

(e.g. Halbrook et al., 2019; Kowert a Oldmeadow, 2015; 

Elhai et al., 2020), ktoré ukazovali, že sociálne (tj. hry pre 

viac hráčov) hranie hier má pozitívne dopady na hráčov, 

obzvlášť v skupine hráčov, ktorá vykazuje viac všeobec-

ných problémov pri participovaní na medziľudských inter-

akciách. 
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V auguste vychádza nové číslo časopisu Dieťa v centre odbornej pozornosti, ktoré je venované 

deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a predprimárnemu vzdelávaniu. Tešiť sa môžete 

okrem iného i na príspevok o vytvorení modelu diagnostiky a rediagnostiky detí zo sociálne zne-

výhodneného prostredia od našich kolegýň B. Kundrátovej, M. Špotákovej a E. Farkašovej. Nebu-

de chýbať pohľad na Montessori pedagogiku a na rozmanitosť v chápaní inkluzívneho vzdeláva-

nia nazrieme očami V. Križa. Všetky minulé čísla nájdete TU. Neprehliadnite informáciu o vydaní 

nového čísla, ktorú v dohľadnej dobe zverejníme na našom Facebooku.  

Vychádza nové číslo nášho  

časopisu Dieťa v centre              

odbornej pozornosti 

každého z nás takých, akí sme“ 

Štátna tajomníčka Svetlana Síthová: „Inklúzia je o prijatí  

Kvalitné vzdelávanie a rovnocenný prístup 

– to sú základné piliere inkluzívneho vzde-

lávania. Konkrétne strategické ciele inklú-

zie sú súčasťou plánovaných zmien v rámci 

Stratégie inkluzívneho vzdelávania. Kľúčo-

vý dokument na ďalšie desaťročie pripra-

vuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. Pri jeho tvorbe stoja všetci 

aktéri inkluzívneho vzdelávania a rezort 

školstva zohľadňuje aj problémy a návrhy 

riešení z praxe. Pre viac informácií kliknite 

SEM. 

https://vudpap.sk/x/cinnosti-vudpap/informacna-a-edicna-cinnost/casopisy-vudpap/dvcp/
https://www.facebook.com/vudpap/
https://www.minedu.sk/
https://www.minedu.sk/
https://vudpap.sk/statna-tajomnicka-svetlana-sithova-inkluzia-je-o-prijati-kazdeho-z-nas-takych-aki-sme/?fbclid=IwAR0CLTpg7TJtVDMPFMYOcF-q7_oqUTZTrqPQww3nElu-U57GdQnyZSlQPZo
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Webináre VÚDPaP 

Po sérii webinárov pre odbornú i laickú verejnosť máme vo VÚDPaPe webinárové letné prázdniny. Prie-

bežne pre vás pripravujeme návrhy nových tém, ktoré vám naši kolegovia ponúknu už v septembri. 

Všetky novinky nájdete na našom Facebooku. Ak vás zaujímajú témy ako šikanovanie 

a kyberšikanovanie v školách - možnosti prevencie a intervencie; ako pracovať so žiakmi a triedou 

v rámci riešenia krízovej situácie; ak chcete vedieť, ako objaviť a podporiť talent detí, či ako rozvíjať ko-

munikačné zručnosti detí s ťažkosťami v učení a mnoho iných, zostrihy z nich nájdete TU. Zostrihy 

z webinárov pre PZ a OZ nájdete TU, ak ste školskí psychológovia, klikajte SEM. Témy pre rodičov, te-

rénnych sociálnych pracovníkov a pedagogických asistentov nájdete TU a sociálnych pedagógov môžu 

zaujímať tieto témy. 

https://www.facebook.com/vudpap/
https://vudpap.sk/webinare/zostrihy/
https://vudpap.sk/webinare/zostrihy-pre-oz-a-pz/
https://vudpap.sk/webinare/zostrihy-pre-skolskych-psychologov/
https://vudpap.sk/webinare/zostrihy-pre-rtspapa/
https://vudpap.sk/webinare/zostrihy-pre-socialnych-pedagogov/
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VYPOČUJTE SI                                                         
podcasty „Nahlas o deťoch“ 

august 2021 

Vyberáte letný tábor na poslednú chvíľu? Budeme namiesto známkovania hodnotiť       

v školách slovne? 

„Najdôležitejšie je, aby dieťa šlo do letného tábora 
dobrovoľne. Mali by ste ho vyberať spolu. Nesmie 
mať pocit, že tam ide preto, lebo ho chcete odložiť,“ 
hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej 
psychológie a patopsychológie Ľubica Kövérová. Po-
zývame vás započúvať sa do podcastu Nahlas 
o deťoch. 

„Rodičia vnímajú slovné hodnotenie pozitívne, starší 
žiaci však preferujú známky,“ hovorí Veronika Peká-
rová z Výskumného ústavu detskej psychológie a 
patopsychológie. V podcaste hovoríme  o zaujíma-
vom výskume slovného hodnotenia, ktoré prišlo do 
našich škôl s pandémiou a dištančným vyučovaním. 

Ako povedať deťom, že sa rozchádzame? Prečo lekári evidujú nárast detských                 

intoxikácií? 

„To, že sa rozchádzate, nikdy neoznamujte deťom 
sami. Počkajte si na vhodnú chvíľu, aby ste im to 
mohli povedať v pokoji obaja,“ hovorí psychologička 
Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsy-
chológie Ľubica Kövérová. Podľa nej majú rozchod aj 
rozvod výrazný dopad na psychiku dieťaťa. Deti často 
obviňujú seba, že sa rodičia rozchádzajú preto,  že sa 
zle správali a neboli poslušné. Vypočujte si náš pod-
cast. 

„Pribúda prípadov, keď nám deti povedia, že si chce-
li po požití alkoholu a liekov vziať život a mrzí ich, že 
sa im to nepodarilo, lebo sme ich zachránili,“ hovorí 
v podcaste Nahlas o deťoch primár urgentného prí-
jmu Národného ústavu detských chorôb - MUDr. 
Marcel Brener. Reakcie rodičov sú podľa neho rôz-
ne. „Väčšina sa o dieťa bojí, máme však aj prípady, 
keď nám rodič v telefóne povie, aby sme sa o dieťa 
postarali, lebo nemá čas za ním prísť pre iné záuj-
my.” Tento podcast jednoducho treba počuť. 

https://vudpap.sk/podcasty/nahlas-o-detoch/
https://vudpap.sk/podcasty/nahlas-o-detoch/
https://vudpap.sk/budeme-namiesto-znamkovania-hodnotit-v-skolach-slovne/?fbclid=IwAR2oQwB08N9DALTB3YpoIhI00c0bmwYAG9Iixxg3d8BVFS-cOzHdQwWLJso
https://vudpap.sk/ako-povedat-detom-ze-sa-rozchadzame/?fbclid=IwAR25JTYfgQ-ZQMiT0R2U81MDeS2UOBVfL_OLKieJSbROhKk2u0TapOsJ4Ts
https://vudpap.sk/ako-povedat-detom-ze-sa-rozchadzame/?fbclid=IwAR25JTYfgQ-ZQMiT0R2U81MDeS2UOBVfL_OLKieJSbROhKk2u0TapOsJ4Ts
https://vudpap.sk/preco-lekari-eviduju-narast-detskych-intoxikacii/?fbclid=IwAR3k7xzXaqqtRbb9272xzadXxqWz5-wBdh5fHA3f2Js9koIhYp1CZmq8uhk


VYPOČUJTE SI                                                         
podcasty „Odborne na slovíčko“ 
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Človekom centrovaný prístup v každodennej 

práci so žiakmi – časť 2 

4 chybné ciele v správaní žiaka 

V ďalšom diely podcastu o PCA prístupe si povieme 
o tom, ako pracovať s emóciami, čo prakticky zname-
ná byť kongruentný, ako a prečo pochopiť dieťa práve 
tam, kde je a o sile akceptácie a empatického porozu-
menia.  

V podcaste máme ambíciu ponúknuť vám výcho-
diská individuálnej psychológie a možnosti ich použí-
vania pri práci s deťmi a žiakmi. Individuálna psycho-
lógia ponúka koncepciu Rudolfa Dreikursa, ktorý 
popísal chybné ciele správania dieťaťa a žiaka, spô-
sob ako porozumieť tomuto správaniu a reagovať na 
neho takým spôsobom, aby sme zastavili dosahova-
nie chybných cieľov. 

Intervencie zamerané na chybné ciele 

v správaní 

Supervízia 

V podcaste budeme hovoriť o tom, aké intervencie 
môžeme použiť pri jednotlivých chybných cieľoch 
správania, ako používať logické dôsledky vo výchove 
a ako nahradiť chybné ciele za vhodnejšie, pozitívne 
ciele a podporovať žiakov v sociálne užitočnom sprá-
vaní. Povieme si tiež o povzbudzovaní ako užitočnej 
intervencii na získanie žiakov pre spoluprácu. 

Supervízia je významnou súčasťou procesu kontinu-
álneho osobného a profesijného rozvoja pomáhajú-
cich profesií a tvorí podmienku kvality poradenských 
služieb poskytovaných v systéme výchovného pora-
denstva a prevencie. V podcaste si môžete vypo-
čuť rozhovor s internými expertami Petronelou Bla-
hovcovou a Dagmar Bellovou o tom, čo je supervízia 
a aké sú jej funkcie. 

https://vudpap.sk/clovekom-centrovany-pristup-v-kazdodennej-praci-so-ziakmi-2/?fbclid=IwAR2hMIBqmH8SxMcAIpQ3W333VIxI87Qx28NRj6gqDc4FbEZw_3Vk4NpHE28
https://vudpap.sk/4-chybne-ciele-v-spravani-ziaka/?fbclid=IwAR060u-UiuuaG27hFKh0BT5AFEoeQhn-Am_Nu6BuhFamlC9iqePm1lbJBOQ
https://vudpap.sk/intervencie-zamerane-na-chybne-ciele-v-spravani/?fbclid=IwAR2oQwB08N9DALTB3YpoIhI00c0bmwYAG9Iixxg3d8BVFS-cOzHdQwWLJso
https://vudpap.sk/supervizia/?fbclid=IwAR1wAwD31ZoFuBVPnOHp8PoDkQLSeJWikBlyjn2_nxd2xwrlnNh1iVm-nFI
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Zaujalo nás... 

august 2021 

Webináre v online živej 

knižnici 

Ak si cez prázdniny radi užívate leto plnými dúškami a zároveň radi študujete nové veci, dávame vám do po-

zornosti nové záznamy webinárov, ktoré učiteľom pomáhajú lepšie zvládať pandemickú situáciu vo vyučova-

ní. Sú bezplatné a dostupné pre prihlásených užívateľov. Dostanete sa k nim aj v prípade, že sa chcete s Onli-

ne knižnicou zoznámiť a zaregistrujete sa ako nový užívateľ „na skúšku" na jeden mesiac. Webináre nájdete 

TU. 

„Neriadime sa zvonením, ale začíname spoločnými raňajkami,“ aj to v prázdninovom rozhovore prezradila 

Monika Podolinská o letnej škole. Prečítajte si inšpiratívny rozhovor s Monikou Podolínskou, pani učiteľkou 

z Muránskej Dlhej Lúky, ktorá dáva deťom z rómskej osady druhú šancu do života. Rozhovory a mnoho iného 

nájdete na portáli ucimenadialku.sk.  

Ako trávia leto slovenskí 

učitelia? Prečítajte si 

prázdninové rozhovory  

https://www.onlinezivakniznica.sk/webinare?fbclid=IwAR0VJe5qFa5QWklQ-bTni-1d6PxX9_UICiZfTcY1wC9e_JTXc0LxpFGliS4
https://www.onlinezivakniznica.sk/webinare?fbclid=IwAR0VJe5qFa5QWklQ-bTni-1d6PxX9_UICiZfTcY1wC9e_JTXc0LxpFGliS4
https://ucimenadialku.sk/blog/monika-podolinska?fbclid=IwAR2prk-0B1MdeY7uvDiEOqfR3sz4hd7YX7wt6Gxgli31cCH_MkZ1MmJ-cJU
https://ucimenadialku.sk/blog/category:Rozhovory
https://ucimenadialku.sk/
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Zaujalo nás... 

august 2021 

Inšpiratívne školy 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prináša letný seriál „Inšpiratívne školy“, v rámci ktorého 

sa okrem iného dozviete, ako vylepšiť priestor pre žiakov úplne zadarmo, ako vytvoriť netradičný priestor na 

zážitkové učenie, v ktorej ZŠ a MŠ ako jedinej na svete sa vyučuje sokoliarstvo a predmety sa učia nielen 

v triedach, ale aj v prekrásnej okolitej prírode a školskom tropikáriu.  

https://www.facebook.com/minedu.sk/
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Knižné novinky 

Duše a tělo v psychosomatické 

medicíně 

Autor: Jan Poněšický 

Triton, 2021 

Prepojenie duše a tela vnímame všetci v každodennom živote. V niektorých situáciách sa nám zrých-

li tep, zvýši krvný tlak, spotíme sa, rozbolí nás hlava. Psychosomatická medicína sa zaoberá vzájom-

nými vzťahmi medzi duševnými, telesnými a sociálnymi procesmi. V súčasnej dobe sa stretne s psy-

chosomatickým ochorením v priebehu života tretina obyvateľov. Príčinou je rýchle životné tempo a 

silný civilizačný tlak, zvnútornenie diktátu výkonnosti. Dôsledkom je stále menej prirodzený a zdravý 

spôsob života, ktorý sa spolu so stresom a problémami v medziľudských vzťahoch podieľa na vzniku 

a trvaní väčšiny chorôb, ako sú napr. bolesti hlavy, astma, zažívacie ťažkosti, vredová choroba žalúd-

ka, bolesti chrbta, chronická únava, poruchy spánku, vysoký krvný tlak, chronické kožné ochorenie, 

ulcerózna kolitída, gynekologické problémy, prejedanie či nechutenstvo a i. Kniha obsahuje príspev-

ky jedenástich uznávaných slovenských predstaviteľov psychosomatiky, ktorí nás zoznamujú so zá-

sadnými smermi či konceptami psychosomatiky: psychodynamickým, psychoanalytickým, daseinsa-

nalytickým a systemickým, ktoré sú doplnené historickým prehľadom a príspevkami integrujúcimi 

rôzne prístupy v psychosomatickej medicíne a psychoterapii. 

https://www.pantarhei.sk/autori/ponesicky-jan.html
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Sledujte nás. 

august 2021 

Publikácia prináša návod, aké oblasti vývoja u dieťaťa sledovať, čo by dieťa vo veku od 3 do 6 rokov 

malo vedieť. Je zameraná na sledovanie a rozvoj nasledujúcich oblastí: motoriky, grafomotoriky, 

zrakového a sluchového vnímania, vnímania priestoru a času, základných matematických predstáv, 

myslenia a reči, sociálnych zručností, sebaobsluhy a hry. 

 

 
Diagnostika dítěte                           

předškolního věku  

Autorky: Jiřina Bednářová,             

Vlasta Šmardová 

Edika, 2021 

https://www.facebook.com/vudpap/
https://www.martinus.sk/?uItem=965963
https://www.martinus.sk/?uItem=965963
https://www.martinus.sk/authors/jirina-bednarova
https://www.martinus.sk/authors/vlasta-smardova

