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Milí čitatelia, 

septembrové číslo nášho newslettra je tu a s ním aj novinky, o ktoré sa s vami opäť radi podelili i kolegovia 

z našich výskumných tímov. Koľko času trávia deti mladšieho školského veku pred obrazovkami? 

Aké rodičovské stratégie regulácie a mediácie digitálnych technológií u detí častejšie využívajú matky 

v porovnaní s otcami? O čom vypovedá kresba začarovanej rodiny na pozadí rozvodového kona-

nia? Zapojte sa do nášho výskumu zaoberajúceho sa časovými perspektívami v súvislosti s emocionálnym 

prežívaním. Vaša účasť nám pomôže lepšie pochopiť vnímanie času v rôznych životných situáciách. Využite 

možnosť opäť hlasovať za Osobnosť poradenstva - napíšte nám, kto si podľa Vás ocenenie zaslú-

ži. Akreditované inovačné vzdelávanie, ktoré realizuje národný projekt „Štandardy“, Vám pomôže 

s návratom do škôl aj prípravou na strednú školu či maturitné ročníky. Národný projekt „Usmerňovať pre 

prax“ zintenzívnil aktivity, ktorých cieľom je podporiť účastníkov inovačného vzdelávania „Koordinácia 

školských podporných tímov” na ich pozícii koordinátorov a multiplikátorov práce školských podporných 

tímov. Nechýbajú podcasty pre odbornú i laickú verejnosť a knižné novinky.  

Príjemné čítanie. 

september 2021 

Nahliadnite do nášho výskumu... 

Aké odpovede priniesol predbežný výskum 

rodičovských stratégií regulácie 

a mediácie digitálnych technológií u detí? 

V rámci tejto spolupráce výskumný tím vyvinul 

dotazník na zisťovanie rodičovských prístupov 

(najmä aktívnej a reštriktívnej mediácie) u rodičov 

detí 1-3. ročníka ZŠ. Mediáciu  v  tomto zmysle vy-  

V rámci hlavnej výskumnej úlohy psychosociálne-

ho obrazu detí a mládeže v oblasti duševného 

zdravia prebieha na VÚDPaP-e v spolupráci s Uni-

verzitou Karlovou výskum rodičovských stratégií 

regulácie a mediácie digitálnych technológií u detí 

mladšieho školského veku.  

konáva rodič, ktorý je prostredníkom medzi dieťa-

ťom a technológiami. Stratégie, ktoré pri tejto me-

diácii rodič uplatňuje, môžu byť reštriktívne (napr. 

regulácia, monitorovanie, nastavenie pravidiel) 

alebo aktívne (napr. rozhovor s dieťaťom, vysvet-

ľovanie dieťaťu, pomoc dieťaťu). Tento dotazník 

pomocou 36 otázok zisťoval, či rodičia používajú 

skôr aktívnu mediáciu - príklad otázky: „S dieťa-

ťom sa rozprávam o tom, čo prostredníctvom ob-

razovky konzumuje (napr. na aké videa sa pozerá, 

aké hry hrá, aké aplikácie používa, aké webové 

stránky, aké články a obrázky”) alebo reštriktívnu 

mediáciu - príklad otázky: „Máme dohodnuté pra-

vidlá, koľko času má dieťa stráviť s obrazovkami”. 

Okrem týchto faktorov sme vo výskume overovali 

aj tzv. rizikovú aktívnu a rizikovú reštriktívnu me-

diáciu. Tieto 2 faktory sa ale pri následnom overo-

vaní psychometrických vlastností nepreukázali ako 

funkčné. Na základe pilotnej štúdie a následnej 

psychometrickej analýzy bol dotazník skrátený z 

36 otázok na 20, pričom zostali zachované pôvod-

né faktory aktívnej a reštriktívnej mediácie a bol 

pridaný faktor hyperprotektívnej mediácie (kde 

skončili  najlepšie  fungujúce otázky z dvoch fakto- 
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rov, ktoré boli v 36-položkovej verzii a ktoré v dru-

hej verzii škály nie sú). Metodologické štúdie po-

dobné tejto sú potrebné na to, aby sme mali valid-

né a reliabilné nástroje, s ktorými následne reali-

zujeme výskumy väčšieho rozsahu alebo zamera-

nia.  

Samozrejme, aj takýto „predbežný” výskum nám 

vie s istou mierou spoľahlivosti dať odpovede na 

niektoré otázky ohľadom výchovy v digitálnej do-

be. Tými sú napríklad zistenia, že aktívna aj reš-

triktívna mediácia sú často využívanými rodičov-

skými prístupmi, naopak hyperprotektívna mediá-

cia je oveľa menej častá. Čo sa týka času, ktorý 

trávia deti 1-3. ročníka pred obrazovkami, ten sa 

ukazuje v priemere viac ako 3 hodiny denne 

(treba ale zdôrazniť, že tieto dáta sme zbierali prá-

ve počas prebiehajúceho druhého lockdownu, čo 

môže dáta skresľovať). Okrem toho sme zistili, že 

matky využívajú oveľa viac aktívnu a hyperprotek-

tívnu mediáciu v porovnaní s otcami, pri reštriktív-

nej mediácii sa rozdiel medzi matkami a otcami 

nezistil. Podrobnejšie zistenia prinesie až analýza 

dát, ktoré sme získali použitím 20-položkového 

dotazníka v rámci dotazníkovej batérie na väčšej 

vzorke (n=1800 rodičov v ČR, SR a Fínsku). 

Názory, pocity či priania dieťaťa ukryté 

v kresbe - kresba začarovanej rodiny na 

pozadí rozvodu rodičov - vypovedá mno-

hé... 

V úvode nám naša kolegyňa Karin Belovičová bliž-

šie popíše, čo je hlavnou myšlienkou tejto kreseb-

nej techniky. Je to symbolické spracovanie prežit-

kov, citov a postojov k vlastnej rodine. Dieťa do-

stane  inštrukciu:  „Nakresli  celú svoju  rodinu, ale  

začarovanú do zvierat. Ako keby prišiel kúzelník 

a každého z vás začaroval do nejakého zvieraťa, 

ktoré zviera najlepšie zodpovedá jednotlivým čle-

nom tvojej rodiny a ktoré zvieratá najlepšie vyjad-

rujú ich povahu“ (Novák, 2004).  Inštrukcia by však  

nemala obsahovať presnejší popis úkonov, ktoré 

by malo dieťa vykonať, aby nedošlo k navádzaniu 

dieťaťa. Táto kresebná technika sa využíva a teda 

je vhodná pre deti staršie ako šesť rokov. Takéto 

symbolické spracovanie členov rodiny je často 

ovplyvnené rôznymi mechanizmami u dieťaťa. 

Obrázok začarovanej rodiny do rovnakého zviera-

ťa podlieha rôznym vlastnostiam a vzťahom, ktoré 

sa v obrázkoch objavia. Psychické vlastnosti, vidi-

teľné znaky osôb, či vzťah nakresleného člena  

rodiny k autorovi kresby. Pokiaľ  rodina  pôsobí na  

prvý pohľad harmonicky, neznamená, že to tak aj 

je. Dieťa môže unikať do sveta fantázie a zobrazí 

rodinných členov, tak ako by ich túžilo mať. Výška 

jednotlivých postáv môže znamenať dominanciu 

zobrazených členov rodiny alebo vysoké sebave-

domie. V rôznych literatúrach sa uvádzajú rôzne 

inštrukcie ako správne interpretovať kresby rodi-

ny, nakoľko test kresby začarovanej rodiny nie je 

doposiaľ štandardizovaný. Niekde sa uvádza, že 

čím  je  postava  väčšia,  dá  sa predpokladať  bližší  



Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 53 Bratislava sekretariat@vudpap.sk  02 4342 0973  

N
E
W

S
LE

TT
E
R

 V
Ú

D
P

a
P

 september 2021 

vzťah k dieťaťu. Pokiaľ však dieťa nakreslí rovnaké 

postavy, môže ísť o nedostatok kresliacich zruč-

ností alebo odmietavý postoj ku kresleniu ako ta-

kému, či momentálny odmietavý postoj a nechuť k 

psychodiagnostickému nástroju tohto typu 

(nedostatok fantázie). Zobrazenie dieťaťa umož-

ňuje nielen odhaliť problémy dieťaťa, ale taktiež 

určiť dominantné rysy jeho charakteru, predovšet-

kým pokiaľ sa v spontánne vytvorených kresbách 

opakuje zdanlivo banálny námet (Davido, 2008).  

Inými slovami povedané, napr. pes môže vyjadro-

vať aj strážneho psa alebo aj psa na vôdzke, ktorý 

poslušne ide tam, kam ide jeho pán. Divoké, či kr-

vilačné zvieratá môžu byť prejavom úzkostných 

stavov dieťaťa. 

Ak vás táto téma zaujala, rozsiahlejší popis testu 

KZR a jeho možných spracovaní spolu s tromi ka-

zuistikami nájdete v nasledujúcom čísle časopisu 

Dieťa v centre odbornej pozornosti.  

Dávame do pozornosti 

Kto si podľa Vás tento rok zaslúži 

ocenenie Osobnosť                       

poradenstva?  

Po dlhšej odmlke z dôvodu minuloročnej 

pandémie máte opäť možnosť hlasovať za 

Osobnosť poradenstva. Na základe Vašich 

tipov oceníme ďalšie osobnosti, pracujúce 

v systéme výchovného poradenstva a pre-

vencie, a to v dvoch kategóriách: Osob-

nosť poradenstva a Mladý talent poraden-

stva. Poďme sa obzrieť späť a pripomenúť  

si výhercov Osobnosti poradenstva z 27. a 28. ročníka konferencie Dieťa v ohrození. Ocenenie v roku 2018 získala 

PhDr. Miroslava Bojarová za dlhodobý prínos pre poradenskú činnosť, osobnosťou poradenských centier sa stala 

PhDr. Mária Miková a mladým talentom poradenstva zasa PhDr. Beáta Tancsáková. O rok neskôr patrili 

k oceneným i PhDr. Pavol Vančo, PaedDr. Katarína Fülöpová a Mgr. Svetlana Síthová.  

 

Napíšte nám svoj tip na víťaza. Dajte nám prostredníctvom online formulára vedieť, kto si podľa vás toto ocenenie 

zaslúži. Štatút ocenenia Osobnosti poradenstva pre deti a ich rodiny 2020 nájdete TU. Zostrih z 28. ročníka konferen-

cie Dieťa v ohrození si môžete pozrieť TU. Viac podrobných informácií o medzinárodnej odbornej konferencii Dieťa 

v ohrození sa dozviete čoskoro.  

Sledujte náš Facebook. 

Kto to bude tento rok?  

https://vudpap.sk/x/cinnosti-vudpap/informacna-a-edicna-cinnost/casopisy-vudpap/dvcp/
https://www.youtube.com/watch?v=khYuMvAi5sk&list=PLKOz59hM2LsH76eDbspwkxYqIO3-T5joi&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=dSo2xGFeyS0&list=PLKOz59hM2LsH76eDbspwkxYqIO3-T5joi&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=j3adsD-S9tI&list=PLKOz59hM2LsH76eDbspwkxYqIO3-T5joi&index=4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc68NCuje9rf3V30p_8ehUjKomwSSfTJM4mWGnX1JGm5qZlUw/viewform
https://vudpap.sk/statut-ocenenia-osobnosti-poradenstva-pre-deti-a-ich-rodiny-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=P51kbESyKPg&list=PLKOz59hM2LsH76eDbspwkxYqIO3-T5joi
https://www.facebook.com/vudpap/


Zapojte sa do nášho   

výskumu 

Výskum sa zaoberá časovými perspektívami v súvislosti s emocionálnym prežívaním. Výskum bude prebiehať          

v dvoch kolách, pričom je kľúčové, aby ste vyplnili dotazník teraz a následne o pár mesiacov, keď o to budete po-

žiadaní e-mailom. Samotné vyplnenie dotazníku vám zaberie menej ako 5 minút. Vaša účasť nám pomôže lepšie 

pochopiť vnímanie času v rôznych životných situáciách a za účasť vám vopred ďakujeme. 
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Pravidlá fungovania škôl 

od septembra 2021  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungova-

nia škôl v novom školskom roku. Po novom sa školy nebudú zatvárať plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test 

a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva. Viac sa dozviete TU. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlj-_yuxaqHXQSf9nQWxN97rVY-Hy8fkEm7jy4Hi-eQJHmHw/viewform
https://www.facebook.com/minedu.sk/?__cft__%5B0%5D=AZUf0Ti4SBce0GWzJ2Ec7oV7FqN1dVg7Gyxpi7Goz_ort9TptW-SiOZQdNq-bBgVwnxo3wELd1k635myJLjtbWzH_I8XGmOgxggB8j8CYLrX2IrCbVJvEBDilmDmzAtm_2gokT5SggyROYJSkAjoc-mb8uV1ApK7J0CzZ-SjbLAwF8dPWNHuj31xePL4HucPSuo&__tn__=kK-R
https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/?fbclid=IwAR01EjnYa_qn5Xv2qsYHTIipsp6aqyZ-QTnKrskyhQpmTRjjCQoSgXzctL8
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Novinky                          

z národného projektu  

„Štandardy“ 

Tvorba obsahových štandardov 

V mesiaci august sme finalizovali obsahové diagnostické štandardy. Po autorskom a hodnotiteľskom kolektíve s 

nimi pracujú recenzenti. Zároveň ďalej pokračujeme v obsahových intervenčných štandardoch. Expertné skupiny 

úzko spolupracujú pri finalizácii pracovných verzií. Následne budeme oslovovať hodnotiteľov a recenzentov ku kon-

krétnym intervenčným štandardom. Tešíme sa na spoluprácu s ŠPÚ a ďalšími externými expertami. Zároveň sme k 

obsahovým štandardom zverejnili podstránku, kde nájdete ich štruktúru, zoznam a informácie k procesu tvorby. 

Overovanie „Sprievodcu          

samohodnotením”                    

predlžujeme do konca októbra! 

Pridajte sa k už dvadsiatim inštitúciám, 

ktoré sú súčasťou pilotného overovania 

podporného nástroja „Sprievodca samo-

hodnotením - procesné štandardy”. Zapo-

jením sa získate podporu regionálneho 

projektového centra, ktoré Vás bude spre-

vádzať oboznámením sa s dokumentom a 

jeho využitím. Kontakt na regionálne pro-

jektové centrum nájdete na tejto stránke.  

Nástroj môžete už teraz využívať aj bez zapojenia sa do pilotného overovania. Podá Vám pomocnú ruku pri uvedo-

mení si vlastnej hodnoty a nasmeruje Vás v ďalšom rozvoji. Navyše Vám pred vydaním obsahových štandardov 

pomôže zmapovať súčasný aktuálny stav zariadenia v prepojení k procesným štandardom: ukáže Vám procesy a 

nastavenia, ktoré možno chýbajú, možno ich nemáte ešte vo vašom zariadení zavedené, alebo ich potrebujete len 

zmeniť, aktualizovať. 

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/obsahove-standardy/
https://vudpap.sk/institut-inovacii/autoevalvacne-nastroje/
https://vudpap.sk/institut-inovacii/autoevalvacne-nastroje/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/
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Akreditované inovačné           

vzdelávanie, ktoré Vám         

pomôže s návratom do škôl 

aj prípravou na strednú školu či 

maturitné ročníky! 

Od septembra 2022 do novembra 2022 otvárame 

ďalšie kolá akreditovaného inovačného vzdelávania 

„Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve 

v školách“. 97% zo 455 absolventov, medzi ktorými 

sú rôznorodí odborní a pedagogickí zamestnanci, toto 

vzdelávanie vysoko odporúča ďalším kolegom. 

„Pociťujem zlepšenie vzťahov a otvorenosť zo strany 

žiakov, čo nám uľahčuje našu spoluprácu“, vyjadril 

sa absolvent vzdelávania z banskobystrického kraja, 

Mgr. Jaroslav Augustín. 

V rámci vzdelávania získate databázu praktických rád 

a aktivít, ktoré posilňujú nielen vás, ale aj vzťahy 

v triede. Vďaka nim budete efektívnejšie zvládať ná-

vrat do škôl po roku dištančného vzdelávania. V prí-

pade náročných situácií a náhlych zmien v úvode 

školského roka pomáha vzdelávanie aj samotným 

pedagógom a odborným zamestnancom „Toto vzde-

lávanie ma vnútorne posilnilo a ochránilo ma pred 

možným vyhorením”, dodáva pán Augustín. 

Vzdelávanie je obzvlášť prínosné pre pedagogických 

a odborných zamestnancov pracujúcich so študen-

tmi, ktorých čaká výber strednej, alebo vysokej školy 

a zamestnania. „Vďaka tomuto vzdelávaniu som po-

chopil, že kariéra a práca nemusí byť len 

o prispôsobení sa pracovnému trhu, prípadne očaká-

vaniam okolia a rodičov, ale aj o aktívnom hľadaní 

toho, čo žiakom dodá zmysel, živobytie aj šťastie“, 

vyjadril sa ďalší absolvent, Mgr. Radovan Kyrinovič. 

Renomovaní lektori z oblasti kariérovej výchovy 

a kariérového poradenstva vám poskytnú kreatívne 

nástroje, vďaka ktorým dokážete študentov efektív-

ne sprevádzať pri objavovaní ich silných stránok 

a voľbe kariéry. Pozrite si aj video s ďalšími spätnými 

väzbami a odporúčaniami TU.  

Viac informácií a prihlasovací formulár na tomto 

odkaze.  

https://vudpap.sk/akreditovane-inovacne-vzdelavanie-ktore-vam-pomoze-s navratom-do-skol-a pripravou-na-maturitne-rocniky/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-kvapvs/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-kvapvs/
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Čo je nové v národnom    

projekte „Usmerňovať           

pre prax“? 

Analýza ľudských zdrojov v metodickom usmerňovaní  

V auguste sme finalizovali dokument, ktorý približuje výsledky telefonického prieskumu metodického usmerňova-

nia zo strany poradenských zariadení k odborným a pedagogickým zamestnancom v školách. Jedným z dôležitých 

zistení bol fakt, že poradenské zariadenia by na zlepšenie súčasnej situácie a zefektívnenia spolupráce s PZ a OZ v 

školách potrebovali predovšetkým navýšiť počet zamestnancov, čo uviedla viac ako polovica respondentov. Veľ-

mi výraznými potrebami sú pri viac ako tretine všetkých zariadení dostatok finančných zdrojov a materiálno-

technického zabezpečenia a viac času a prostriedkov na vzdelávanie vlastných zamestnancov. Dokument zverejní-

me na webovej stránke VÚDPaP.  

Pokračujeme v analýze dát zozbiera-

ných od rodičov a študentov pred za-

čiatkom leta počas Covid-19 pandé-

mie. Pripravujeme koncepty určené k 

publikácii v odborných časopisoch a 

taktiež výstupy určené k prezentácii na 

konferenciách, v podcastoch a aj na 

webových stránkach a newslettri Vý-

skumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie. 

Diagnostické nástroje 

a výskum 

Zároveň pripravujeme webináre a videometodiky pre odborných zamestnancov k diagnostickým nástrojom a ich 

využitiu v praxi. Bližšie informácie o našich publikáciách, webinároch či podcastoch môžete nájsť aj na                 

tejto webovej stránke.   

https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/diagnosticke-nastroje/
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Profesijný rast a 

celoživotné  

vzdelávanie 

V auguste sme zintenzívnili aktivity, ktorých cieľom je podporiť účastníkov inovačného vzdelávania „Koordinácia 

školských podporných tímov” v ich pozícii koordinátorov a multiplikátorov práce školských podporných tímov. 

Ide predovšetkým o odborné webináre a konzultácie prebiehajúce počas júla, augusta a septembra vedené našimi 

externými spolupracovníkmi. Sú fokusované na témy vzdelávania a potreby účastníkov identifikované počas vzde-

lávania: 

 Ako pracovať s marginalizovanými komunitami (Janette Motlová) 

 Skupinová supervízia komplexných prípadov (Jana Lednická, Viktor Križo)  

 Nenásilná komunikácia, riešenie konfliktov, využitie metód autoevalvácie/intravízie, vedenie porád (Karolína  

Kurnická, Roman Kurnický) 

 Integrácia vs. inklúzia v praxi. Riešenie konkrétnych prípadov (Ľubomíra Dunčáková) 

 Legislatívna a dokumentácia (Marek Havrila) 

 Čo prinesú do praxe novely zákonov pre školstvo (Marek Havrila) 

 Facilitačné zručnosti, mentorig, lektorské zručnosti (Natália Kušnieriková) 

 Reflexia konkrétnej (vašej) intervencie ŠPT (Oľga Okálová) 

 Plán činnosti ŠPT, prevencia, cielená intervencia, poradenstvo v nastavovaní tímov, komplexné prípady 

(Zuzana Krnáčová) 

Druhou významnou podpornou aktivitou je tvorba odborného materiálu s názvom Manuál pre koordinátorov 

školských podporných tímov. Užitočné a konkretizované postupy doplnené príkladmi z praxe tvoria podpornú 

bázu pre činnosť koordinátora ŠPT. Dokument po finalizácii bude uverejnený na stránke VÚDPaP. 
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VYPOČUJTE SI                                                         
podcasty „Nahlas o deťoch“ 

september 2021 

Ako pripraviť na školu budúceho prváčika? Aký bude návrat detí do škôl? 

V podcaste Nahlas o deťoch sa budeme venovať pod-
netu našej poslucháčky Martiny. Poprosila nás, aby 
sme sa venovali budúcim prváčikom. Najmä tomu, na 
čo sa pripraviť, ako im prechod zo škôlky uľahčiť, prí-
padne na čo dávať pozor. 

Letné prázdniny sa skončili. Aký bude pre deti ná-
vrat do škôl po dvoch vlnách pandémie? V podcaste 
o tom hovoríme so psychologičkou Výskumného 
ústavu detskej psychológie a patopsycholó-
gie Beatou Sedlačkovou. 

Bojím sa dať zaočkovať dieťa proti COVIDU, 

aby ma neodsúdilo okolie – čo s tým? 

Bojím sa dať zaočkovať dieťa proti COVIDU, 

aby ma neodsúdilo okolie – čo s tým? 2. časť 

Minister školstva Branislav Gröhling vyzval rodičov, 
žiakov a učiteľov, aby v auguste využili očkovanie, 
ktoré je momentálne dostupné aj bez registrácie. 
Podľa neho vyššia zaočkovanosť pomôže školám vy-
hnúť sa ohniskám nákazy. Mnohí rodičia by svoje deti 
zaočkovať dali, no majú strach. Nie však z nežiaducich 
účinkov vakcíny, ale z reakcií okolia. Čo s tým? Odpo-
vedá zástupkyňa riaditeľky Výskumného ústavu det-
skej psychológie a patopsychológie Alena Kopányio-
vá. 

Opäť odpovedáme na vaše otázky, týkajúce sa očko-
vania detí zo psychologického aspektu. Čo sa stane, 
keď sa rozhodne jeden rodič bez vedomia druhého 
dať dieťa zaočkovať? A ako v rodine hovoriť o očko-
vaní s tými, ktorí majú naň iný názor? Odpovie nám 
zástupkyňa riaditeľky VÚDPaP Alena Kopányiová. 

https://vudpap.sk/ako-pripravit-na-skolu-buduceho-prvacika/?fbclid=IwAR38K3nOPD0wvbcjU5GtVOhDbitFV6xgJt_yIJOOfOsUqXCSWTuJBoFWOwo
https://vudpap.sk/treba-uz-deti-pripravovat-na-skolu/?fbclid=IwAR1I-h7TNDg8RKeSr_Bt0okX-eQLXqDraEybxxd-gIVBjDtUFeyZzcCu1sY
https://vudpap.sk/bojim-sa-dat-zaockovat-dieta-proti-covidu-aby-ma-neodsudilo-okolie-co-s-tym/?fbclid=IwAR2LVmAq3OYDvMNkEFStyqSZv1JRfjhtNaWWO6g6mlxiACx4TEMASgbEGLg
https://vudpap.sk/bojim-sa-dat-zaockovat-dieta-proti-covidu-aby-ma-neodsudilo-okolie-co-s-tym/?fbclid=IwAR2LVmAq3OYDvMNkEFStyqSZv1JRfjhtNaWWO6g6mlxiACx4TEMASgbEGLg
https://vudpap.sk/bojim-sa-dat-zaockovat-dieta-proti-covidu-aby-ma-neodsudilo-okolie-co-s-tym-2-cast/?fbclid=IwAR03YzaFDjI30htjOme5u2XW07UaczUGW5HakQKiOG_uFtYr429cvh0-Xso


VYPOČUJTE SI                                                         
podcasty „Odborne na slovíčko“ 
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Konflikt na pracovisku Sociálna klíma v škole a v triede 

Schopnosť efektívne riešiť spory a drobné konflikty na 
pracovisku je kľúčovým faktorom na vytvorenie a udr-
žanie dobrej tímovej spolupráce. Tá by mala byť základ-
ným pilierom každej fungujúcej organizácie, či už ide 
o školu alebo poradenské zariadenie. Ako môžeme vní-
mať a lepšie porozumieť konfliktu na pracovisku, ako 
mu predchádzať a čo pre to môže spraviť jednotlivec, či 
celá organizácia nám povie Jana Pružinská, lektorka 
sociálno-psychologického výcviku pod záštitou VÚDPaP 
a psychologička, ktorá sa dlhodobo zaoberá konfliktami 
a ich riešením. 

V podcaste sme sa venovali priblíženiu témy sociálnej 
klímy v škole a v triede ako i tomu, akým spôsobom 
ovplyvňuje žiakov a učiteľov vo výchovno-
vzdelávacom procese. Objasnenie problematiky toho, 
ako je klíma školy prepojená s klímou v triede, na aké 
aspekty života žiakov môže mať klíma vplyv a ako ju 
možno budovať a ovplyvňovať odpovedá Martin Ku-
ruc, pedagóg pedagogickej fakulty UK. Vo svojej práci 
sa venuje témam sebaregulácie, motivácie žiakov v 
primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní, ako aj 
oblasti pedagogickej diagnostiky. Taktiež vedie tréning 
komunikačných zručností pre učiteľov a tréning zážit-
kovej pedagogiky, zároveň v rámci VUDPaP, NP UpP 
pôsobil ako externý lektor inovačného vzdeláva-
nia „Koordinátor školských podporných tímov“. 

Na slovíčko s ambasádorkou                                    

o Multidisciplinárnom prístupe 

Na slovíčko s ambasádorom o metodickom 

usmerňovaní 

Pripravili sme pre vás rozhovory s ambasádorkami 
a ambasádormi národného projektu Štandardy. Vypo-
čuť si môžete rozhovor s Oľgou Okálovou, sociálnou 
pracovníčkou a špeciálnou pedagogičkou. V rozhovore 
sa dozviete, čo rozumieme pod pojmom multidiscipli-
nárna spolupráca, aké sú jej formy a čo je úlohou koor-
dinátora multidisciplinárneho prístupu. 

Ďalším zo série rozhovorov s ambasádorkami a am-
basádormi je rozhovor s riaditeľom krajskej poradne 
v Banskej Bystrici Ľubomírom Tichým. Dozviete sa 
špecifické témy, ktorými sa banskobystrická CPPPaP 
ako krajská poradňa zaoberá, prečo je podľa jej ria-
diteľa potrebné posilňovať metodické usmerňovanie 
a ako vníma svoju rolu ambasádora. 

https://vudpap.sk/konflikt-na-pracovisku/?fbclid=IwAR2VUu6wEtpRvqB3CfFRLqw9jiul-8urtRRAwL-4vwKg-jbnbqzHKEmPJq4
https://vudpap.sk/podcast-socialna-klima-na-skole-a-v-triede/?fbclid=IwAR2VoCQWnmPQTiN4IaW8Xw9RTaJDuo38gfp0G0L4knZOrwDhGcqmVHlZQnY
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/
https://vudpap.sk/na-slovicko-s-ambasadorkou-o-multidisciplinarnom-pristupe/?fbclid=IwAR0AiV7zj0TxYzuczTCNxazchiH38heya6KxtaJiD8X6NsZ7Fvz-iW96r3w
https://vudpap.sk/na-slovicko-s-ambasadorkou-o-multidisciplinarnom-pristupe/?fbclid=IwAR0AiV7zj0TxYzuczTCNxazchiH38heya6KxtaJiD8X6NsZ7Fvz-iW96r3w
https://vudpap.sk/na-slovicko-s-ambasadorom-o-metodickom-usmernovani/?fbclid=IwAR0tJID5gkbCgqcmP37f1kXJ-v_wX2_qWGrTVQsK2sqnFoZkr6FrG_M_vR0
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Zaujalo nás... 

september 2021 

BOUNCE - nástroj                                      

na trénovanie odolnosti                       

mládeže 

V posledných rokoch narastajú obavy z násilnej radi-

kalizácie a extrémizmu naprieč všetkými štátmi Eu-

rópskej únie a Slovenská republika nie je výnimkou. Z 

tohto dôvodu sa zvyšuje záujem o problematiku radi-

kalizácie mládeže a hľadajú sa spôsoby, ako tomuto 

negatívnemu javu včasne predísť. Európska komisia 

podporila belgický projekt s názvom „Posilnenie 

odolnosti voči násilnej radikalizácii”, ktorý prispel k 

vytvoreniu holistického nástroja slúžiaceho na pre-

venciu radikalizácie mládeže. Tento nástroj pozostá-

va z tréningového programu BOUNCE, ktorý sa zame-

riava na posilnenie odolnosti (resp. reziliencie) mla-

dých ľudí a ich sociálneho prostredia. 

Odolnosť je v tomto kontexte vnímaná ako schop-

nosť byť pripravený na náročné, nepriaznivé situácie, 

byť schopný sa z nich otriasť (angl. bounce back), od-

raziť (angl. bounce up) a stať sa tak silnejším. Zname-

ná to mať k dispozícii kompetencie, pripraviť sa na 

náročné situácie a riešiť ich pozitívnym, silným a 

(seba)rešpektujúcim spôsobom. 

Autori pri zostavovaní tohto tréningového programu 

vychádzali zo svojich dlhoročných skúseností z práce 

s mladými ľuďmi, rodičmi a ich sociálnym prostredím 

v kombinácii s výsledkami výskumov. Dospeli k záve-

ru, že podpora zmeny perspektívy od rizika k príleži-

tosti, od strachu k otvorenosti a od kontroly 

k posilneniu, predstavuje praktické uchopenie pre-

ventívnej práce v boji proti radikalizácii.  

Balíček BOUNCE pozostáva z troch nástrojov, ktoré sú 

prepojené a navzájom sa dopĺňajú. Všetky príručky 

obsahujú podrobný popis aktivít a inštruktáž pre tré-

nerov/ky, ktoré ich sprevádzajú od začiatku až do kon-

ca každého stretnutia.  

BOUNCEup je manuál pre prípravu a vyškolenie budú-

cich trénerov a trénerky, ktorí chcú pracovať s ďalšími 

dvoma nástrojmi. Môžu to byť učitelia, vychovávatelia, 

sociálni pracovníci, mentori, či ďalší pracovníci 

s mládežou. Tento program rozvíja trénerské zručnosti 

prepojením interaktívnych cvičení s teóriou, vzájom-

nou výmenou skúseností a reflexiou. 

Tréningový program BOUNCEyoung  je určený pre deti 

a mládež vo veku približne od 12 do 18 rokov. Cieľom 

je posilniť emocionálne, sociálne a mentálne povedo-

mie mladých ľudí a ich rezilienciu. Výsledkom by malo 

byť vytvorenie si vlastnej pozitívnej identity 

a konštruktívnych vzťahov so svojím sociálnym okolím. 

Tréning pozostáva z desiatich fáz, z ktorých každá sa 

zaoberá iným aspektom odolnosti (napr. Tímová spo-

lupráca, Spoznávanie svojich silných stránok, Uvedo-

movanie si emócií, Rozvoj kritického myslenia, a pod.). 

Kombináciou zážitkovej aktivity a následnej reflexie si 

účastníci a účastníčky tréningu precvičujú a posilňujú 

svoje schopnosti a prepájajú ich so svojimi osobnými 

skúsenosťami. 

Tretí nástroj BOUNCEalong slúži na zvyšovanie povedo-

mia rodičov a pracovníkov v prvej línii. Obsahuje tipy,  
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príklady, postrehy a praktické cvičenia pre dôležitých 

dospelých zo sociálneho prostredia mladých ľudí 

a pomáha im lepšie si uvedomiť svoju úlohu pri včas-

nej prevencii rizikového správania a násilnej radikali-

zácie. Tréning je rozpracovaný do piatich tém, ktoré 

poskytujú odpovede na to, ako dospelí môžu nazerať 

na mladých ľudí, ako k nim pristupovať a komuniko-

vať s nimi. Tréning ponúka návod, ako sa vysporiadať 

s obavami a náročnými situáciami. 

Koncept uvedených nástrojov vychádza zo základné-

ho predpokladu, že pre efektívnu prevenciu radikali-

zácie, nie je potrebné byť expertom v danej téme.  

Príručky by preto mohli dodať odvahu pedagógom,  

odborným zamestnancom a pracovníkom s mládežou, 

pustiť sa do prevencie tohto negatívneho javu. Aktivity 

a cvičenia sú zamerané na posilnenie širokej škály 

kompetencií, ktoré mladým ľuďom poslúžia pri zvláda-

ní náročných životných situácií, a zároveň fungujú ako 

ochranné faktory pred mnohými prejavmi rizikového 

správania.  

Viac informácií o BOUNCE nájdete TU a TU. V prípade 

záujmu si môžete stiahnuť príručky v anglickom jazy-

ku. 

Aktualizačné vzdelávanie 

pre učiteľov s EDUMOU  

Hľadáte na vašej škole možnosti ako rozvíjať zručnosti učiteľov, vďaka ktorým budú môcť vytvárať pod-

porné a inkluzívne prostredie pre vašich žiakov?  

Viac informácií nájdete TU. 

https://arktos.be/en/ondersteuning/bounceup
https://www.besafe.be/sites/default/files/2020-08/bounce_manual.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/bounce-resilience-tools.2147/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/bounce-resilience-tools.2147/
http://eduma.sk/wp-content/uploads/2021/08/Aktualiza%C4%8Dn%C3%A9-vzdel%C3%A1vanie-2021_2022.pdf?fbclid=IwAR1OwhupSqctyvUhIcv7-Lr9kkNv4EbrpWQ0SolxX-myKX1HYFfUgvzO-sU
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Knižné novinky 

Psychická odolnost předškoláků 

Autori: Maike Rönnau-Böse,   

Klaus Fröhlich-Gildhoff                         

Portál, 2021 

Psychická odolnosť patrí k dôležitým schopnostiam pre život. Ako ju posilniť? Z čoho vlastne vychá-

dza? Ako dosiahnuť, aby dieťa nespadlo do naučenej bezmocnosti, ale aby sa, naopak, stavalo k rôz-

nym ťažkostiam čelom a dokázalo si s nimi tvorivo poradiť? Kniha skúsených autorov vysvetľuje, čo 

to psychická odolnosť je, ako vzniká, čo ju môže ohrozovať. Kladie veľký dôraz na socializačný vplyv 

rovesníkov v rôznych skupinách. Poskytuje mnoho praktických podnetov, z ktorých môžu pedagógo-

via materských škôl čerpať. Autori knihu napísali veľmi zrozumiteľne, text okrem iného doplnili i rôz-

nymi schémami, ktoré čitateľovi pomôžu orientovať sa v danej téme. 

 

https://www.martinus.sk/?uItem=1054153
https://www.martinus.sk/authors/maike-ronnau-bose
https://www.martinus.sk/authors/klaus-frohlich-gildhoff


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 53 Bratislava 

sekretariat@vudpap.sk  02 4342 0973  

N
E
W

S
LE

TT
E
R

 V
Ú

D
P

a
P

 

Sledujte nás. 

september 2021 

Publikácia je určená predovšetkým rodičom, ktorí výchovu svojich detí berú vážne. Rodičom, ktorí 

sú ochotní nad svojimi výchovnými metódami uvažovať, prípadne ich aj prehodnocovať. Tým, ktorí 

majú záujem o vlastnú sebareflexiu, a to nielen z pohľadu rodičovskej role. Je tiež vhodná pre od-

borníkov - psychológov, pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychoterapeutov a ako odporúčaná 

literatúra pre študentov týchto odborov. Publikácia sa skladá z dvoch častí. Prvá časť dáva čitateľo-

vi možnosť nahliadnuť do sveta detí, ktoré majú psychické ťažkosti, prostredníctvom dvadsiatich 

dialógov. Dialógy sú inšpirované prostredím psychoterapeutických ambulancií a detských psychiat-

rických nemocníc. V závere každého dialógu sú ponúknuté otázky, resp. témy na zamyslenie pre 

rodičov. Druhá časť je populárno-odborná. Je venovaná čitateľom, ktorí sú motivovaní ponoriť sa 

hlbšie do vyššie uvedenej problematiky. 

 
Dialogy ze života dětí                        

s psychickými problémy 

Autorka: Nora Gavendová 

Grada, 2021 

https://www.facebook.com/vudpap/
https://www.martinus.sk/?uItem=1075685
https://www.martinus.sk/?uItem=1075685
https://www.martinus.sk/authors/nora-gavendova

